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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur Karlstads kommuns chefer ser på chefsbrevet, 

ett månatligt nyhetsbrev som sänds ut till dem. Brevet innehåller information som ska underlätta 

för kommunens chefer att bedriva ett kommunikativt ledarskap med fokus på meningsskapande 

och delaktighet. Karlstads kommun är emellertid en stor och fragmenterad organisation och som 

chef är det en utmaning att ha ett helhetsperspektiv. Studiens frågeställningar baserar sig dels på 

om det finns en samsyn mellan cheferna på de olika delarna av kommunen gällande 

organisationens identitet och dels på hur de beskriver sitt ledarskap. Chefsbrevets relation till 

dessa båda fenomen ingår också i frågeställningarna. Utifrån studiens syfte och frågeställningar 

arbetades ett ramverk fram där kärnan bestod av teoribildningar kring meningsskapande, 

organisationsidentitet och kommunikativt ledarskap. Det gemensamma meningsskapandet utgör 

en central del i både studerandet av organisationsidentiteten och det kommunikativa ledarskapet. 

 

Metoden som valdes för att genomföra studien var kvalitativa intervjuer. Detta eftersom att 

frågeställningarna var av den art att de krävde djupare och mer utförliga svar. En intervjuguide 

arbetades fram med utgångspunkt i det teoretiska ramverket och personer att intervjua 

kontaktades. Totalt genomfördes nio stycken intervjuer med mottagare av chefsbrevet. Resultatet 

av intervjuerna sammanställdes och analyserades sedan utifrån de tidigare uppställda teorierna. 

Resultatet visade att intervjupersonerna i stor utsträckning hade en samsyn gällande de 

egenskaper som de såg som centrala och kännetecknande för Karlstads kommun. Värt att notera 

var också att dessa egenskaper låg väldigt nära kommunens varumärkeslöften. Ett av de 

kommunala bolagen visade sig dock ha en stark egen identitet som skiljde sig från den övriga 

kommunens. Resultatet pekade också på att intervjupersonerna på flera sätt arbetade enligt 

kriterierna för ett kommunikativt ledarskap. 

 

Utifrån resultatet så presenterades sedan slutsatserna där det gick att utläsa att de forum för 

gemensamt meningsskapande som finns inom kommunen lyfts fram som särskilt viktiga när det 

handlar om att skapa en enad organisationsidentitet och en sammanhållning. Chefsbrevets roll 

som identitetsskapare får ses som tämligen begränsad även om det har en funktion i att bidra så 

att kommunens samtliga chefer får samma information. Gällande det kommunikativa ledarskapet 

så bidrar det till viss del med hjälp att sortera ut vad som är viktigt men den kommunikativa 

utmaningen att rama in och kontextualisera budskapen ligger fortfarande på den enskilda chefen. 

 

Nyckelord: meningsskapande, organisationsidentitet, kommunikativt ledarskap, nyhetsbrev 
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Abstract 
The purpose of this essay was to study how the managers of Karlstad municipality views the 

managerial letter, a monthly newsletter which is sent to them. The letter contains information 

that will facilitate for the municipal managers to engage in communicative leadership with a focus 

on sensemaking and participation. The questions of the study are based partly on whether there 

is a consensus between the managers of the various parts of the municipality regarding the 

organization's identity and partly on how they describe their leadership. The managerial letter 

related to these two phenomena are also worked into the questions. A framwork was brought 

together based on the study's purpose where the core consisted of theories of sensemaking, 

organizational identity and communicative leadership. Collective sensemaking is a central part of 

both the study of organizational identity and communicative leadership. 

 

The method selected for the study was qualitative interviews. Because of the fact that the 

questions required deeper and more detailed answers. An interview guide was developed based 

on the theoretical framework and the people to interview were contacted. A total of nine 

interviews were conducted with recipients of the managerial letter. The results of the interviews 

were compiled and then analyzed on the basis of the previously established theories. The results 

showed that the respondents shared a consensus regarding the characteristics they viewed as 

central and distinctive of the municipality of Karlstad. Worth noting was that the findings shared 

similar charachteristics to those of the municipality's brand promise. One of the municipal 

companies however proved to have a strong identity of its own, distinct from the rest of the 

municipality. The findings also indicated that the interviewees in several ways worked under the 

criteria of the communicative leadership. 

 

A conclusion was presented based on the results and it was possible to deduce that the forums 

for collective senemaking within the municipality were highlighted as particularly important in 

relation to create a unified organizational identity and cohesion. The role of the managerial letter 

however has to be seen as quite limited in that sense although it has some function in 

contributing to that the managers of the municipality all receive the same information. The 

managerial letter helps to some extent in regards to the communicative leadership with the task 

sort out important information, but the communicative challenge to frame and contextualize the 

messages is still up to the managers. 

 
Keywords: sensemaking, organizational identity, communicative leadership, newsletter 
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1 Introduktion 
I det här kapitlet presenteras uppsatsens problembakgrund, dess syfte och frågeställningar. Kapitlet behandlar 

också uppsatsens avgränsningar. Slutligen finns även en genomgång och förklaring av de centrala begrepp som 

uppsatsen innefattar. 

1.1 Problembakgrund 
Som ett stöd för cheferna i sitt ledarskap har kommunikationsenheten på Karlstads kommun 

tagit fram ett månatligt nyhetsbrev, chefsbrevet, där viktig information förmedlas (Fransson, 

2014). Ett av de centrala uppdragen i det kommunikativa ledarskapet är att kontextualisera och 

sätta information i ett sammanhang så att den blir relevant även för de anställda som befinner sig 

längre ned i organisationens hierarki. Ett annat uppdrag är att skapa ett klimat där det finns en 

öppen dialog mellan chefer och medarbetare i syfte att skapa gemensam mening kring händelser 

och budskap (Johansson, Miller & Hamrin, 2011). Chefsbrevet är också en återkommande och 

regelbunden möjlighet för kommunledningen att förmedla en helhet i och med att samma 

information riktas till kommunens alla chefer. 

 
Ruck och Welch (2012) menar att en viktig nyckel för att skapa engagemang bland anställda och 

medarbetare i en organisation är att deras chefer upplevs ha en tro på organisationens 

verksamhet. Ett viktigt led i detta är att cheferna känner en identifikation med organisationen. 

Andra studier har också visat på positiva effekter gällande effektivitet och produktivitet för 

organisationer där cheferna anser sig ha en hög identifikation med organisationen (Wieseke, 

Ahearne, Lam & Dick, 2009). Motsatt effekt med utbrändhet och sjukskrivningar har dessutom 

visat sig i organisationer där identifikationen varit låg (Knight & Haslam, 2010). 

 

Men hur ser identifikationen ut i en stor och fragmenterad organisation? Karlstads kommun har 

omkring 7500 anställda fördelat på nio olika förvaltningar, utöver dessa finns dessutom ett flertal 

anställda inom de kommunala bolagen (Karlstads kommun, 2015a). Förvaltningarna och bolagen 

opererar alla med ett stort mått av självständighet och en stor utmaning för kommunledningen är 

att hålla samman organisationen och få de olika delarna att dra åt samma håll. Av Karlstads 

kommuns 7500 anställda innehar ungefär 350 någon form av chefsposition och dessa individer 

utgör en viktig kraft i att förmedla organisationens identitet, värden och normer till de övriga 

medarbetarna (Johansson, 2003; Ruck & Welch, 2012). Relevanta frågor att ställa sig är då om 

cheferna i Karlstads kommun delar en enhetlig syn på organisationens identitet eller om den 

skiljer sig mellan de olika förvaltningarna och bolagen samt om cheferna bedriver ett 
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kommunikativt ledarskap med fokus på delaktighet och gemensamt meningsskapande och vilken 

roll spelar chefsbrevet i sammanhanget? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Karlstads kommuns chefer ser på chefsbrevet i 

relation till organisationsidentiteten och ledarskapet. Anser de att det bidrar till att stärka 

organisationsidentiteten och samhörigheten i en annars fragmenterad organisation? Syftet är 

också att undersöka hur organisationsidentiteten och identifikationen faktiskt ser ut bland 

cheferna, finns det en samsyn eller har man olika föreställningar om vad Karlstad kommun är för 

organisation? Detta är något som rimligen påverkar den bild som de senare förmedlar vidare till 

sina anställda och medarbetare. Chefsbrevet ska också vara ett stöd för cheferna i deras 

ledarskap. Bedriver de ett kommunikativt ledarskap och hur ser i sådana fall chefsbrevets roll ut i 

sammanhanget? 

 

• Hur ser synen bland Karlstads kommuns chefer ut gällande organisationens identitet, 

finns det en samsyn? 

 

• Hur beskriver Karlstads kommuns chefer sitt ledarskap, har de ett kommunikativt 

förhållningssätt? 

 

• Hur ser Karlstads kommuns chefer på chefsbrevets eventuella kraft som 

identitetsskapare? 

 

• Anser Karlstads kommuns chefer att chefsbrevet är ett kommunikativt stöd för dem i sitt 

ledarskap? 

 

1.3 Avgränsning 
Den här uppsatsen avgränsas till att undersöka individer på chefsnivå inom Karlstads kommun. 

Karlstads kommun är en organisation som passar väl för att studera det som är ändamålet för 

uppsatsen i och med dess fragmenterade organisationsstruktur. Att studera kommunens chefer är 

relevant eftersom att deras position är särskilt viktig som förmedlare av identitet och värderingar, 

deras kommunikativa förmåga är också relevant att studera då det utgör en nyckel för hur väl de 

lyckas med sitt förmedlande. Slutligen så avgränsas också uppsatsen till att studera de olika 
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informationskanaler och forum för gemensamt meningsskapande som finns inom Karlstads 

kommun med särskilt fokus på chefsbrevet, det månatliga nyhetsbrev som organisationens chefer 

får ta del av. 

 

1.4 Definition av centrala begrepp 

1.4.1 Meningsskapande 
Meningsskapande är ett begrepp som beskrivs som en uppsättning idéer under ständig utveckling 

som ger möjlighet till förklaring av fenomen som finns runt omkring oss. Det är ingen fast 

kunskap utan meningsskapandet baserar sig på en pågående process där vi uppfattar saker och 

sedan tolkar dem. En av de viktigaste parametrarna i meningsskapandet är dialogen, våra 

tolkningar formas och utvecklas i möten med andra människor där vi väger våra uppfattningar 

mot varandras och bildar nya tolkningar (Weick, 1995). 

 

1.4.2 Organisationsidentitet 
Organisationsidentitet är en teori som kan hjälpa till att svara på frågan om vad som är en 

organisations centrala och kännetecknande drag. Forskarna har emellertid olika åsikter kring hur 

dessa drag ter sig över tid. Albert och Whetten (1985) som introducerade teoribildningen menar 

att de identitetsmässiga dragen ska stå sig över tid medan Gioia, Schultz och Corley (2000) senare 

anser att det snarare handlar om att de centrala och kännetecknande dragen ska bära spår av 

kontinuitet över tid. I en större organisation kan det dessutom finnas flera olika identiteter och 

medlemmarna kanske inte alltid identifierar sig med huvudorganisationen (Heide, Johansson & 

Simonsson, 2012). 

 

1.4.3 Kommunikativt ledarskap 
Det kommunikativa ledarskapet är ett ledarskap som fokuserar på coachande och 

meningsskapande processer snarare än att lämna ut order. Bland de viktigare uppgifterna för 

chefer i det kommunikativa ledarskapet är att förmedla organisationens mål och värderingar samt 

att skapa ett klimat för dialog och delaktighet där medarbetarna ges ett större ansvar för sina 

sysslor (Johansson et al., 2011). 
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1.5 Bakgrund, Karlstads kommun 
Karlstads kommun är en politiskt styrd organisation och ledningen består av kommunfullmäktige 

och kommunstyrelse. Kommunfullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och de olika 

nämnderna, de beslutar också vilka nämnder som ska finnas samt styr över verksamhetsmål och 

budget medan kommunstyrelsen ser till så att besluten som fattas av kommunfullmäktige 

verkställs. Kommunen ansvarar för den samhällsservice som medborgarna via politikerna röstat 

fram. Vissa uppdrag är kommuner enligt lag skyldiga att tillhandahålla medan andra är frivilliga. 

 

Karlstads kommun har tretton olika nämnder i olika verksamhetsområden, under nämnderna 

finns sedan förvaltningarna med tjänstemän som utreder och genomför nämndernas beslut samt 

ansvarar för den dagliga driften och servicen i kommunen. Det finns nio olika förvaltningar, 

inklusive kommunledningskontoret som lyder under kommunstyrelsen. 

Kommunledningskontorets uppdrag är hjälpa kommunstyrelsen i dess styr- och ledningsuppgift 

samt att överse processer kring utveckling och tillväxt i både kommun och region. Övriga 

förvaltningar är arbetsmarknad- och socialförvaltning som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor 

samt de sociala skyddsnäten för kommunens medborgare, barn- och ungdomsförvaltningen som 

ansvarar för exempelvis förskola, grundskola och särskola, det är också en av kommunens största 

förvaltningar med närmare 2500 anställda.  

 

Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning som ansvarar för gymnasie- och vuxenskola, kultur- 

och fritidsförvaltningen vars uppgift är att främja utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter i 

kommunen, de ansvarar exempelvis för driften av de kommunala badhusen och biblioteken samt 

beslutar om stöd till kultur- och föreningsverksamhet. Miljöförvaltningen arbetar med 

myndighetsutövning och de bedriver tillsyn och kontroll i enlighet med exempelvis miljöbalken 

och livsmedelslagstiftningen i syfte att se till att lagar och regler följs, de arbetar också med 

rådgivning och information. Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar exempelvis för detaljplaner, 

bygglov och trafikplanering, under stadsbyggnadsförvaltningen finns också Karlstadsbuss samt 

handläggningen av färdtjänst. Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för exempelvis gator, 

dricksvatten och avlopp. De förvaltar också kommunens fastighetsbestånd. Slutligen finns också 

vård- och omsorgsförvaltningen som ansvarar för omsorg till äldre och personer med 

funktionsnedsättning. Likt barn- och ungdomsförvaltningen är detta en väldigt stor förvaltning 

med ungefär 2500 anställda (Karlstads kommun, 2015a). 
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Utöver förvaltningarna så finns det också ett antal kommunala bolag, dessa är samlade under 

Karlstads Stadshus AB som till fullo ägs av Karlstads kommun. Ett kommunalt bolag ska enligt 

kommunallagen alltid ha ett syfte som gagnar kommunen och vara till nytta för dess medborgare.  

Kommunen ska också ha inflytande och kontroll över bolagens verksamhet. I koncernen finns 

Karlstads Airport, Karlstads Bostads AB (KBAB), Karlstads El- och Stadsnät AB, Karlstads 

Energi AB, Karlstads Parkerings AB och Mariebergsskogen AB (Karlstads kommun, 2015b). 

 

1.5.1 Värdegrund och varumärke 
Karlstads kommun arbetar med en värdegrund som säger att man är till för Karlstadsborna. Det 

inkluderar att man ska nå goda resultat och vara en kommun som är i ett gott skick. Resurser ska 

hanteras på ett klokt sätt med ett helhetsperspektiv och samverkan för att få en effektiv 

verksamhet där medborgarnas inbetalade skattepengar används med respekt. Enligt 

värdegrunden ska man också utföra sitt uppdrag med engagemang och aktivt arbeta med att 

utveckla verksamheterna mot framtiden. Utöver värdegrunden så finns dessutom visionen 

Livskvalitet Karlstad 100 000 som handlar om att Karlstad ska växa till 100 000 invånare 

samtidigt som det ska vara en attraktiv stad som drivs med ett hållbart perspektiv. För att nå 

visionen så arbetar Karlstads kommun med en strategisk plan som innehåller övergripande mål 

som stäms av, följs upp och utvärderas. Till den strategiska planen finns även strategier som 

fokuserar på olika delar för att vara en kommun som drivs med ett fokus på hållbarhet, dessa 

strategier fokuserar på tillväxt, folkhälsa samt miljö och klimat (Karlstads kommun, 2015c). 

