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Sammanfattning 
Rapporten baseras på en fallstudie som gjordes på en offentlig verksamhet, Ljungby 

kommun, och handlar om internkommunikation. Forskning inom internkommunikation är 

relativ ny jämfört med den externa kommunikationen. Forskare inom internkommunikation 

fokuserar bland annat på hur teknikutvecklingen bidrar till förbättringar på 

kommunikationen.  

 

Syftet med denna studie var att göra en nulägesanalys med fokus på internkommunikation. 

Undersökningen skulle identifiera eventuella kommunikationsproblem och utgöra underlag 

för förbättringsmöjligheter.  

 

Teorierna som har använts i denna studie är Shannon och Weavers kommunikationsteori 

och en vidareutvecklad version av denna. Därutöver gjordes en beskrivning av de olika 

kommunikationskanalerna. I teoridelen