 

Varumärket med den glada solen används för att kommunicera den kommunala verksamheten 

och den service som medborgarna erbjuds via förvaltningarna. Logotypen med den till utseendet 

lite barnsliga solen utformades av illustratören och barnboksförfattaren Lasse Sandberg, som 

tillsammans med sin fru Inger Sandberg exempelvis skrev böckerna om Lilla spöket Laban. 

Sedan 1989 har solen varit Karlstads kommuns officiella symbol. Varumärket är nära 

sammankopplat med värdegrunden och ska vara en garant för att man uppfyller de åtaganden 

som man ansvarar för. De kärnvärden som Karlstads kommun önskar att varumärket ska 

förmedla är varm och vänlig, driftig och engagerad samt att det också står för ordning och reda. 

Karlstads kommuns varumärkeslöfte sammanfattas som ”lite gladare dagar” och det ska vara ett 

koncentrat av vad verksamheten går ut på samt genomsyra känslan och upplevelsen av 

kommunens kommunikation. 
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År 2013 lanserade man även ett varumärke för platsen Karlstad, grader Karlstad, som används då 

staden och Karlstadsområdet som fysisk plats marknadsförs. Målet med platsvarumärket är att 

locka turister och olika typer av evenemang till Karlstad men det ska också attrahera nya invånare 

och etableringar av nya verksamheter till området (Karlstads kommun, 2015d). 

 

1.5.2 Chefsbrevet 
Karlstads kommuns chefsbrev är ett månatligt digitalt nyhetsbrev som introducerades i slutet av 

2009. Inspiration kom från Landstinget i Värmland som hade utvecklat ett liknande brev som fått 

positivt gensvar. Syftet med chefsbrevet var att strukturera och samla information från 

kommunledningen till kommunens chefer. Tidigare hade denna information varit mindre 

strukturerad och förmedlats genom flera olika kanaler som exempelvis mail, informationsblad, 

möten och protokoll. 

 

I samband med en översyn år 2014 förändrades rutinerna för chefsbrevet. Det hade bland annat 

visat sig att många chefer inte tog del av brevet överhuvudtaget. Det gjordes då också en mindre 

studie i form av en fokusgrupp där en av deltagarna menade att chefsbrevet bidrar till att skapa 

ett sammanhållande kitt i organisationen. Efter översynen flyttades också ansvaret för 

chefsbrevet till kommunikationsenheten på kommunledningskontoret. Det reviderade 

chefsbrevet består av två delar, en gemensam del med information från 

kommunledningskontoret som når samtliga chefer i kommunen och en del som är specifik för 

den förvaltning eller det bolag som respektive chef arbetar vid. Innehållet i den andra delen styr 

de kommunikationsansvariga på respektive bolag eller förvaltning över. Utöver detta så innehåller 

brevet också en spalt där kommundirektören kortfattat skriver om något som denne finner 

aktuellt. Efter att den bolags- respektive förvaltningsspecifika informationen lagts till skickas 

chefsbrevet sedan ut via mail till kommunens chefer. Informationen i brevet ska vara kortfattad 

och lätt att ta till sig och tanken är att underlätta för cheferna i sitt uppdrag att bedriva ett 

kommunikativt ledarskap. Detta eftersom att man i enlighet med rådande forskning sett vikten av 

att medarbetare kan få aktuell information av sin närmaste chef. Den information som är tänkt 

att förmedlas vidare till de anställda är tydligt utmärkt med en röd text som markerar att detta ska 

det informeras vidare om. Nyheterna i chefsbrevet presenteras i ett notisliknande format och kan 

vid behov länkas till längre texter på kommunens intranät Solsidan. Tanken är att brevet som 

helhet inte ska överstiga fyra A4-sidor med text (Fransson, 2014). 
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2 Tidigare forskning 
I detta kapitel återfinns en kortare beskrivning av organisationskommunikation som forskningsfält och exempel 

på tidigare forskning som angränsar till den ansats som ställts upp för denna uppsats. 

2.1 Organisationskommunikation 
Organisationskommunikation är ett forskningsfält som ämnar förklara fenomen som finns i 

organisationer ur ett kommunikationsperspektiv, där bland annat ledarskap utgör en viktig del. 

Det är ett brett forskningsområde som är närbesläktat med andra akademiska ämnen som 

exempelvis organisationspsykologi och företagsekonomi. Ursprungligen handlade mycket av 

forskningen om hur chefer skulle få sina medarbetare att arbeta hårdare och hade en traditionell 

syn på kommunikation som överföring. Numera fokuserar forskningen i stället mycket på 

meningsskapande och deltagande där kommunikation snarare ses som någonting som sker i 

mellanmänskliga processer (Heide et al., 2012). 

 

2.2 Två svenska avhandlingar 
Catrin Johansson och Charlotte Simonsson är centrala figurer inom den svenska forskningen av 

organisationskommunikation. De har skrivit varsin avhandling inom ämnet med ett medie- och 

kommunikationsperspektiv som angränsar till den ansats som denna uppsats ämnar förklara. Här 

återfinns en kortare beskrivning av dessa, en mer djupodlad genomgång kommer i teorikapitlet. 

 

I sin avhandling Visioner och verkligheter: Kommunikation om företagets strategi (2003) undersöker Catrin 

Johansson ledningens kommunikativa arbete med implementeringen av strategi och mål i ett 

mellanstort svensk företag. Hon konstaterar att viktiga styrdokument utformas i organisationens 

toppskikt och det är också där som de anses ha störst relevans. Längre ned i organisationens 

hierarki så försvagas både tilltron och förståelsen för dokumenten och därmed också relevansen i 

att använda sig av dem i det vardagliga arbetet. Mellanchefer och anställda anser inte att det som 

finns skrivet är tillräckligt konkret och därför är det också svårt att koppla samman det som står i 

dokumenten med sin roll i organisationen. Samtidigt konstaterar hon att just mellancheferna är 

de som kan överbrygga dessa problem, genom att konkretisera det som står på ett sätt så att det 

blir relevant även för de som befinner sig längst ned i organisationens hierarki. 

 

Charlotte Simonssons avhandling Den kommunikativa utmaningen (2002) behandlar kommunikation 

mellan chefer och medarbetare på Volvo personvagnar. Med en kvalitativ forskningsansats har 

hon undersökt det som hon definierar som en modern organisation för att ta reda på om den 
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också lever upp till det modernare synsättet på kommunikation och ledarskap. Hon menar att de 

har kommit en bit på vägen men att det fortfarande finns mycket kvar att göra innan det uppsatta 

idealet är uppnått. Hon konstaterar bland annat att cheferna på Volvo personvagnar är dåliga på 

att kontextualisera budskap och skapa mening för medarbetarna. Simonsson menar därför att det 

är viktigt att organisationens kommunikationsexperter ges större utrymme att också bidra med 

sin kompetens i interna frågor. 

3 Teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet kommer centrala teorier som är relevanta för uppsatsen att presenteras. Dessa kommer sedan att 

utgöra grunden för den intervjuguide som presenteras i metodkapitlet men också fungera som ram för att genomföra 

uppsatsens analys och diskussion. 

3.1 Meningsskapande 
Karl E. Weick (1995) menar att organisationen är en sammansättning av de tolkningar som 

medlemmarna gör av information som finns att tillgå i syfte att göra den begriplig. Tolkningarna 

skiljer sig utifrån kulturella mönster och individuella preferenser. Detta kallar han för 

meningsskapande, människan uppfattar saker i efterhand och bygger en tolkning kring vad det är 

som har inträffat och varför i syfte att skapa mening. Det finns inte heller någon enhetlig och 

korrekt mening enligt Weick (1995) i och med att den verklighet som människan uppfattar är en 

social konstruktion baserad på vårt språk och vår kulturella tillhörighet. Weick (1995) delar upp 

meningsskapandet i sju olika delar: identity, retrospect, enactment, social, ongoing, cues och 

plausibilty. 

 

Identity eller identitet handlar om att människan tolkar sin omgivning utifrån sig själv och söker 

svar på vad olika typer av förändringar eller händelser har för betydelse för dem själva. Hur 

någon tolkar organisationens identitet i förhållande till sin egen är också någonting som kan 

påverka hur en situation tolkas. Retrospect eller retroperspektiv innebär att människan skapar 

mening av något först när det redan har hänt. För att kunna bygga en mening så krävs det att det 

har tillkommit någon form av input som sedan tolkas i syfte att skapa mening. Den tredje delen i 

meningsskapandet är enactment eller agerande. Det syftar till att människor agerar på den mening 

som de skapat och därmed också bygger en kontext runt den.  

 

Den sociala delen i meningsskapandet handlar om att mening är något som konstrueras 

tillsammans med andra. Genom att samtala med andra människor så jämkas meningen mellan 
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dem och det byggs en samförståelse kring olika uppfattningar. Ongoing eller pågående innebär 

att meningsskapandet är något som är under ständig utveckling och inte har några fasta start- och 

slutpunkter. Människan utsätts ständigt för nya upplevelser och intryck från omgivningen som 

påverkar och förändrar meningsskapandet. Cues eller ledtrådar handlar om de händelser eller 

upplevelser som människan plockar upp från sin omgivning i syfte att skapa mening kring något 

specifikt. Slutligen så talar Weick (1995) också om plausibilty eller rimlighet. Det behöver inte 

nödvändigtvis vara en korrekt slutsats som dras utifrån meningsskapandet utan det viktiga är att 

den anses som rimlig för den individ som skapar meningen. 

 

För att meningsskapande ska kunna uppstå menar Weick (1995) att det krävs en ledtråd (cue) och 

en inramning (frame) samt en koppling mellan dessa två. Vad en ledtråd är för något förklarades 

precis i stycket ovan och en inramning i det här sammanhanget är den kontext i vilken ledtråden 

placeras. Det innebär att mening skapas utifrån olika intryck i vår omgivning som 

sammankopplas med en kontext i vilken intrycket placeras. Människan tar in och tolkar nya 

intryck baserat på vad den har varit med om tidigare samt i vilken miljö den befinner sig. Det 

innebär också att de ledtrådar som man tar till sig varierar mellan olika personer utifrån tidigare 

kunskap och erfarenheter. Det som fångar en persons uppmärksamhet behöver inte 

nödvändigtvis göra det hos en annan och det som framstår som relevant för en person i ett visst 

sammanhang behöver inte nödvändigtvis vara relevant i annat. 

 

3.2 Organisationsidentitet 
Hatch och Schultz (2004) menar att organisationsidentitet är någonting som blir allt mer viktigt 

för företag och organisationer. Många organisationer spänner över stora geografiska områden 

med varierande kulturer och förhållningssätt till ledarskap och styrning. Organisationsidentiteten 

är då det som kan binda samman organisationen i och med att grundläggande värderingar delas 

av dess medlemmar. Hatch och Schultz (2004) menar också att organisationsidentitet hänger ihop 

med fenomenet företagsvarumärke. Kopplingen mellan organisationsidentitet och varumärke 

förklaras mer utförligt senare i detta kapitel. 

 

Organisationsidentitet som teoretiskt begrepp introducerades år 1985 av Stuart Albert och David 

A. Whetten. Det är närbesläktat med flera andra teoribildningar som exempelvis 

organisationskultur och vissa forskare tillämpar dem till och med synonymt (Heide et al., 2012). 

Hatch och Schultz (1997) menar emellertid att organisationsidentiteten bör betraktas som en del 

av organisationskulturen. Identiteten kan också ses som den synliga delen av 
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organisationskulturen (Heide et al., 2012). Albert och Whetten (1985) menar att begreppet 

organisationsidentitet fyller två funktioner, dels för forskare som vill studera specifika aspekter av 

en organisation och dels för organisationer i syfte att karaktärisera sig själva och dra lärdomar 

från det. Albert och Whetten (1985) menar att identitetsbegreppet är särskilt viktigt då en 

organisation står inför förändringar eller när det diskuteras kring mål och värderingar. 

Grundläggande frågor som ”Vilka är vi?”, ”Vad gör vi?” eller ”Vad vill vi vara?” kan besvara 

delar av dessa identitetsfrågor. De menar också att en organisationsidentitet ska uppfylla tre 

kriterier. Den ska peka mot saker som är själva kärnan i organisations verksamhet (centrala), den 

ska visa på saker som skiljer den från andra jämförbara organisationer (kännetecknande) och den 

ska uppvisa en kontinuitet över tid (varaktighet). 

 

Gioia et al. (2000) menar emellertid att aspekten av varaktighet endast är en illusion i och med att 

medlemmarnas uppfattningar av identiteten förändras över tid. I annat fall så skulle 

organisationen stagnera i ett föränderligt omvärldsklimat. I stället menar de att det handlar om att 

organisationens identitet bär spår av kontinuitet. Ett betydligt mer dynamiskt och levande synsätt 

än det som Albert och Whetten (1985) ger uttryck för. Gioia et als. (2000) sätt att se på 

organisationsidentitetens varaktighet kan också liknas vid Weicks (1995) teori om 

meningsskapande som en ständigt pågående och föränderlig process. Heide et al. (2012) menar 

att Albert och Whettens (1985) syn på varaktighet ger uttryck för ett mer traditionellt sätt att se 

på kommunikation där ledningen skapar en bild av organisationens identitet som de övriga 

medlemmarna förväntas ta till sig rakt av för att sedan behålla och verka efter. I realiteten så är 

organisationsidentitetens formande och varande mer komplext än så. 

 

Heide et al. (2012) menar dock att det är vanligt förekommande att företagsledningar tenderar att 

förutsätta att den identitet eller profil som förmedlas utåt automatiskt också delas av 

organisationsmedlemmarna. I större organisationer kan det dock förekomma flera olika 

organisationsidentiteter. Det har bland annat visat sig att medlemmar i större organisationer 

många gånger känner en större identifikation till den lokala verksamheten än den stora 

övergripande koncernen. Heide et al. (2012) refererar till exempel till en studie som visade att 

personer inom sjukvården tenderade att identifiera sig med den specifika klinik där de arbetade 

snarare än landstinget som helhet. 
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3.2.1 Social identity theory och organisationsidentifikation 
Enligt teorin om Social identity theory så tenderar människor att dela in sig själva och andra i 

olika kategorier, exempelvis gällande kön, religion, ålder, medlemskap i organisationer och så 

vidare. Den här uppdelningen fyller två funktioner, dels så hjälper det individen att systematisera 

sin sociala omgivning och definiera andra människor och dels så ger det individen möjlighet att 

placera sig själv i ett socialt sammanhang. Social identity theory bidrar alltså till att delvis besvara 

frågan om vem man är i syfte att förstå den omgivning som man befinner sig i. Vem är jag och 

var placerar jag mig i förhållande till andra personer? Om individen har en identifikation som 

överensstämmer med organisationens identitet så bidrar det till att skapa en starkare lojalitet och 

ett större engagemang (Ashforth & Mael, 1989). 

 

Nivån av organisationsidentifikation är beroende av hur väl den egna uppfattningen om vem man 

är sammanfaller med den upplevda identiteten i organisationen, ju fler liknande drag desto 

starkare identifikation. Det handlar alltså om en glidande skala där identifikationen kan vara allt 

från obefintlig till väldigt stark. En organisationsidentifikation anses vara stark då personens 

identitet som gruppmedlem är mer framträdande än dess alternativa identiteter och det finns 

många liknande drag mellan personens uppfattning om sig själv och hur den upplever 

organisationens identitet (Dutton, Dukerich & Harquail, 1994). 

 

3.2.2 Varumärke 
Heide et al. (2012) skriver att varumärke är något som på senare år har blivit allt mer viktigt och 

det spenderas mycket resurser på att utveckla och kommunicera varumärken bland 

organisationer. Termen varumärke kommer från marknadsföringsfältet och anses vara ett av de 

viktigaste medlen för att utmärka sig och särskilja sig från sina konkurrenter. Varumärket bär 

alltid en koppling till olika symboler som har ett samband till organisation, det tydligaste exemplet 

är kanske logotypen men varumärket inkluderar också andra former av symboler. En ledarfigur 

som exempelvis Ikeas Ingvar Kamprad kan också utgöra en stark symbol för ett varumärke. 

Varumärket handlar emellertid inte enbart om att skilja ut sig utan det är också ett viktigt redskap 

för att skapa tillhörighet då det är laddat med de olika värderingar som organisationen vilar på.  

 

Detta innebär att varumärket inte längre enbart fyller en funktion för att marknadsföra specifika 

produkter utan också utgör ett verktyg för organisationer i syfte att skapa relationer med 

människor genom de värderingar som kommuniceras med varumärket. Det utgör därför en viktig 

kraft även internt i organisationen bland dess medlemmar då varumärket och dess innehåll blir 
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något som de gemensamt kan samlas kring, en identitetsmarkör. Detta kallas också för integrerad 

kommunikation, det vill säga att gränsen mellan vad som är intern och extern kommunikation 

blir allt mer otydligt och det är minst lika viktigt att kommunicera varumärkets värden med de 

egna anställda i och med att dessa utgör organisationens ansikte utåt. Heide et al. (2012) menar 

att varumärkesbegreppet på organisationsnivå har många likheter med det inom andra 

teoribildningar mer vedertagna begreppet profil som syftar till att beskriva den bild av 

organisationen som ledningen vill förmedla. 

 

För att inte varumärket ska vara ett tomt löfte så menar Hatch och Schultz (2004) att det är 

viktigt att de anställda lever upp till de värderingar som organisationen vilar på och som 

förmedlas ut till dess intressenter. Det kan göras på olika sätt, exempelvis genom olika 

bonusprogram eller med generösa lönesättningar, men det mest optimala är dock som tidigare 

beskrivits att de anställda delar och identifierar sig med de värderingar och budskap som 

kommuniceras utåt. Annars uppstår en situation där organisationen och dess medlemmar låtsas 

vara något som den inte är. En positiv organisationsidentitet är alltså något som byggs inifrån 

genom att organisationsklimatet är tilltalande för dess medlemmar. Albert och Whetten (1985) 

menar att detta är någonting som är alldeles nödvändigt och att ett motsatt förhållande, där de 

som befinner sig i organisationen har en radikalt skild uppfattning om dess identitet jämfört med 

hur den uppfattas av utomstående, kan innebära att organisationen får problem att överleva. Det 

är emellertid vanligt förekommande att företag och organisationer väljer att förmedla en mer 

positiv bild av sig själva utåt än hur dess medlemmar upplever situationen inom organisationens 

väggar. 

 

3.3 Kommunikativt ledarskap 
Synen på kommunikation har tagit sig olika uttryck under årens lopp. Något som också har 

präglat hur arbete med ledarskap har sett ut i organisationerna. En av de tidigare modellerna som 

försökte beskriva hur kommunikationsprocessen ser ut är Shannon och Weavers linjära modell 

som utgick från ett perspektiv där ett budskap sändes till en mottagare. Idag kan det tyckas vara 

en väldigt förenklad bild av hur kommunikation fungerar då den inte tar hänsyn till att 

mottagaren kanske inte gör samma uttolkning av budskapet som sändaren. Detta kallas för 

transmissionssynsättet och beskriver kommunikation som något som överförs från en källa till en 

annan. Mottagaren ses som en passiv individ till vilken sändaren kan förmedla exakt det som den 

vill utan att det finns någon som helst risk för att budskapet ska misstolkas. Detta sätt att se på 

kommunikation präglade också de tidigare organisationsformerna och det ledarskap som bedrevs 



 18 

i dem. Det vill säga ett tämligen statiskt synsätt där det fokuserades på stabilitet och kontroll med 

tydliga hierarkier och centraliserad makt där chefen styrde och delegerade order (Heide et al., 

2012; Simonsson, 2002). 

 

I takt med att organisationerna förändrades så förändrades också synen på vad som är viktigt i en 

organisation menar Simonsson (2002) och talar om ett doktrinskifte som hon spårar tillbaka till 

80-talet. Från det statiska synsättet på organisation, kommunikation och ledarskap till ett synsätt 

där i stället huvudfokus ligger på att lyfta mjukare värden och människorna i organisationen. En 

decentraliserad organisation som är i ständig förändring där chefen fungerar som coach och leder 

arbetet genom att förmedla organisationens visioner och idéer är det som kännetecknar det 

moderna synsättet. Med det här skiftet i synsätt så förändras också synen på ledarskapet. 

Simonsson (2002) menar att chefens roll i den moderna organisationen i större utsträckning 

handlar om att vägleda och skapa kontext för medarbetarna. Att de ska förstå varför sysslor 

utförs och vad som är målet med dem. Chefen ska mer fungera som en coach som stöttar 

medarbetarna, något som ska leda till en mer jämställd relation mellan över- och underordnad där 

det finns utrymme för dialog och gemensamt lärande. 

 

Simonsson (2002) menar även att en viktig roll som chefen innehar i utövandet av det 

kommunikativa ledarskapet är att hjälpa medarbetarna att sortera bland den mängd av 

information som finns tillgänglig. Vad det är som är viktigt och framför allt varför det är viktigt 

för medarbetarna i det sammanhang som de befinner sig i. Det är också detta behov som 

kommunikationsenheten på Karlstads kommun genom chefsbrevet har försökt att understödja 

för sina chefer, det ska stötta dem i sitt ledarskap genom att underlätta sållningen av information, 

både för deras egen skull och för den information som sedan ska kommuniceras vidare till 

medarbetarna.  

 

För att koppla tillbaka till Weick (1995) så handlar det om att hjälpa cheferna och sedermera 

medarbetarna att få tillgång till de ledtrådar (cues) som kommunledningen anser vara viktiga för 

organisationen. Samtidigt menar Simonsson (2002) att utmaningen kvarstår för cheferna att 

hjälpa sina medarbetare att tolka informationen. För att den ska framstå som viktig så måste den 

sättas i en kontext som är relevant för mottagarna och den position som de befinner sig i, en 

sorts målgruppsanpassning. Om inte detta görs så finns det en risk att medarbetarna fokuserar på 

olika saker och därmed driver åt olika håll i sitt agerande (enactment) vilket kan leda till en 

splittrad verksamhet. Chefen ska alltså vägleda medarbetarna med en inramning (frame) där 
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informationen får en relevant och meningsskapande betydelse. Annars finns det en överhängande 

risk att den information som förmedlas uppfattas som irrelevant och därmed går förlorad. 

 

Simonsson (2002) menar att detta hänger starkt samman med chefens roll i den moderna 

organisationen som en förmedlare av visioner, värderingar och mål snarare än någon som ger 

order om hur själva arbetet ska utföras. Ruck och Welch (2012) hävdar därför att det är viktigt att 

organisationens chefer faktiskt själva också delar och tror på dessa värderingar och visioner för 

att på ett genuint och trovärdigt sätt kunna förmedla dem till sina anställda. Alltså att de känner 

en identifikation med organisationen och att de har ett positivt förhållningssätt till dess identitet. 

Vikten av dialog är också något som Simonsson (2002) lyfter fram som centralt i det 

kommunikativa ledarskapet. I den moderna organisationens luftigare ramar så finns det ett 

särskilt behov av dialog för att skapa samsyn och gemensam förståelse kring den verksamhet som 

bedrivs. Något som också det kopplar tillbaka till Weicks (1995) teorier om meningsskapande där 

han poängterar att mening är något som skapas i samspel med andra människor. Han betonar 

särskilt vikten av möten för att bygga samförstånd i en organisation. 

 

Det finns dock en stor skillnad mellan de högt uppställda ansatserna om ett modernt och 

kommunikativt ledarskap och hur det sedan faktiskt fungerar i praktiken menar Simonsson 

(2002). En orsak till detta anser hon vara att cheferna ofta saknar kompetens för att bedriva ett 

bra kommunikationsarbete då de många gånger arbetar enligt det mer traditionella synsättet till 

kommunikation där det ses som något som överförs från en sändare till en mottagare. Bristen på 

tid anses också vara en orsak till varför dylika frågor och möjlighet till meningsskapande 

prioriteras bort till förmån för produktion. Liknande slutsatser drar även Johansson (2003) och 

de båda lyfter vikten av att cheferna i organisationen kan få stöttning av organisationens 

kommunikationsexperter i syfte att förbättra det kommunikativa ledarskapet. Det är emellertid 

vanligt förekommande att kommunikationsexperterna i huvudsak ses som en resurs som arbetar 

med externt fokus och därmed går mycket kompetens som även skulle kunna nyttjas i interna 

frågor förlorad (Simonsson, 2002, s. 247). Johansson (2003) menar dessutom att organisationens 

mellanchefer utgör den viktigaste nyckeln för att överbrygga det kommunikationsglapp gällande 

värderingar och värdegrund som ofta finns mellan ledningen och de som är anställda längre ned i 

organisationens hierarki. Detta kommunikationsglapp uppstår eftersom att de personer som finns 

längre ned i organisationernas hierarki inte ges samma möjligheter till gemensamt 

meningsskapande kring dessa frågor samt att de också befinner sig i en annan arbetsmässig 

kontext än den där visioner och värderingar utformas. Ruck och Welch (2012) betonar också 
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vikten av att de anställda förstår betydelsen av vad just deras arbete och insats bidrar med till 

organisationen som helhet för att delaktighet och engagemang ska kunna utvecklas hos dem. 

 

Johansson et al. (2011) definierar en kommunikativ ledare som någon som involverar sina 

medarbetare i dialog, någon som aktivt både söker och ger feedback, för ett gemensamt 

beslutsfattande samt ses som öppen och delaktig. Några av de viktigaste nycklarna till ett sådant 

förhållningssätt är att cheferna ska coacha medarbetarna och delegera ansvar för att de på så vis 

ska bli mer självgående, cheferna ska också vara öppna för feedback och visa på en vilja att 

förändra vid behov, att sätta upp tydliga förväntningar och mål är också ett led i det 

kommunikativa ledarskapet. Att visa respekt för medarbetarna är viktigt liksom att ha ett öga för 

var och när problem kan uppstå i organisationen. Slutligen så poängterar Johansson et al. (2011) 

också vikten av att kontextualisera budskap (framing) samt att skapa ett klimat där dialog och 

meningsskapande kan frodas. 

 

3.4 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 
Ett kommunikativt ledarskap där dialog och delaktighet utgör centrala delar förutsätter en 

engagerad chef som innehar en tro på organisationens värderingar och visioner (Johansson et al., 

2011; Ruck & Welch, 2012). Det förutsätter också en organisation som stödjer och tillåter ett 

sådant ledarskap, en organisation som kanske fokuserar på mjukare värden där dessa ges tid och 

resurser (Johansson, 2003; Simonsson, 2002). I gengäld finns möjlighet att skapa en positiv 

organisationsidentitet där medlemmarna känner en stark identifikation till organisationen, därmed 

ges det också större möjligheter till att medarbetarna känner ett engagemang för det de gör 

(Albert & Whetten, 1985; Ashforth & Meal, 1989; Dutton et al., 1994). Meningsskapandet är 

själva kärnan i det kommunikativa ledarskapet och syftar till att dialogen bidrar till att skapa 

samförstånd i organisationen och de olika frågor som den ställs inför. Det kommunikativa 

ledarskapet bygger också på att förmedla ledningens värderingar och visioner och ge dem en 

kontext som är relevant (Johansson, 2003; Simonsson, 2002; Weick, 1995). 
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4 Metod 
I detta kapitel redovisas hur forskningsprocessen har sett ut. Metodkapitlets syfte är att skapa transparens. En 

viktig del i vetenskaplig forskning är att uppnå intersubjektivitet, det vill säga att studien och dess observationer 

ska kunna prövas och verifieras av andra än den som utfört originalundersökningen (Østbye, Knapskog, Helland 

& Larsen, 2002). 

4.1 Metodval 
Om man söker efter generella uppfattningar hos en större grupp av människor och kunskap om 

hur ofta eller mycket något fenomen förekommer så bör en kvantitativ metod användas, 

lämpligtvis en enkätstudie. Om man i stället är ute efter att undersöka mer komplexa företeelser 

och upplevelser bland människor så är intervju en lämplig metod. Båda metoderna har sina för- 

och nackdelar och det som slutligen styr valet av metod är studiens syfte och dess frågeställningar 

(Kvale & Brinkmann, 2014; Larsson, 2010). 

 

Den här uppsatsens syfte är att söka mer djupgående svar på frågor som rör tämligen komplexa 

ämnesområden. Den vill nå en förståelse för hur Karlstads kommuns chefer ser på sig själva och 

den organisation som de arbetar inom, den vill också ta reda på hur de ser på sitt ledarskap och 

sin kommunikativa förmåga. Således är intervju det mest lämpliga valet för just denna uppsats. 

Ledarskapsfrågan hade även kunnat studeras genom etnografiska undersökningar för att 

verkligen se hur det vardagliga arbetet med kommunikation och ledarskap ser ut i praktiken. 

Inom ramen för den här kandidatuppsatsen bedömde jag dock att det skulle blivit ett allt för 

omfattande arbete då det hade krävt mycket mer tid och resurser. 

 

Intervjun som metod har också flera olika underkategorier. Den öppna intervjun som bygger på 

att man ställer ett fåtal breda frågor där den som intervjuas utförligt får berätta om något 

fenomen, ofta en historia av något slag. Den semistrukturerade intervjun är temamässigt 

uppbyggd kring de forskningsfrågor som uppsatsen utgår ifrån. Sedan finns också den 

strukturerade formen av intervjuer som innehåller väldigt konkreta frågor, nästan som ett 

enkätformulär men utan svarsalternativ (Larsson, 2010). Till den här uppsatsen har jag valt att 

använda mig av den semistrukturerade formen av intervjuer. Intervjuguidens uppbyggnad 

förklaras mer utförligt i det kommande avsnittet om operationalisering. 
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4.2 Urval 
Studiens population, alltså den grupp som ska studeras, utgjordes av chefer inom Karlstads 

kommuns förvaltningar och bolag. En del av studiens syfte var att studera huruvida cheferna 

främst identifierade sig med den del av kommunen som de själva arbetar vid eller med 

kommunen som helhet. I och med att det med hänsyn till tid och resurser var omöjligt att 

intervjua kommunens samtliga chefer gjordes ett urval där en chef per förvaltning och bolag 

skulle intervjuas för att få en bra bredd på hur fenomenet organisationsidentitet såg ut i olika 

delar av organisationen. Det kommunala bostadsbolaget, Karlstads Bostads AB, utgjorde dock ett 

undantag från det kriterium om chefer som ställts upp i populationen i och med att de verkar i en 

platt organisationsform utan chefstitlar, där intervjuades i stället en person med visst 

personalansvar som tar del av chefsbrevet. Detta är ett så kallat variationsurval där man väljer ut 

en grupp av personer som ger en bredd bland de människor som utgör den undersökta 

populationen (Larsson, 2010). 

 

För att komma i kontakt med lämpliga intervjupersoner mailades en förfrågan till 

kommunikatörerna på de olika förvaltningarna och bolagen med ett önskemål om förslag på 

chefer som skulle kunna tänka sig att ha tid att ställa upp på att intervjuas till en uppsats. De fick 

också en kortare beskrivning av uppsatsens utgångpunkt. Kommunikatörerna återkom sedan 

med förslag på lämpliga personer och dessa kontaktades sedan personligen, främst via mail men 

också via telefon. För att underlätta bokningen av intervjuer gjordes ett medvetet val att kontakta 

några förvaltningar och bolag i taget och inte alla samtidigt. Eftersom att chefer tenderar att vara 

tämligen upptagna såg jag till att de i mesta möjliga mån fritt kunde få bestämma tid och datum 

utan att riskera krockar i intervjuschemat. Nya bokningar skedde sedan löpande i takt med att 

intervjuerna avverkades. Efter att nio intervjuer hade genomförts med en representativ variation 

av chefer från både förvaltningar och bolag ansåg jag att materialet hade uppnått en hög grad av 

mättnad, det blev mest upprepningar av saker som redan kommit fram, och jag valde därför att 

avsluta intervjuarbetet. 

 

Totalt intervjuades alltså nio personer, sex kvinnor och tre män, med varierande yrkeserfarenhet 

och ålder. Sju av dem arbetade inom förvaltning och två i de kommunala bolagen. I de 

kommande avdelningarna där resultat samt analys och diskussion redovisas har jag valt att endast 

identifiera de olika intervjupersonerna med hjälp av den förvaltning eller bolag som de arbetar 

vid. Detta för att i mesta möjliga mån säkerställa deras anonymitet. Övriga parametrar som 

exempelvis kön och ålder fyller inte heller någon större funktion för studiens resultat. Varför 
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anonymitet är viktigt i forskningssammanhang förklaras mer utförligt i det kommande avsnittet 

om forskningsetik. 

 

Den kortaste intervjun varade i 27 minuter och den längsta i 55. Mediantiden för intervjuerna låg 

dock kring strax över 30 minuter. En person från vardera av nedan listade delar av Karlstads 

kommuns organisation intervjuades för denna studie: 

 

• Kommunledningskontoret 

• Barn- och ungdomsförvaltningen 

• Kultur- och fritidsförvaltningen 

• Vård- och omsorgsförvaltningen 

• Teknik- och fastighetsförvaltningen 

• Miljöförvaltningen 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen 

• Karlstads Bostads AB, KBAB 

• Karlstads Energi AB 

 

4.3 Operationalisering 
Operationalisering innebär att forskningsfrågorna omvandlas till intervjufrågor. För att få svar på 

de forskningsfrågor som ställts upp för uppsatsen sattes en intervjuguide samman (se bilaga 1). 

Intervjufrågorna formulerades med ett mer vardagligt språk så att de blev lättare att svara på i och 

med att de som intervjuades kanske inte bar på den teoretiska bakgrundskunskapen som 

forskningsfrågorna utgick ifrån (Kvale & Brinkmann, 2014). Som Larsson (2010) rekommenderar 

så inleds intervjuguiden med ett antal bakgrundsfrågor för att mjuka upp den som intervjuas. Hur 

intervjupersonens bakgrund ser ut, hur länge den har arbetat inom kommunen, hur länge den har 

varit chef, om trivs den med sitt arbete etc. I just den här studien så fyller emellertid 

bakgrundsfrågorna en viktig roll, de ger svar på hur intervjupersonerna ställer sig till sitt arbete 

och hur de förhåller sig Karlstads kommun som är den organisation som studeras. Detta är 

frågor som bidar till att ge kunskap både gällande det kommunikativa ledarskapet och deras syn 

på organisationsidentitet.  

 

Fortsättningsvis så har forskningsfrågorna omvandlats till intervjufrågor där intervjupersonerna 

dels fått svara på hur de ser på kommunikation som ett verktyg i sitt ledarskap och dels hur de 
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faktiskt arbetar med det och på vilka sätt. Det var viktigt att med hjälp av intervjuguidens frågor 

försöka få fram hur cheferna rent praktiskt arbetar med kommunikation så att studien inte bara 

blir en utsaga på ett svävande plan om kommunikationsideal, utan att den också lyfter hur det 

faktiskt behandlas i det vardagliga arbetet. Därför fanns flera uppföljningsfrågor där 

intervjupersonerna ombads ge konkreta exempel på de svar som de angett i ursprungsfrågorna. 

Bland annat så tillfrågades de om de ansåg att det fanns ett kommunikativt stöd i organisationen, 

om de använt sig av kommunens kommunikatörer samt ombads att ge olika exempel på när detta 

skett om så var fallet. Sedan fick de svara på ett antal frågor om chefsbrevet: om de läste det, hur 

de arbetade med det, om de diskuterade innehållet med andra chefer och så vidare, dels för att få 

reda på om det upplevdes som ett stöd i ledarskapet och dels för att undersöka om det bidrog till 

någon form av gemensamt meningsskapande mellan Karlstads kommuns chefer. 

 

Slutligen så innehöll intervjuguiden ett antal frågor som kretsade mer kring identitet. De fick 

berätta vad de ansåg vara kärnan i Karlstads kommuns värderingar och värdegrund, hur de 

arbetade praktiskt med detta samt om det var något som de personligen sympatiserade med. De 

fick även tala om hur de såg på att arbeta inom en offentlig verksamhet som Karlstads kommun i 

förhållande till sina personliga värderingar. Intervjupersonerna fick också berätta om sin 

eventuella kontakt med chefer i andra delar av organisationen än den som de själva tillhör samt 

huruvida de upplevde en eventuell känsla av samhörighet sinsemellan. Här lyftes också frågan om 

varumärkets roll som identitetsmarkör, inte bara i extern kommunikation utan också internt i 

organisationen bland dess anställda. Varumärkesfrågan var en infallsvinkel som jag initialt inte 

hade tänkt på men då den dök upp i början av intervjuarbetet valde jag att sedan integrera den i 

intervjumanualen eftersom att den låg i linje med uppsatsens frågeställningar. Avslutningsvis för 

att binda ihop de olika frågeområdena ställdes frågan om intervjupersonerna ansåg att 

chefsbrevet hade någon roll i att skapa en gemensam identitet i organisationen. 

 

4.4 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes på respektive persons arbetsplats, i huvudsak avskilt inne på deras 

kontor, ett konferensrum eller liknande. De fick fritt välja var de ville att vi skulle göra 

intervjuerna då detta är något som rekommenderas för att skapa en trygg och bekväm situation 

för den som intervjuas. Två av intervjuerna genomfördes emellertid i en personalkafeteria i 

Karlstads kommuns nybyggda fastighet där förvaltningarna för samhällsbyggnad, miljö samt 

teknik och fastighet samsas, dock satt vi i de fallen någorlunda avskilt och det var tämligen lugnt 

runt omkring så det störde inte intervjusituationerna eller ljudkvaliteten på inspelningarna. 
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Inspelningen av intervjuerna genomfördes för övrigt med hjälp av den inbyggda mikrofonen på 

en Iphone 4s och Apples eget applikationsprogram för röstmeddelanden vilket gav en fullt 

acceptabel ljudkvalitet, något som också kontrollerats innan intervjuarbetet sattes igång. Att 

använda sig av ljudinspelning ger intervjuaren frihet att lägga sitt fulla fokus på den som 

intervjuas och ger möjlighet att gå tillbaka och lyssna om och om igen på det som har sagts. 

Något som också innebar att intervjun sedan kunde skrivas ut och dokumenteras ordentligt 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Inledningsvis informerades intervjupersonerna kort om studiens bakgrund och syfte utan att 

avslöja allt för mycket om de kommande frågorna. Sedan behandlades den forskningsetiska biten 

och de informerades om sina rättigheter i intervjusituationen och tillfrågades om de gav sitt 

medgivande till att samtalet spelades in samt upplystes om varför detta var av vikt. Denna 

process kallas för orientering och är viktig eftersom att den slår an tonen för det som komma 

skall och etablerar situationen mellan den som intervjuar och den som ska intervjuas (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Sedan startades inspelningen och den formella intervjun med en bekräftelse 

på att inspelningsapparaturen var igång. I stora drag följdes den intervjuguide som ställts upp 

med viss anpassning efter hur intervjuerna framskred, uppföljande frågor varierade beroende på 

svaren på de ursprungliga frågorna och ledde in på sidospår som ändå bar relevans för studien. 

Att fånga upp och ställa bra uppföljningsfrågor kräver ett aktivt lyssnande, något som Kvale och 

Brinkmann (2014) menar är lika viktigt som att kunna ställa de ursprungliga frågorna och liknar 

intervjusituationen med ett parti schack där det gäller att förutse framtida drag och 

konsekvenserna av dessa. För att lyckas med detta krävs det att intervjuaren besitter en kunskap 

om det ämne som behandlas samt en förmåga att läsa av intervjusituationen och den person som 

intervjuas. Larsson (2010) menar dock att det är viktigt att på ett snyggt sätt kunna avstyra och 

leda tillbaka intervjun till ursprungsfrågorna i de fall som sidospåren inte leder till något som är av 

värde för undersökningens syfte. Detta hade jag förmodligen kunnat göra bättre i vissa fall för att 

underlätta i den senare processen med att transkribera materialet. 

 

Intervjuerna rundades sedan av med frågan om respondenterna hade något mer att tillägga i 

relation till de ämnen som intervjun kretsat kring innan inspelningen avslutades. Efteråt fick de 

som var intresserade en lite mer utförlig beskrivning av min tankegång med studien och hur 

frågorna hängde samman. Kvale och Brinkmann (2014) menar att detta fungerar som en 

uppföljning till den inledande orienteringen och kan ge upphov till nya intressanta infallsvinklar 

hos den som har intervjuats. De menar emellertid också att denna del av samtalet är av informell 
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karaktär och det som yttras inte nödvändigtvis kan användas i avrapporteringen i och med att 

intervjun officiellt sett är avslutad. I den här studien gav de informella samtalen viss kunskap som 

sedan vävdes in i frågor i de kommande intervjuerna. Mindre korrigeringar av intervjuguiden 

genomfördes därför i takt med att arbetet fortlöpte. 

 

4.5 Transkribering och analys 
Att transkribera intervjuerna är en omfattande men nödvändig process då det utgör grunden för 

att sedan kunna analysera materialet. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det inte finns några 

standardiserade regler för hur transkribering av intervjuer bör utföras utan det beror på 

situationen och hur materialet sedan ska analyseras. Larsson (2010) anser att man kan tillåta sig 

att göra varsamma och följsamma redigeringar i samband med transkribering av intervjuer i och 

med att exakta citeringar kan se ovårdade och okoncentrerade ut eftersom att människor inte 

talar på samma sätt som man skriver. I den här studien läggs det ingen större vikt vid det 

språkliga uttrycket varför jag valde att transkribera intervjuerna med en mer formell skriftspråklig 

ton där de värsta formerna av talspråk och dialektala egenheter har slipats bort. Med stor 

försiktighet givetvis för att inte förändra innebörden av det som sagts. Jag anser att det ser bättre 

ut i och med att rapporten presenteras i skriven form och det har ingen betydelse för den analys 

och de slutsatser som redovisas senare i uppsatsen. Enligt Larsson (2010) bidrar det också till en 

ökad läsbarhet av texten. Larsson (2010) menar att man kan utesluta vissa delar av intervjuerna i 

utskrifterna som saknar betydelse för analysen. Detta har jag tillämpat i viss utsträckning med 

hänvisning till tidigare påstående om att några av intervjuerna ledde in på sidospår som inte gav 

något vettigt i förhållande till syftet med studien. Det besparade mig också lite tid eftersom att jag 

ensam stod för transkriberandet. Utskrifterna genomfördes snarast möjligt efter intervjuerna, 

något som rekommenderas eftersom att det fortfarande finns en närhet till det genomförda 

samtalet och de tankar man haft i samband med det (Larsson, 2010). 

 

En förutsättning för att sedan kunna göra en bra analys av transkriberingarna är att kvaliteten på 

intervjumaterialet håller en hög nivå. Det innebär att materialet ska ha uppnått en viss mättnad, 

det vill säga att tillräckligt många intervjuer genomförts samt att de svar man fått är djupa och 

uppriktiga (Larsson, 2010). Ytterligare kriterier som ställs på intervjukvalitet är omfattningen av 

relevanta svar från intervjupersonen i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Andra 

kriterier är omfattningen av längre svar på kortare frågor och det faktum att intervjuaren 

verifierar sina tolkningar av de svar som framkommer under intervjuns lopp (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Dessa kriterier finner jag uppfyllda i de intervjuer som genomförts till denna 



 27 

studie. Precis som Kvale och Brinkmann (2014) påpekar så fanns det dock vissa variationer 

beroende på personen som intervjuades, vissa svarade mer utförligt än andra. Här återkommer vi 

till vikten av att kunna ställa bra uppföljningsfrågor för att kunna säkerställa kvaliteten i de fall där 

intervjupersonen väljer att svara väldigt kort på frågorna. Jag anser även att mängden intervjuer 

som genomförts var tillräcklig för att uppfylla kravet om mättnad. 

 

I sammanställningen av resultat och analys så har jag utgått från de rekommendationer som 

Larsson (2010, s. 71) anger för bearbetning av kvalitativt material.  

 

• Tolka materialet utifrån studiens teorier 

• Sortera och gruppera materialet i olika kategorier 

• Notera storlek på variabler, hur många svarar på ett visst sätt respektive ett annat 

• Sök efter mönster 

• Leta efter sannolika och rimliga påståenden 

• Sök det generella i det specifika 

• Skapa metaforer 

• Bygg upp en logisk bevisföring 

 

4.6 Forskningsetik 
Innan inspelningarna startades vid intervjuerna så informerades undersökningspersonerna om att 

deras deltagande var helt frivilligt och var det någon fråga som de inte ville svara på så skulle de 

inte känna att de var tvungna, de informerades också om deras rätt att avbryta intervjun om så 

önskades. Vidare så fick de veta vad intervjumaterialet skulle användas till och att det var en 

studie som genomfördes på ett uppslag från Kristina Fransson på Karlstads kommuns 

kommunledningskontor. Undersökningspersonerna informerades också om att de skulle förbli 

anonyma i avrapporteringen. Slutligen tillfrågades de om medgivande för inspelning av 

intervjuerna då detta skulle komma att underlätta efterarbetet, de informerades också om vem 

som skulle ha tillgång till inspelningarna. 

 

Detta kallas i forskningssammanhang för informerat samtycke och handlar om att man är öppen 

med hur intervjumaterialet ska användas och presenteras så att det inte blir några obehagliga 

överraskningar i efterhand för de som valt att ställa upp på att intervjuas. Informerat samtycke 

handlar också om att presentera deltagarna med information om vad studien behandlar, Kvale 
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och Brinkmann (2014) menar att detta alltid är en balansgång då för mycket information kan 

påverka hur undersökningspersonerna väljer att svara på frågorna. I den här studien hade de fått 

en kortare beskrivning om uppsatsens huvuddrag i samband med intervjuförfrågan. 

 

Att deltagarna erbjuds konfidentialitet handlar om att skydda deras privata integritet. Det ger dem 

också en möjlighet att tala fritt utan att löpa risk för konsekvenser gentemot exempelvis en 

arbetsgivare eller medarbetare på grund av hur de har svarat på frågor under intervjun. Samtidigt 

finns en konflikt i att den forskningsmässiga transparensen försvagas i och med att det blir 

omöjligt för utomstående att verifiera citaten (Kvale & Brinkmann, 2014; Larsson, 2010). Med 

följande i åtanke så var det naturligt att låta deltagarna i denna studie åtnjuta anonymitet, i syfte 

att få dem att känna att de kunde tala fritt och lättare vädra eventuell kritik även om ämnet för 

uppsatsen kanske inte är av det mer kontroversiella slaget. Det ska också noteras att jag har haft 

fritt utrymme att själv utforma och genomföra studien utan påverkan från kommunen även om 

det ursprungliga uppslaget till uppsatsen kom därifrån. 

 

4.7 Validitet och reliabilitet 
En forskningsstudies validitet bygger på att dess resultat är giltigt. Det vill säga att den 

undersöker det fenomen som den avser att göra. Den grundligaste delen i att säkerställa detta är 

att välja rätt forskningsmetod för de frågor som ska besvaras men också att studien har ett väl 

underbyggt syfte. Utifrån det syfte och de frågeställningar som ställts upp till denna uppsats 

valdes intervju som metod, något som förklarats och underbyggts tidigare i metodkapitlet. 

Validiteten är också beroende av att frågorna i intervjuguiden är teoretiskt underbyggda och 

kopplade till uppsatsens forskningsfrågor. Detta har säkerställts genom läsning av den teoretiska 

litteratur som sammanfattas i uppsatsens teorigenomgång. Denna teorigenomgång utgör sedan 

utgångspunkten för intervjuguidens sammansättning. Validering är något som sker löpande och 

genomsyrar hela forskningsprocessen och bygger på att den som utför studien ständigt 

kontrollerar och ifrågasätter det som framkommer (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta har jag 

aktivt försökt att förhålla mig till genom att hålla ett kritiskt öga till både mig själv och 

forskningsmaterialet under arbetets gång. 

 

Reliabilitet handlar om att resultaten av forskningen är tillförlitliga. En studie är reliabel om 

uppgifterna som framkommit under intervjuerna är riktiga, det vill säga att de som intervjuats 

svarat sanningsenligt på frågorna, om den är utförd på ett korrekt sätt och inte innehåller några 

felkällor. Detta förutsätter att de som intervjuas förstår frågorna som de ställs inför. Att 



 29 

operationaliseringen från forskningsfrågor till intervjufrågor har utförts på ett bra sätt är därför 

en central del i att skapa en hög nivå av reliabilitet. Detta moment förklarades utförligare i det 

tidigare avsnittet som behandlade hur denna uppsats operationaliserats. Reliabiliteten vilar också 

på antagandet att de som intervjuats skulle lämna liknande svar på frågorna om intervjun gjordes 

om. Detta är givetvis svårt att säkerställa men grundar sig också i att frågorna formulerats och 

ställts på ett tydligt sätt som inte öppnar för allt för vida tolkningar. Kärnan i frågan om 

reliabilitet är alltså att det resultat som studien kommer fram till ska kunna replikeras om någon 

annan skulle göra en likadan studie. Detta förutsätter också att transkriberingarna är utförda på 

ett riktigt sätt (Kvale & Brinkmann, 2014). I det här fallet så är samtliga transkriberingar utförda 

av samma person som också genomförde intervjuandet, något som rimligen borde leda till en 

stärkt reliabilitet då det minskar utrymmet för feltolkningar. Som tidigare beskrivits är 

reliabiliteten också avhängigt av intervjumaterialets kvalitet samt dess mättnad. 

5 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. Jag har valt att presentera resultatet 

tillsammans med analysen då jag tycker att det ger en bättre överblick och förståelse för hur det som framkommit i 

intervjuerna hänger ihop och förhåller sig till det tidigare teorikapitlet.  

5.1 En identitetsmässigt väl sammanhållen organisation där man trivs 
Utifrån intervjumaterialet så kan det slås fast att det finns ett stort mått av samsyn gällande 

grundläggande värden hos de intervjuade cheferna. Trots att man befinner sig på vitt skilda delar 

av organisationen och arbetar med helt olika ansvarsområden så är ändå uppfattningen om vad 

Karlstads kommun representerar relativt likartad. Återkommande kommentarer i intervjuerna är 

att det är en professionell organisation där det också finns resurser att uträtta saker. Ett faktum 

som man sätter stort värde på och som bidrar till att skapa en positiv anda där det frodas en 

tilltro till verksamheten. De intervjuade cheferna anser också att det finns ett stort mått av 

transparens gentemot medborgarna och de anser att det är en sund verksamhet där man tar 

ansvar för att förvalta sina resurser på bästa sätt för att generera värde tillbaka till Karlstadsborna. 

Det ska vara en kommun som är attraktiv att bo och verka i.  

 

Albert och Whetten (1985) talar om att organisationsidentiteten baseras på de egenskaper som är 

centrala och kännetecknande för organisationen. Karlstads kommuns centrala egenskaper är 

därmed att det är en professionell organisation vars verksamhet bedrivs med offentliga medel. Att 

ha ett professionellt förhållningssätt känns särskilt viktigt, det ska inte vara något slarv med 
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skattebetalarnas pengar. De kännetecknande dragen är transparensen som går hand i hand med 

professionaliteten. Man anser inte att det finns något att dölja i och med att verksamheten bedrivs 

på ett professionellt sätt. Nämnda egenskaper återkommer hos flera av de intervjuade när de 

beskriver Karlstads kommun och dessa kan därför anses vara just centrala och kännetecknande. 

Nedan återges två citat som fångar den övergripande bilden av Karlstads kommun som en positiv 

och transparent organisation med resurser att ta tag i saker som kanske inte fungerar som de ska. 

 

”Det här är en kommun som det händer saker i. Jag hade nog inte velat vara i en liten 

kommun för de flesta små kommuner har det ganska tight och det är mer avveckling än 

utveckling. Så att jag tycker att det är roligt att få jobba i en stor organisation som har 

resurser.” 

Intervjuperson, kommunledningskontoret 

 

”En mycket bra kommun. Man framstår som professionell, man tar tag i saker som inte 

fungerar och man vill ha en sund kommun och det tycker jag verkligen att det är. Jag är 

faktiskt ganska stolt över att jobba i Karlstads kommun.” 

Intervjuperson, vård- och omsorgsförvaltningen 

 

Albert och Whetten (1985) menade också att det inom organisationsidentiteten ska finnas ett 

mått av kontinuitet även över tid. Ett synsätt som kritiserats av Gioia et al. (2000) som istället 

menar att kriteriet om varaktighet endast är en illusion. Gioia et als. (2000) ståndpunkt får stöd i 

intervjustudien då flera personer pekar på att det finns drag av ständig utveckling i uppfattningen 

om den egna organisationen. En chef som arbetat länge inom kommunen beskriver bland annat 

att det skett stora förändringar gällande det kännetecknande draget om synlighet och transparens 

under de år som personen har varit verksam inom kommunen. 

 

”Karlstads kommun har utvecklats kopiöst under den tiden jag har varit med. Man tycker 

att det händer något hela tiden. Framför allt synligheten, att det är en transparent 

verksamhet, att det som jag gör ska kunna synas av vem som helst. Det har inte varit så 

förut och det tror jag har varit väldigt positivt.” 

Intervjuperson, vård- och omsorgsförvaltningen 

 

Ett annat kännetecknande drag hos Karlstads kommun är att det beskrivs som en mänsklig 

organisation där man gärna sätter fokus på mjukare värden. Ett positivt förhållningssätt där man 
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inte försöker sätta dit folk eller gör nedskärningar för att vinna någon enstaka krona. En chef 

som tidigare verkat inom privat sektor beskriver skillnaden i citatet nedan. 

 

”Inom kommunen så finns det en mer tillåtande syn på hur saker görs, att det kanske är en 

lite mer positiv anda, eller ganska mycket mer positiv anda känner jag. […] Det känns som 

att man ser människan på ett annat sätt här i kommunen, att det är en mer positiv 

människosyn och man har tryggare anställningsförhållanden.” 

Intervjuperson, Karlstads Energi AB 

 

Den generella uppfattningen från intervjumaterialet är att Karlstads kommun också är en 

organisation där man trivs att arbeta som chef. Det hänger förmodligen till viss del samman med 

det att man upplever det som att det finns resurser att göra saker och en framtidstro. Men också 

med det som återgavs i det senaste citatet om att det är en organisation där man har ett positivt 

förhållningssätt till sin personal och ser dem som en resurs som bör tas tillvara på bästa möjliga 

sätt för att få så mycket som möjligt tillbaka i form av engagemang. Ruck och Welch (2012) 

beskriver att ett av de viktigaste kriterierna i att engagera medarbetarna i en organisation är att 

deras chefer också upplevs vara engagerade och då är det givetvis väldigt viktigt att man är nöjd 

med sin arbetssituation. Nedan återges två citat som på ett bra sätt representerar hur de 

intervjuade ser på att verka som chef inom Karlstads kommun. 

 

”Jag tycker att man trycker på ett väldigt tydligt sätt att personalen är vår viktigaste resurs 

och den måste vi ta hand om, och värna arbetsgivarmärket också, vårt varumärke som 

arbetsgivare. Det tycker jag att vi gör bra insatser för.” 

Intervjuperson, miljöförvaltningen 

 

”Jag har nog alltid haft ett stort samhällsengagemang. Och att jobba inom det som jag gör 

nu, alltså att vara kommunanställd och jobba med skola och påverka det som händer 

framgent och se till att kommuninnevånarna får en god tjänst det är, ja men det är 

stimulerande och dessutom innehåller det väldigt mycket delar. Det är lite entreprenöriellt. 

[…] I Karlstad har man möjligheten att faktiskt vara en god chef och ledare.” 

Intervjuperson, barn- och ungdomsförvaltningen 

 

I det sista citatet från intervjupersonen på barn- och ungdomsförvaltningen framkommer också 

en bild som återkommer hos flera av de intervjuade, nämligen att de beskriver att de medvetet 
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eller omedvetet har valt att arbeta inom det offentliga eftersom att det är en möjlighet att få vara 

med och verka för ett bättre samhälle. Här går det att dra en tydlig koppling till teorierna om 

social identity theory (Ashforth & Meal, 1989; Dutton et al., 1994) som säger att en person 

tenderar att känna en större identifikation med en organisation vars identitet stämmer överens 

med sin egen identitet. Det kunde tidigare konstateras att en tydlig del i Karlstads kommuns 

organisationsidentitet var att vara till för Karlstadsborna och skapa en bra tillvaro för dem. 

Nedan återges tre citat som beskriver detta fenomen. 

 

”Jag har ju, som jag sa inledningsvis alltid jobbat i kommuner och det beror ju också på att 

jag tycker att det är en viktig funktion att få jobba i samhället för att människor ska ha det 

bra där de bor.” 

Intervjuperson, kultur- och fritidsförvaltningen 

 

”Ja, det har väl blivit så utifrån det yrkesvalet jag har gjort ändå. Att jobbar man med och är 

intresserad av miljöfrågor så är det utifrån att det ska vara bra utanför i omgivningarna runt 

omkring, att vi ska kunna lämna över någonting till nästa generation som är hållbart.” 

Intervjuperson, miljöförvaltningen 

 

”Ja, men det är rätt häftigt faktiskt. Det är rätt roligt, man är med och gör skillnad, man är 

med och gör bra saker. Man gör något som man tror på som är bra, man förbättrar.” 

Intervjuperson, samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Ska man peka på något som cheferna ser som negativt med organisationen så är det att flera av 

de intervjuade uttrycker att de anser att det inte finns tillräckliga kunskaper kring vad de gör på 

sin förvaltning inom andra delar av kommunen. En person menar på att organisationsstrukturen 

ligger dem i fatet och att det till och från är svårt att kommunicera över förvaltningsgränserna när 

de är organiserade i stuprör. Detta framstår onekligen som en av de största utmaningarna i en 

fragmenterad organisation som Karlstads kommun. 

 

5.1.1 En starkt förankrad värdegrund 
Tidigare i teorikapitlet så kunde vi läsa att Johansson (2003) såg mellancheferna som en nyckel 

för att överbrygga det kommunikationsglapp som finns mellan ledning och anställda då det gäller 

visioner och värderingar. Karlstads kommuns värdegrund handlar om att man är till för 

Karlstadsborna, något som också genomsyrar mycket av verksamheten och som vi konstaterat 
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utgör en viktig del i organisationens identitet. Utifrån intervjuerna så kan det fastslås att 

värdegrunden är oerhört starkt förankrad bland de intervjuade cheferna. I stort sett alla av de 

intervjuade svarade på frågan om vad som är kärnan i kommunens värdegrund med det exakta 

citatet. De enda undantagen var en person som relativt nyligen börjat arbeta inom kommunen 

samt en person som istället återgav delar av visionen. Det här blir också ett bevis för det 

engagemang på chefsnivå som är en förutsättning för att värdegrunden också ska kunna ges 

möjlighet att förankras längre ned i organisationen.  

 

”Kärnan, det tycker jag är att vi är till för Karlstadsborna, att vi inte är här för kommunens 

egen skull utan vi finns här för de som bor och verkar i Karlstad.” 

Intervjuperson, miljöförvaltningen 

 

”Vi är till för Karlstadsborna. Och det är vårt existensberättigande, om inte vi gör bra saker 

för Karlstadsborna så har vi ingenting här att göra och det mantrat kör vi ganska mycket 

med när vi står inför nya tekniska lösningar eller står inför saker vi ska göra. ”Vem är det 

här bra för?”, ”Är det bra för Karlstadsborna?” Ja, men i sådana fall så kör vi.” 

Intervjuperson, samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

I det sista citatet går det att läsa att värdegrunden också är något som man aktivt arbetar med, 

något som är viktigt för att det inte bara ska bli ett tomt löfte utan verklig förankring i 

verksamheten. Det framkommer tydligt i intervjuerna att man löpande arbetar med att förankra 

värdegrunden även längre ned i organisationen bland de anställda och hur det arbetet ser ut 

kommer vi till lite senare när det kommunikativa ledarskapet presenteras. 

 

5.1.2 Ett positivt varumärke 
Karlstads kommuns varumärke lyfts också fram av cheferna som en viktig identitetsmarkör. Dels 

för att själva logotypen med Lasse Sandbergs sol utmärker sig rent visuellt i jämförelse med hur 

kommuners logotyper brukar se ut och dels för hur starkt solen som symbol är förknippad med 

både staden och kommunen. Man poängterar att den är viktig i marknadsföring men att den 

också på ett mycket effektivt sätt används för att skapa en ”vi-känsla” inom Karlstads kommun 

som organisation. Logotypen används i interna informationskanaler, på profilkläder och 

förkommer i de flesta sammanhang både internt och externt där kommunen finns och verkar. De 

intervjuade menar att det finns starka positiva konnotationer kring solen som varumärke och att 
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det är en positiv symbol som fångar den känsla som man som kommun vill förmedla att man står 

för. 

 

”Solen är jätteviktig, otroligt viktig. Den är ju otroligt slagkraftig och den ligger också högt i 

mätningar i varumärke. Alla i Sverige vet ju vad det är. […] Det har man ju verkligen 

skickligt utnyttjat också med att vi har solen på mycket, allt ifrån att det ska vara i mailen till 

att när vi får något så är det oftast en sol på. Det är också att bygga den här stoltheten i och 

med att det är välkänt och då tycker man att det är lite roligt själv också. Det har också haft 

en jättestor betydelse, det tror jag. Och att det är en sådan positiv symbol, många har ju en 

fin våg eller vad det nu brukar vara man har, något vapen eller så. Men en sol gör ju alla 

glada, speciellt en som är lite barnslig också så den är otroligt tacksam.” 

Intervjuperson, kommunledningskontoret 

 

”Ja, jag tycker det. Den är glad, den ger värme, den är inbjudande så jag tycker att det är en 

bra symbol att ha med sig. Man ska vara stolt när man har solen på sig. […] Det är en bra 

symbol som speglar kommunens verksamhet utifrån de perspektiven med värme och glädje 

och ett gott bemötande.” 

Intervjuperson, miljöförvaltningen 

 

Utifrån citateten går det också att utläsa att det finns en stark förankring av varumärkeslöftena 

som Karlstads kommun säger sig stå för hos cheferna och att de anser att solen även är en viktig 

symbol för att bygga en stolthet kring det man gör i sitt vardagliga arbete. Tidigare i teorikapitlet 

så kunde vi läsa att det är av yttersta vikt att varumärkeslöftena är förenliga med de åsikter som 

organisationens medlemmar själva har om organisationen annars kan det gå så illa att den till slut 

tillintetgörs (Albert & Whetten, 1985; Hatch & Schultz, 2004). Här kan det emellertid konstateras 

att cheferna har en tydlig identifikation med Karlstads kommun som organisation och man vill 

vara med och bidra till medborgarnas väl och samhällets förbättring. Det kan också konstateras 

att organisationsidentiteten vilar på värden som är väldigt lika de värden som ställs upp i 

varumärkeslöftet om att man ska vara varm och vänlig, engagerad och driftig samt att det ska 

vara ordning och reda. 

 

5.2 Undantaget, Karlstads Bostads AB 
Det finns emellertid ett tydligt undantag bland de studerade delarna av Karlstads kommun och 

det är det kommunala bostadsbolaget KBAB där det finns en väldigt stark och tydlig egen 
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identitet som utskiljer sig från Karlstads kommuns organisation som helhet. Personen som 

intervjuades är väldigt tydlig med att identiteten som KBAB:are är mer framträdande och att 

kommunidentiteten finns mer på distans. Det här kan liknas vid den studie som Heide et al. 

(2012) hänvisar till som visade att personer inom sjukvården tenderade att bära en starkare 

identitet till den klinik där de verkade snarare än landstinget som helhet. 

 

”Jag känner mig mer som en KBAB:are, om jag skulle säga kommunanställd eller KBAB-

anställd så är jag KBAB-anställd. Alltså, min identitet, jag har lättare att sätta på mig 

KBAB-loggan än kommun-loggan och känna att det är mina värderingar och det jag står 

för, stoltheten. Sedan så hindrar det mig inte att ha stoltheten för kommun-koncernen 

också men den blir på lite mer distans.” 

Intervjuperson, Karlstads Bostads AB 

 

På sätt och vis finns det ett visst motstånd mot kommunledningen och den intervjuade personen 

menar på att det till och från görs försök att införliva KBAB i den gemensamma 

kommunidentiteten genom att bryta in och tvinga dem att rätta in sig i det kommunala ledet 

genom gemensamma lösningar och likriktning. Lösningar som upplevs som att de inte har någon 

egentlig poäng utan görs enbart för att det ska vara lika i hela den kommunala organisationen och 

det upplevs då närmast som ett hot mot den egna organisationsidentiteten. 

 

”När man ibland försöker göra att det ska vara lika, att vi ska ha lika logga, vi ska ha lika IT, 

vi ska ha lika allt. Om det blir, att det blir viktigare än att få planera, engagera och göra bra 

saker som passar mig då tappar du den kreativa kraften, då blir du lite mer laidback, det 

ibland, kan jag väl känna att det finns en tendens, att vi ska göra lika, att det är ett 

egenvärde i det.” 

Intervjuperson, Karlstads Bostads AB 

 

5.2.1 En kreativ och kommunikativ organisation 
Kreativiteten är ett väldigt starkt identitetsdrag hos KBAB. Det beskrevs kort i metodkapitlet 

tidigare att de har en platt organisationsform utan chefstitlar där ansvaret fördelas jämnt bland 

medarbetarna organisationen. Den intervjuade personen beskriver att den upplever att de ofta 

kan genomföra saker på kort tid genom att beslut inte behöver passera hierarkiska strukturer som 

finns i de övriga delarna av den kommunala organisationen. 
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”… jag känner att det är väldigt kort från ord till handling, vi ju får mycket gjort. Har vi en 

idé och sedan så utför vi den, vi hinner göra saker i stället för att kanske man märker hos 

kommunen att det läggs i långbänk och det tar kanske ett halvår innan det kommer upp 

och det kanske blir förskjutet för att man väntar på någon av de här som egentligen inte har 

begrepp ska fatta beslut bara för att de är i någon position.” 

Intervjuperson, Karlstads Bostads AB 

 

Något som visserligen kan leda till att det sker fler misstag men då anser personen att det finns 

trygghet och förståelse för att så kan ske och att man då lär sig av sina misstag och går vidare från 

det. Det finns en trygghet inom organisationen att våga göra saker och en stark tro på 

kreativiteten som en drivande kraft. 

 

”Så kan det ju bli, och då är det den här tryggheten att ”Det här blev ju inte alls bra. Ja, 

men då gör vi om.”, alltså att det är okej. Ibland blir det fel och ibland blir det bra direkt 

men tryggheten att göra finns.” 

Intervjuperson, Karlstads Bostads AB 

 

I och med att det inte finns några chefer så blir det särskilt viktigt att alla i organisationen är 

duktiga på att kommunicera och att det är allas ansvar att själva se till att vara delaktiga i 

organisationens förehavanden. På många sätt är den platta organisationsformen idealt för den 

moderna synen på kommunikation som något som skapas i mellanmänskliga processer men det 

ställer samtidigt också höga krav på organisationens medlemmar. Den intervjuade personen 

menar att det är väldigt viktigt att lita på sina medarbetare och visa dem respekt för att det ska 

fungera och att organisationen genomsyras av att det finns en positiv känsla där frågor formuleras 

utifrån en nyfikenhet snarare än en kritisk hållning och att man ger konstruktiv kritik. 

    

”Att visa tillit och förtroende. […] Att lita på medarbetarna och vara duktig och ställa 

frågor utifrån, inte ett misstroende, utan en nyfikenhet, ”Har ni tänkt på det här?”, ”Ja, det 

har vi gjort.”. Det måste finnas en tolerans, en grundtrygghet och tillit. […] Visar man 

nyfikenhet inför hur det fungerar och bryr sig om personerna så brukar det vara tillräckligt 

många gånger. Att man ställer frågor som visar att man tycker personerna är viktiga och 

meningsfulla.” 

Intervjuperson, Karlstads Bostads AB 
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Den sociala aspekten av meningsskapandet lyfts fram som organisationens kärna och det blir en 

naturlig följd av den platta organisationsformen. Det blir extra viktigt att kunna samtala när det 

inte finns någon enskild individ som har ansvaret för att leda arbetet i organisationen utan det i 

stället sker i samverkan mellan medarbetarna. Den intervjuade personen beskriver till och med 

hur de har infört ett begrepp, smörjande samtal, som egentligen sammanfattar hela poängen med 

gemensamt meningsskapande. Att saker och ting stöts och blöts för att sedan skapa samförstånd 

i olika frågor (Weick, 1995). 

 

”Vi införde ett begrepp som vi kallar för smörjande samtal för några år sedan, och det är 

liksom kärnan i vår organisation. Vi måste kunna prata med varandra, samtala.” 

Intervjuperson, Karlstads Bostads AB 

 

5.2.2 Ett eget varumärke och en egen profil 
KBAB har en lång egen historia och aktiebolaget bildades redan 1942. De skiljer sig från de 

övriga studieobjekten i den kommunala organisationen genom att man inte använder sig av 

logotypen med solen. I stället har man en egen logotyp och en egen grafisk profil som särskiljer 

dem från den kommunala samhörigheten. Symboler som markerar en egen identitet (Heide et al., 

2012). Intervjupersonen beskriver att det finns en historisk förankring kring detta även hos 

kommunala bostadsbolag i andra delar av landet för att bostadsbolaget inte skulle 

sammanblandas med förvaltningarna. Personen uttrycker också att den anser att det kan tillåtas 

lite större frihet för de kommunala bolagen gällande utseende och verksamhet men att det är bra 

att det finns ett mer enhetligt format hos förvaltningarna.  

 

”Så är det runt om i landet så är det ju så att bostadsbolagen har egna identiteter och egna 

loggor så det är ju en historia att det ska vara så. Det var ju en orsak till att det var ett 

aktiebolag och fristående från början, att det inte skulle sammanblandas med förvaltning. 

Vi ser ju att det är en viktig identitet mot Karlstadsborna att du inte bor hos kommunen. 

[…] Det är en viktig identitetsbärare att KBAB har en egen logga. Sedan så finns ju ändå 

solen i vår logga som lyser över vårt hus, så jag tycker inte att den är borta även om de 

säger att, ”Ja, men ni har ingen sol.”. Jo, det har vi, det har vi alltid haft över, ungefär som 

att jag tycker det är trevligt att den lyser stillsamt och värmer, tryggheten som vi har i vårt 

hus.” 

Intervjuperson, Karlstads Bostads AB 
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Intervjupersonen menar också att man sätter ett stort värde på sin egen identitet och sitt eget 

värde som bolag, som anställd har man i första hand sökt sig till KBAB för att man tycker att det 

är en spännande och attraktiv arbetsplats med lockande utmaningar. Att det sedan är en del av 

Karlstads kommun och den kommunala verksamheten är någonting som är sekundärt. Samtidigt 

så menar personen att det är en trygghet i att bolaget är helägt av kommunen. 

 

”Därför att de som är anställda har ju liksom kommit hit på grund av att de känner att det 

är en egen, inte att, ”Åh, jag vill jobba i Karlstads kommun. Finns det något? KBAB? Ja, 

det blir bra.”, utan, ”Jag vill jobba på KBAB. Jaha, ingår det i Karlstads kommun?”. […] 

Det är ju ingen som säger, ”Jag jobbar på Karlstads kommun.” men sedan är det en 

trygghet att det är helägt av kommunen.” 

Intervjuperson, Karlstads Bostads AB 

 

Trots aversionen mot att ytterligare införlivas i den kommunala gemenskapen så konstaterar 

intervjupersonen att det ändå finns ett väldigt bra samarbete med de andra delarna av den 

kommunala organisationen. Det som den intervjuade personen främst vänder sig emot är just 

kommunledningen och det som den upplever som försök till att skapa likriktning. Man kan också 

utläsa när man slår samman intrycken från intervjuerna att många av kärnvärdena också delas 

mellan KBAB och den övriga kommunala verksamheten. 

  

”Vi har ju jättebra samarbete med allihop, det finns inget som inte funkar i samverkan över 

gränser i koncernen. Det blir ju bara att det ska se lika ut.” 

Intervjuperson, Karlstads Bostads AB 

 

5.3 Ledarskapet 
Det som först och främst kan konstateras är att förutsättningarna som cheferna bedriver sitt 

ledarskap under i en fragmenterad organisation som Karlstads kommun varierar väldigt mycket. 

Dels så är antalet anställda som cheferna ansvarar över väldigt varierande och dels så finns det 

väldigt stora skiftningar mellan så kallade enklare arbeten och arbeten som kräver mer avancerad 

utbildning. Utöver detta så tillkommer även skillnader i den fysiska arbetsmiljön som påverkar 

ledarskapet samt hur nära och ofta de träffar sina anställda. Inom exempelvis vård- och 

omsorgsförvaltningen så arbetar många i huvudsak ute på fältet och ges därför inte samma 

möjlighet till närkontakt med sina chefer. Alla dessa variabler påverkar hur dina förutsättningar 

och möjligheter ser ut för att som chef kunna bedriva ditt ledarskap. 
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Frihet under ansvar är något som flera av cheferna menar är viktigt. Att man som chef litar på att 

medarbetarna faktiskt vet vad de gör och ges frihet att sköta sina arbeten på det sätt som de själva 

anser fungerar bäst. Samtidigt poängterar de också att det är viktigt att finnas tillgänglig som ett 

stöd om det är någonting som är oklart eller om det finns frågor som behöver rätas ut. Det är då 

också viktigt att ha etablerat det förtroendet och vunnit legitimitet i sitt ledarskap så att 

medarbetarna kommer till en då det finns frågor och att de då möts med respekt för sina 

funderingar. Här går det att dra paralleller till Simonssons (2002) uppfattningar om den moderna 

organisationen där chefen agerar som en coach till medarbetarna.  

 

”Att man finns tillgänglig tycker jag är oerhört viktigt, att man bryr sig, att man ser 

personalen tycker jag också är en viktig bit. Att man är prestigelös. Och jag tror mycket på 

frihet under ansvar, att man litar på att personalen gör sitt jobb. Och att man kommer till 

mig om det är något som inte funkar.” 

Intervjuperson, vård- och omsorgsförvaltningen 

 

”Jag kräver att de ska hålla koll och läsa på. Det är ju inte gammaldags att de inte får göra 

något utan att fråga mig eller att jag ska bestämma vad som ska stå i varje ruta, det är inte så 

det är utan de vet bättre, de fattar själva att det här måste jag kanske kolla upp. […] Det är 

bara bra att de klarar det själva.” 

Intervjuperson, kommunledningskontoret 

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och miljöförvaltningen hos 

Karlstads kommun har relativt nyligen flyttat in i nya lokaler där man arbetar med 

aktivitetsbaserat kontorslandskap där man inte har någon fast plats utan man tar sina saker och 

sätter sig där man tycker att man vill. Ett koncept som kommer med både för- och nackdelar 

men som framför allt visar på att den fysiska miljön också påverkar själva ledarskapet. Har du ett 

fast kontor så vet medarbetarna var du som chef befinner dig men i ett varierande 

kontorslandskap så ställer det större kvar på dig att synas och aktivt själv ta kontakt och höra sig 

för kring olika frågor. Intervjupersonen på teknik- och fastighetsförvaltningen beskriver 

exempelvis hur den alltid försöker se till att finnas tillgänglig för frågor och funderingar. 

 

”Att ha mycket tid till medarbetarna, eller försöka ta sig tid till medarbetarna. Här är det 

helt aktivitetsbaserat, så man sätter sig där man har behov av att vara och jag sätter mig 

aldrig i tyst zon för att jobba med budget utan jag försöker vara vid medarbetarna så att de 
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kan komma och ställa frågor och störa när de behöver så försöker jag lösa mitt när tillfälle 

ges.” 

Intervjuperson, teknik- och fastighetsförvaltningen 

 

Cheferna berättar också om vikten av att lägga fram saker på ett sätt så att det tas emot på det 

önskade sättet. Att det gäller att förklara på rätt sätt. Personen som intervjuades på 

kommunledningskontoret menar att det handlar mycket om sunt förnuft hur man väljer att 

presentera saker, att det går att tänka tillbaka på hur man själv upplevde hur det var att vara 

medarbetare och befinna sig på den andra sidan som mottagare av informationen. Det hjälper 

den personen i sitt arbete med att kontextualisera budskapen (Johansson et al., 2011). 

 

”Man kan komma ihåg hur det var när man var medarbetare själv och kommer ganska 

långt på det. Vad vill jag själv veta. Men sedan är det naturligtvis så, hur man 

kommunicerar, hur man får ut, det räcker ju inte bara att veta vad jag ska berätta. Jag kan ju 

säga och göra det på ett sätt så att det nästan blir värre också. […] Man får tänka till, ”Hur 

kommer det här att mottas?”, på vilket sätt kan jag förklara?” 

Intervjuperson, kommunledningskontoret 

 

Intervjupersonen menar också att det i stor utsträckning handlar om att känna sin grupp av 

medarbetare och veta vad som fungerar för att nå fram. Detta är dock ett bra exempel på hur 

ledarskapet påverkas av storleken på den grupp som du basar över. Har du många anställda så 

blir det en mycket större uppgift att dels individanpassa budskapen och dels också till fullo lära 

känna ditt arbetslag. Det blir då en mer omfattande utmaning att skapa en riktigt nära 

arbetsrelation till samtliga medlemmar av gruppen. 

 

”Det handlar mycket om att veta vilka man har i sin grupp och vad är det, man får 

individanpassa ganska mycket för att veta att man når fram…” 

Intervjuperson, kommunledningskontoret 

 

5.3.1 Att förankra värdegrunden 
Det konstaterades tidigare att Karlstads kommuns värdegrund som säger att man är till för 

Karlstadsborna var väl förankrad bland de intervjuade cheferna. Värdegrunden är emellertid 

tämligen oprecis i sin formulering och för den enskilda medarbetaren kanske det inte säger så 

mycket att man ska vara till för Karlstadsbon. Som Johansson (2003) säger är det därför viktigt 
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att cheferna arbetar med att förankra och bryta ned värdegrunden i sin verksamhetsdel. En viktig 

del i det kommunikativa ledarskapet är att formulera värdegrunden så att den får en betydelse i 

det vardagliga arbetet. Det är chefens uppgift att rama in värdegrunden i en meningsfull kontext 

(Weick, 1995). Intervjupersonen på vård- och omsorgsförvaltningen visade bland annat upp ett 

bra exempel på hur det går att arbeta med att kontextualisera värdegrunden. Där hade de tagit 

fram ett värdegrundskontrakt i form av en liten folder där de på ett tydligt och överskådligt sätt 

brutit ned vad värdegrunden innebär i praktiken för medarbetarna. Det är dock viktigt att sedan 

också komma ihåg att samtala om innehållet för att ge det ytterligare mening, annars finns nog en 

överhängande risk att det bara blir ett liggande och inaktivt dokument. 

 

På miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningarna beskriver man på liknande sätt hur 

värdegrundsarbetet sker i det kontinuerliga samtalet kring olika frågor som dyker upp. 

Intervjupersonen på miljöförvaltningen berättar också att de inom förvaltningen aktivt arbetar 

med ett utifrånperspektiv och försöker forma sina beslut efter vad som kan tänkas vara bäst för 

Karlstadsborna. Att arbeta med värdegrunden på det här sättet ger dessutom medarbetarna 

utrymme att genom meningsskapande forma gemensamma tolkningar av värdegrunden och att 

chefen finns med som ett stöd för att vägleda med ledtrådar (cues) och inramning (frame) 

(Weick, 1995). 

 

”Det har vi jobbat med intensivt i miljöförvaltningen ända sedan vi fick den här 

värdegrunden, inte så att vi säger att ”Nu ska vi jobba med värdegrunden.”, utan hela tiden 

förmedla det här att, ”Varför är vi här?”, jo, ”Vi är till för Karlstadsborna.” och hur kan vi 

göra för att på bästa möjliga sätt för att möta Karlstadsborna i deras frågeställningar, så det 

ingår i det kontinuerliga samtalet. Att vi måste titta utifrån och in och inte inifrån och ut.” 

Intervjuperson, miljöförvaltningen 

 

”Det är sådant vi pratar om i verksamhetsplaneringen eller om man sitter med några 

medarbetare och diskuterar hur vi ska göra någonting, så brukar den frågan komma upp. 

”Men är det här bra för Karlstadsborna, på vilket sätt är det här bra?” Kan det leda till att 

det blir till nytta för våra medborgare där ute. Ja, men då gör vi det.” 

Intervjuperson, samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Intervjupersonen på kultur- och fritidsförvaltningen berättar också att värdegrunden arbetas in i 

samband med medarbetarsamtal när det är fråga om löneökningar och att det är något som är 
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gemensamt för hela Karlstads kommun. Där får medarbetarna själva formulera vad de har gjort 

för att bistå Karlstadsborna i deras arbete. Detta är ett bra exempel på hur man försöker motivera 

ett engagemang genom ett ekonomiskt incitament (Hatch & Schultz, 2004). Värdegrunden finns 

alltså levande och förkommer på många olika sätt genom hela den kommunala verksamheten. 

 

”Absolut. Jag tror att de flesta medarbetarna skulle svara precis det som jag svarade. För vi 

jobbar med att förankra värdegrunden i många olika sammanhang och det går igen. Alltså 

att, vi gjorde nyligen en lönepolicy som gäller för alla 7000 anställda och då i de kriterierna 

för vad man ska prestera för löneökningar så är första kriteriet då ”Vad har du gjort för att 

vara till för Karlstadsborna?” och det går igen i ledar-medarbetar-policyn så är det samma 

sak, alltså att det jobbas in i många olika sammanhang.” 

Intervjuperson, kultur- och fritidsförvaltningen 

 

5.3.2 Att skapa engagemang 
Det kommunikativa ledarskapet handlar mycket om att det ska finnas en någorlunda jämställd 

relation mellan chef och medarbetare. Att medarbetarna bör involveras i beslutsprocesser och 

planering kring saker som rör dem i verksamheten i syfte att skapa ett engagemang för sysslorna 

som ska utföras och därmed göra så att de blir mer självgående (Johansson et al., 2011). Flera av 

intervjupersonerna berättar att de aktivt arbetar med att involvera personalen i 

verksamhetsplaneringen, något som leder både till bra idéer och skapar ett öppet och tillåtande 

arbetsklimat där medarbetarna vågar dela med sig och ta plats. Det bidrar också till att skapa 

gemensam mening kring verksamhetsmålen och det leder till en ökad förståelse för i vilken 

riktning man ska arbeta (Weick, 1995). 

 

”Dels så gör vi en verksamhetsplan och den gör vi tillsammans. Vi sitter i olika grupper 

och alla får delta. Jag säger att ingen idé är för tokigt för att kastas upp. Upp med alla idéer 

vi har för att förbättra vår verksamhet. För sedan får man värdera idéerna och kan forma 

om eller skala av dem lite och då tror jag att de i de små grupperna berättar vad de har 

behov av, så då kommer det upp där. Då har vi en gemensam bild där när vi formar vår 

verksamhetsplan och sedan försöker jag vara väldigt tydlig med att vi inte är enskilda 

medarbetare utan vi är beroende av varandra och då kan man inte sitta och hålla på 

information, utan sprid och dela er information och det har skapats en sådan kultur. Man 

delar med sig och slänger iväg frågor.” 

Intervjuperson, samhällsbyggnadsförvaltningen 
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De intervjuade cheferna talar också om vikten av att bemöta sina medarbetare med förståelse och 

respekt, något som också kännetecknar det kommunikativa ledarskapet (Johansson et al., 2011). 

Att man som medarbetare ges möjlighet att lyfta svårigheter och funderingar eller idéer och 

förslag och vikten av att man som chef då verkligen lyssnar och tar det till sig det som sagts. 

Sedan kanske det inte alltid går att tillmötesgå alla idéer eller lösa alla svårigheter, 

intervjupersonen på vård- och omsorgsförvaltningen berättar dock hur den upplever att det ofta 

räcker med att visa att man har en förståelse för problemet för att medarbetaren ska tycka att det 

känns lite lättare att hantera den eventuella svårighet som uppstått. 

 

”Att man lyssnar på när de lyfter upp svårigheter, jag tror på att alla vill göra ett gott jobb 

oavsett vem vi är. Jag tror inte att någon går till jobbet för att jävlas och ligga på latsidan 

och gnälla. Jag tror att man gnäller för att det är något som inte fungerar för en och då 

gäller det att lyssna på vad det är man säger. Allt kan man ju inte göra något åt men bara 

man får lov att lyfta det och jag säger att jag har sett och hört det och säger att ”Så är det 

tyvärr.”, då tror jag att man, jag upplever att det ändå går, även fast man tycker att det är 

för jävligt. Där tror jag att man skapar mycket engagemang och mycket glädje.” 

Intervjuperson, vård- och omsorgsförvaltningen 

 

Intervjupersonen på Karlstads Energi poängterar också vikten av att man som chef förklarar och 

ger en bra anledning till varför det inte går att tillmötesgå förslag och idéer i de fall som det är 

aktuellt. Det är också en fråga om respekt gentemot medarbetarna, att man är tydlig med att man 

tar förslag på allvar men att de kanske inte alltid går att genomföra. Då finns förutsättningar för 

ett klimat där medarbetarna upplever att de blir tagna på allvar och de känner att det finns ett 

värde i att komma med förslag även fortsättningsvis (Johansson et al., 2011). 

 

”Men det är ändå väldigt viktigt att man känner att man lyssnar och att man får komma 

med idéer och förslag. Sedan är det väl även bra att man får ett besked om varför vi inte 

kan göra si eller så. Men det är viktigt tror jag att alla får komma till tals. Så att man känner 

det här engagemanget, för annars dör nog det om det är så att man inte lyssnar.” 

Intervjuperson, Karlstads Energi AB 

 

Dialogen framhålls också som en viktig del i att skapa engagemang och att det finns en 

diskussion kring verksamheten som helhet, hur saker och ting hänger samman i organisationen. 

Den intervjuade chefen på teknik- och fastighetsförvaltningen tar till exempel upp situationen 
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som uppstod i samband med flyktingkrisen under slutet av 2015 och menar på att något som 

kanske upptar större resurser i en annan del av organisationen ändå påverkar den egna delen även 

om kopplingen kanske inte given vid första anblick. Att man för en dialog med sina medarbetare 

för att få dem att förstå situationen och hur det kan komma att inverka på deras verksamhet. I 

dessa typer av mer situationer som avviker från det normala är meningsskapandet än mer centralt 

och chefens roll att formulera kontexten blir än viktigare (Johansson et al., 2011; Simonsson, 

2002; Weick, 1995). 

 

”Man måste skapa delaktighet på något vis och få dem att förstå helheten. Vi har 

exempelvis pratat om flyktingsituationen i Karlstad på ett par tre enhetsmöten, liksom rent 

konkret, ”Hur det ser ut?”, ”Hur drabbas de andra förvaltningarna?”, vi blir också 

drabbade och vi får fundera på hur vi kan hjälpa till. Det gäller att skapa delaktighet för 

annars så lyssnar inte folk eller lägger det bara åt sidan och tänker att, ”Det här berör inte 

mig.”. […] Man får få dem att förstå kopplingen, ”Nu händer det här i skolans värld.”, men 

det finns en koppling till vår värld också, antingen är det samma plånbok eller så är det 

någonting annat som påverkar.” 

Intervjuperson, teknik- och fastighetsförvaltningen 

 

5.3.3 Att använda kommunikationsexperterna 
I sin avhandling konstaterar Simonsson (2002) att kommunikationsexperternas kompetens ofta är 

underutnyttjad. De används främst som en resurs i externa frågor och i kontakt med exempelvis 

medier och liknande. Liknande slutsatser kan dras från intervjuerna med cheferna i Karlstads 

kommun där de i första hand ses som en resurs gentemot externa intressenter. Samtidigt anser de 

intervjuade cheferna generellt att det finns ett stort stöd att få och många uppger också att de 

förhållandevis ofta tar hjälp av förvaltningarnas kommunikatörer i olika frågor. Här bör man 

också komma ihåg att förutsättningarna skiftar ganska friskt i och med förvaltningarnas 

varierande storlekar och långt ifrån alla av de intervjuade cheferna arbetar på samma plats som 

förvaltningskommunikatörerna, något som också poängteras av intervjupersonen på barn- och 

ungdomsförvaltningen. Vilket påverkar hur lätt eller svårt det är att få hjälp och stöd i 

kommunikationsfrågor. Kommunikatörerna arbetar sedan också i sin tur under skiftande 

förutsättningar då de i vissa förvaltningar finns representerade i ledningsgruppen och i andra inte. 

Det påverkar givetvis deras möjligheter att identifiera och åtgärda kommunikationsrelaterade 

problem som kan uppstå i organisationen. 
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”Ja, men det tycker jag. Ja, och sedan kan man ju alltid tänka att vi kan utveckla det. Det 

tror jag, det kan bli tydligare. Vi är en väldigt stor förvaltning och det kan ju göra att vi 

liksom är många, på en mindre förvaltning kanske du får den lättare. Ett stort jobb ligger ju 

på mig, det är oftast jag som gör det men jag kan stämma av med dem.” 

Intervjuperson, barn- och ungdomsförvaltningen 

 

Den chef som intervjuades på miljöförvaltningen berättar emellertid att den nyligen har lyft 

frågan om att få mer resurser från kommunikatörerna även när det gäller interna 

kommunikationsfrågor. Detta har tidigare inte gjorts i någon större utsträckning. Man hade 

identifierat att det fanns ett bristande helhetsperspektiv hos medarbetarna i förvaltningen och 

hade därför för avsikt att med kommunikatörernas hjälp göra en insats för att nå en förbättring i 

det avseendet. Nämligen att skapa en större kunskap och förståelse för förvaltningens position 

och relation till de övriga delarna av Karlstads kommun. Precis det som Ruck och Welch (2012) 

talar om som en viktig del i medarbetarskapet, att man förstår vad ens arbete har för syfte och 

vad ens roll har för betydelse i organisationen som helhet. 

 

”Det handlar mycket om, som jag har varit inne på, vad vi gör och vad gör resten av 

kommunen. Det som görs i en del av kommunen, hur det påverkar oss i vår verksamhet 

och hur har vi att förhålla oss till det. Att kommunicera ut vårt uppdrag i helheten.” 

Intervjuperson, miljöförvaltningen 

 

5.4 Chefsbrevet 
En viktig del i det kommunikativa ledarskapet är att sålla och prioritera information i syfte att 

underlätta för sina medarbetare (Simonsson, 2002). Det är också det främsta syftet med 

chefsbrevet, där ska viktig information samlas för att göra ledarskapet lite enklare för Karlstads 

kommuns chefer. Den intervjuade chefen på teknik- och fastighetsförvaltningen menar att just 

sållandet av information kanske är den största rollen i dennes ledarskap. 

 

”Min kanske största roll är att sålla sådant som inte är viktigt för annars så blir de dränkta 

med information. Det kommer mail och nyhetsbrev och allt möjligt från ditten och datten, 

bara internt inom kommunen och då gäller det att plocka ut de bitarna som är viktiga för 

mina medarbetare.” 

Intervjuperson, teknik- och fastighetsförvaltningen 
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Utöver chefsbrevet så finns det nämligen ett flertal andra interna informationskanaler inom 

kommunen. Man har bland annat intranätet Solsidan samt att det även finns förvaltningsspecifika 

lösningar med nyheter. Det finns också ett nyhetsbrev som följer med lönespecifikationen. Ibland 

kan det därför vara så att informationen som finns i chefsbrevet redan förekommit i andra 

kanaler och en annan av de intervjuade cheferna uppger att den tycker att det är svårt att 

orientera sig i mängden av information. Hur man upplever informationsmängden framstår som 

väldigt individuellt men den generella uppfattningen är ändå att det är bättre att informationen 

upprepas än att den inte kommer alls och de allra flesta av de intervjuade uppger att de ser en 

nytta med att få chefsbrevet. 

 

”Människor vill veta och det blir gärna så att det kanske kommer på för många ställen och 

upprepas. Men om man generellt skulle säga något om det så är det bättre att det upprepas 

än att det inte kommer någon gång.” 

Intervjuperson, kultur- och fritidsförvaltningen 

 

Det finns dock skiftande uppfattningar bland cheferna om hur ett optimalt chefsbrev ska se ut 

och vad det bör innehålla. En av de intervjuade anser att informationen är alldeles för allmänt 

hållen medan en annan i stället vill ha ett mer omfångsrikt brev med utförligare information om 

vad som händer i hela organisationen. Något som kan konstateras är att syftet med chefsbrevet, 

som finns väldigt tydligt beskrivet i dokumenten som togs fram i samband den översyn som 

gjordes 2014, inte är helt tydliggjort för cheferna. Den generella kunskapen om brevets upplägg 

med de olika delarna för information från kommunledning respektive förvaltning och 

markeringarna för det som ska förmedlas vidare till de anställda framstår inte heller som speciellt 

god. Detta problem skulle möjligen gå att komma runt om man från kommunikationsenhetens 

sida exempelvis i samband med att de gjorde om rutinerna för chefsbrevet informerat om dess 

syfte och upplägg. Återigen så handlar det om att den som förmedlar budskapet, i det här fallet 

kommunikationsenheten på kommunledningskontoret, måste erbjuda en ledtråd (cue) och en 

inramning (frame) som kan leda in mottagarna mot det önskade agerandet (enactment) (Weick, 

1995). 

  

5.4.1 Chefsbrevets användning 
Chefsbrevet kommer främst till användning i kontakten med medarbetarna. De flesta av de 

intervjuade cheferna uppger att de brukar plocka med sig någon av notiserna som finns i brevet 

till exempelvis arbetsplatsträffar eller kortare informationsmöten där de presenteras. Vissa av 
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cheferna menar att de brukar formulera om innehållet en aning medan andra använder notiserna 

som de är rakt av. Tidigare konstaterades det att dialogen är en central del i det kommunikativa 

ledarskapet men för att det ska finnas förutsättningar för en givande dialog så krävs det att 

medarbetarna hålls informerade och chefsbrevet är en källa till information. Chefen på Karlstads 

Energi menar att det dessutom är viktigt att hålla medarbetarna underrättade för att undvika 

onödiga spekulationer och ryktesspridning. 

 

”Att kommunicera och informera är oerhört viktigt. Vi har ju våra arbetsplatsträffar en 

gång i månaden och där brukar jag informera om vad som händer inom hela företaget 

utöver då de arbetsfrågor som vi går igenom och då är det viktigt att alla får vara med och 

bidra. Jag vill gärna vara väldigt öppen och ärlig och hör jag någonting så förstår jag att det 

kanske inte bara är jag som har hört, och då är det bättre att man går ut med det direkt för 

att det inte ska bli en massa spekulationer och så. För mig är det väldigt viktigt att ha en 

öppen och ärlig dialog.” 

Intervjuperson, Karlstads Energi AB 

 

I kontakt med andra chefer brukar det sällan förekomma att chefsbrevet eller dess innehåll 

diskuteras. Möjligen så kan det ske att man hänvisar och påminner då det diskuteras kring något 

som har förekommit i brevet, vilket intervjupersonen på barn- och ungdomsförvaltningen 

beskriver i nedanstående citat. 

 

”Ja, vi har chefsmöten och sedan träffas vi även beroende på vilken sorts rektor man är då 

så kan man träffas i sitt nätverk. Många av frågorna kommer ju både i chefsbrevet och så 

kanske vi får en information därför att vi har chefsmöte och så där, så indirekt så pratar vi 

om det. Sedan kan det vara så att det lyfts, någon ställer en fråga ”Hur är det med det 

där?”, då kan det vara så där att då ”Ja, men det stod i senaste chefsbrevet.”, så på det viset. 

Sedan kanske jag inte lyfter ”Vad tycker ni om det som stod i senaste chefsbrevet?”, nej, så 

gör jag inte men det kommer upp.” 

Intervjuperson, barn- och ungdomsförvaltningen 

 

Överlag så blir chefsbrevet därför inte heller föremål för något gemensamt meningsskapande 

mellan cheferna. Ett förslag som kom upp i samband med intervjuerna var att införa någon form 

av diskussionsmöjlighet på intranätet där det skulle kunna ges möjlighet att diskutera innehållet i 
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chefsbrevet för att ge större utrymme för diskussion och kommentarer i syfte att skapa 

gemensam mening. 

 

5.4.2 Chefsbrevet som identitetsskapare 
Till viss del anses chefsbrevet ha en identitetsskapande och sammanhållande funktion i och med 

att det är en information som når organisationens samtliga chefer. Intervjupersonen på barn- och 

ungdomsförvaltningen uttrycker att grunden till att det överhuvudtaget ska kunna uppstå en 

sammanhållning är att man känner sig informerad om vad som händer runt om i kommunen. 

Den menar också att chefsbrevet lägger ut riktningen och att det är viktigt att det finns något 

gemensamt som sänds ut med jämna mellanrum. Liknande slutsatser drar intervjupersonen på 

Karlstads Energi som konstaterar att det inte finns så mycket annat än chefsbrevet som är 

gemensamt för kommunen som helhet. 

 

”Det blir ju en samlad information som visar riktningen och den kommer med jämna 

mellanrum och det tror jag att det samlar upp och påminner om, ”Kommer ni ihåg, vi är på 

väg åt det här hållet? Det är det här som är uppdraget, nu är det här som gäller, det här ska 

göras.” eller så. Man vet, och det tror jag är jätteviktigt för att få en sammanhållning 

överhuvudtaget, att man känner sig informerad.” 

Intervjuperson, barn- och ungdomsförvaltningen 

 

”Ja, det tror jag. Jag tror att det är en bra sak. Vi har inte så mycket annat faktiskt som är 

gemensamt förutom de här chefsdagarna då.” 

Intervjuperson, Karlstads Energi AB 

 

Kommundirektörens spalt i brevet framhålls också som något som kan bygga identitet och 

sammanhållning. Intervjupersonen på kultur- och fritidsförvaltningen menar att den positionen 

har ett viktigt symbolvärde och det som kommundirektören förmedlar har betydelse för 

organisationens riktning (Heide et al., 2012). Samtidigt så förekommer den spalten även i andra 

informationskanaler inom kommunen så den är inte specifik för chefsbrevet. 

 

”Han är ändå då den högsta representanten för kommunen och ska hålla ihop koncernen 

så vad han säger i den spelar naturligtvis stor roll.” 

Intervjuperson, kultur- och fritidsförvaltningen 
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Vad det gäller identitet och sammanhållning så lyfts emellertid de forum för gemensamt 

meningsskapande som finns inom kommunen fram som betydligt viktigare i sammanhanget. 

Främst chefs- och ledardagarna som anordnas två gånger varje år där det dels ges föreläsningar 

och dels genomförs grupparbeten där cheferna sitter tillsammans över förvaltnings- och 

bolagsgränserna och utbyter erfarenheter med varandra. De menar att de skapar egna små 

nätverk med kontakter inom den kommunala organisationen som de sedan kan ha nytta av i olika 

sammanhang. De uttrycker också vikten av att det skapar en förståelse för vad de gör inom andra 

delar av kommunen och den vardagen som de står inför (Weick, 1995). Just det som flera av de 

intervjuade cheferna ansåg vara en av organisationens svagheter. 

 

”Det har väldigt stor betydelse att man har träffat folk, många gånger har vi haft 

grupparbeten och ska komma med förslag i olika frågor och då sitter man med två rektorer 

och en teknisk chef och något annat och tre veckor senare så har man en fråga där och det 

är mycket lättare då. Det är nästan 400 chefer och man kan inte känna alla. Men man kan 

känna till lite och veta lite så blir det bättre. Att ha en förståelse för den andras situation.” 

Intervjuperson, kommunledningskontoret 

 

Slutligen så finns det också olika typer av nätverk inom kommunen där man arbetar över 

förvaltnings- och bolagsgränserna inom exempelvis personalfrågor eller andra specifika områden. 

Nätverk där personer med liknande ansvar och arbetsuppgifter samlas och lär av varandra samt 

stämmer av för att se så att man gör saker och ting någorlunda lika genom hela organisationen. 

 

”Nätverken tror jag är väldigt viktiga, just för att stämma av ”Hur gör ni?”, ”Så här gör vi.” 

och att man försöker att hantera saker på ungefär samma sätt och att man lär av varandra. 

Det tror jag skapar samhörighet. Det gör att man känner att man jobbar mot samma mål 

och att man har samma förutsättningar.” 

Intervjuperson, Karlstads Energi AB 
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6 Slutsatser 
Här presenteras uppsatsens slutsatser utifrån det syfte och de frågeställningar som presenterades i det första 

kapitlet. Slutsatserna är baserade på resultatet och analysen av de intervjuer som genomförts till studien. 

6.1 Organisationsidentitet 
I uppsatsens introduktion ställdes frågorna om det fanns en samsyn gällande synen på 

organisationens identitet bland kommunens chefer samt om chefsbrevet kunde anses ha någon 

roll som sammanhållande kraft i en fragmenterad organisationsstruktur. Svaret på den första 

frågan är att överlag så har de intervjuade cheferna en förhållandevis liknande bild av Karlstads 

kommun och de ser det som att sitt verksamhetsområde är en del kommunen och man 

representerar inte enbart sin egen del. Det finns en starkt förankrad värdegrund och ett positivt 

varumärke som man samlas under i koncernen Karlstads kommun. Det gick också att konstatera 

att de uppställda varumärkeslöftena var i det närmaste identiska med de centrala och 

kännetecknande dragen i organisationsidentiteten som framkom i intervjuerna. Ett tydligt 

undantag fanns dock och det var intervjupersonen på KBAB som visade sig ha en väldigt stark 

identifikation till sin egen organisation. Behöver detta vara ett problem då? Kanske, om man 

tänker sig en situation där kommunledningen skulle vilja påverka något i KBAB så kan de nog 

räkna med att de kommer möta ett större motstånd än vad de skulle göra i andra delar av 

organisationen om KBAB-identiteten delas många som arbetar där. I denna studie kunde det 

identifieras en tydligt avvikande identitet men om man tänker sig att det skulle ha funnits ännu 

fler så skulle det förmodligen vara ett större problem att få organisationen att dra åt samma håll 

och få delarna att samverka med varandra än vad det är. Det var också det enda egentliga 

negativa kring kommunens organisation som framkom i studien. Att flera av de intervjuade 

menade på att de upplevde att det inte finns någon riktig förståelse för den verksamhet och 

arbetssituation som finns på deras egen del av organisationen. 

 

Chefsbrevets roll som identitetsskapare och sammanhållande kraft får emellertid ses som relativt 

begränsad i sitt nuvarande format. Visserligen konstateras det att samma information förmedlas 

till samtliga chefer som tar del av brevet och att information är grunden till att det ska kunna 

finnas någon sammanhållning överhuvudtaget. Kommundirektörens spalt skulle kunna anses ha 

en enande kraft i och med sitt symbolvärde men den är inte heller unik för chefsbrevet utan 

förekommer också i andra informationskanaler inom kommunen. Chefsbrevet är inte heller 

något som diskuteras cheferna emellan i någon större utsträckning. I stället lyfter cheferna vikten 

av de personliga mötena över förvaltnings- och bolagsgränser som den främsta källan till att 
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skapa sammanhållning och förståelse för varandras olika situationer. Weicks (1995) teori om det 

gemensamma meningsskapandet får därmed anses vara central då man vill etablera en enad 

identitet i en organisation och sannolikt finns det ett extra stort behov av att mötas över 

gränserna i en fragmenterad organisation i identitetsbyggande avseende. 

 

6.2 Kommunikativt ledarskap 
Frågan ställdes också om hur Karlstads kommuns chefer beskrev sitt ledarskap. Skulle det visa sig 

att de verkade enligt ett kommunikativt förhållningssätt med fokus på meningsskapande och 

delaktighet? Utifrån resultatet så får det till stort del anses som att de intervjuade cheferna inom 

Karlstads kommun arbetar i enlighet med de ramar som ställts upp av Johansson et al. (2011) och 

de rekommendationer gällande kommunikation i organisationer som Simonsson (2002) och 

Johansson (2003) lämnar i sina avhandlingar. Cheferna arbetar mycket med att involvera sina 

medarbetare i verksamhetsplanering, man har själva ett engagemang för arbetet och verkar för en 

aktiv dialog på arbetsplatsen. Det finns också ett fokus på att se sina anställda och bemöta dem 

på ett mänskligt och respektfullt sätt. Man försöker att bidra med kontext när det behövs och 

man är medvetna om att det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv så att medarbetarna ges 

möjlighet att förstå sin roll i organisationen. Det kommunikativa ledarskapet är emellertid inte 

något som är statiskt och det finns alltid möjlighet till förbättringar även om det finns en god 

grund att stå på. Det finns alltid utrymme för utveckling, fram för allt när det gäller inramning av 

budskap, att verkligen vara tydlig med kontexten i hur olika frågor och förändringar berör de 

anställda på chefernas respektive verksamhetsdelar. Något som också kan utvecklas överlag inom 

hela organisationen är synen på kommunikationsexperterna, att man verkligen tar till vara på och 

utnyttjar deras kunskaper även för interna göromål och utvecklingsarbete. 

 

Kommunikationsenhetens uttalade syfte med chefsbrevet är att det ska vara ett stöd för 

kommunens chefer i att bedriva ett kommunikativt ledarskap. Anser då cheferna att det är det? 

Merparten av intervjupersonerna uppgav att de i någon mån använde sig av chefsbrevet, främst i 

kontakten med sina medarbetare i samband med arbetsplatsträffar och liknande. Man pekade 

också på att information är centralt för att det ska finnas förutsättningar för att upprätta en dialog 

på arbetsplatsen och där är chefsbrevet en användbar kanal även om informationen i vissa fall 

överlappar i andra kanaler. Chefsbrevet innebär också att det finns ytterligare en kanal där 

informationen måste sållas och prioriteras för cheferna. Det fanns dessutom stora variationer i 

uppfattningen om hur ett optimalt chefsbrev borde se där en person ville se mer specifik 

information som endast riktade sig till cheferna medan en annan ville ha ett bredare nyhetsbrev 
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med information som täckte in hela kommunens verksamhet. Ett brev med större 

helhetsperspektiv skulle sannolikt öka förståelsen och kunskapen bland cheferna om de andra 

delarna av kommunen men risken är nog att det skulle bli på bekostnad av läsare om det blev för 

omfångsrikt. Chefsbrevet är ett hjälpmedel när det gäller att hålla sig uppdaterad men den 

kommunikativa utmaningen ligger fortfarande på den enskilda chefen att rama in och 

kontextualisera de budskap som förmedlas i brevet. 

7 Framtida forskning 
Under arbetets gång så har det uppenbarat sig flera olika intressanta vinklar som inte rymts inom 

ramen för denna uppsats men som skulle kunna vara spännande att undersöka för någon annan. 

Denna uppsats har helt och hållet fokuserat på chefer och det perspektiv som de har över 

organisationen, det skulle exempelvis vara intressant att utforska hur synen på 

organisationsidentiteten ser ut längre ned hierarkin bland de som kanske inte har så mycket 

utrymme för gemensamt meningsskapande över förvaltnings- och bolagsgränserna. Det skulle 

också vara intressant att ta del av hur de anställda upplever arbetet med värdegrunden samt hur 

det kommunikativa ledarskapet ter sig för de som är mottagare. Anser de i sin tur att deras chefer 

är bra på att sätta saker i en begriplig kontext som gör den meningsfull för dem. Överlag så vore 

det intressant att undersöka fler perspektiv ur de anställdas ögon, både inom Karlstads kommun 

och andra organisationer. Det skulle nog kunna ge viktiga lärdomar och bättre förståelse för de 

som leder organisationerna. Det strategiska arbetet som ledningen inom kommunens gjort med 

dess värdegrund skulle också vara intressant att studera, där får man definitivt säga att de har 

lyckats väldigt väl. 

8 Implikationer för samhället och arbetsliv 
Denna uppsats har gett en inblick i Karlstads kommuns fragmenterade organisationsstruktur och 

dess chefers syn på identitet och ledarskap. Utifrån studiens resultat och slutsatser så kan det 

konstateras att det sker mycket bra saker inom kommunen både gällande kommunikation men 

också i synen på de som arbetar där, lärdomar som säkerligen skulle kunna vara till nytta för 

andra kommuner men också för företag och andra organisationer. Vikten av gemensamt 

meningsskapande för att bygga en sammanhållning och samförstånd har poängterats och det 

kanske är den viktigaste lärdomen att dra från denna uppsats, ska man få en organisation att 

arbeta mot samma mål så är det centralt att man talar med varandra om det arbete som ska 

utföras. 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Berätta lite kort om din bakgrund.  

Hur länge har du arbetat på Karlstads kommun? 
Hur länge har du varit chef? 
Trivs du med ditt arbete? 
Hur ser du på att arbeta inom det offentliga? 
Vad tycker du om kommunen som arbetsgivare? (Jämfört med ev. tidigare) 

 Hur ser du på din framtid? Fortsätta arbeta inom kommunen? 
 
Vad ser du som din uppgift som chef inom kommunen? 
 Vilka mål har du i ditt arbete? 
 Hur arbetar du praktiskt med detta? 
 
Hur ser du på kommunikation i din roll som chef inom Karlstads kommun? 
 Har du fått någon utbildning i att kommunicera med dina anställda? 
 Har du någon gång tagit/bett om hjälp av förvaltningens kommunikatörer? 
 Upplever du att det finns stöd att få om du skulle vilja ha hjälp? 
 
Vilka nycklar anser du är viktiga för att involvera och engagera dina medarbetare? 
  (Kontextualisera budskap, dialog, förmedla värderingar, coacha?) 
 Hur arbetar du med detta konkret? 
  (Möten grupp/individuellt, brukar folk komma till dig etc.) 
 Finns det förutsättningar i org. som gör det möjligt att leva upp till idealen?  

(tid, struktur etc.) 
 Hur får du dina anställda att dra åt samma håll? 
 
Vet du vad chefsbrevet är för något? 
 Brukar du läsa det? Båda delarna? Kommundirektörens spalt? 
  Varför? Varför inte? 
 Har du informerats om varför du får chefsbrevet? 
 Anser du att du har nytta av chefsbrevet din yrkesutövning? 
  På vilket sätt? 

Diskuterar du chefsbrevet med andra chefer inom förvaltningen? 
 Brukar ni träffas? (Möten etc.) 

 Har du vidarebefordrat innehåll till dina anställda? 
  I vilken kontext brukar detta ske? (Möten etc.) 
  Hur går du till väga för att presentera informationen? 
  Får du feedback av de anställda? 
   Vad gör du med den? 
 Har du själv bidragit med innehåll till chefsbrevet någon gång? 
 
Har du någon gång återkopplat till kommunikationsenheten eller förvaltningens kommunikatörer 
om det är något i chefsbrevet som varit oklart? 
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Vad anser du är kärnan i Karlstads kommuns värderingar och värdegrund? 
 Vad är det som kännetecknar kommunens verksamhet, enlig dig? 

Är detta något som du arbetar aktivt med att förmedla till dina medarbetare?
  Hur? 

På vilket sätt skiljer ni er från andra organisationer? 
Tror du att det finns olika uppfattningar mellan kommunens förvaltningar? 

 
Känner du att du har en samhörighet med de som arbetar på andra förvaltningar? 
 Berätta mer. 
 Har du någon kontakt med chefer på andra förvaltningar? 
  I vilka sammanhang? 
Tror du att de som är anställda inom förvaltningarna känner en samhörighet sinsemellan? 
 
Hur ser du på logotypen med den glada solen som sammanhållande kraft? 
 
Anser du att chefsbrevet bidrar till att skapa en sammanhållning mellan kommunens chefer?
 Varför? Varför inte? 
 
Skulle du önska att chefsbrevet såg ut på något annat sätt? 
 Vilket? Mer eller mindre av något? 
 
Är det något mer som du vill berätta, har jag missat någon fråga som du tycker är viktig? 
 
 


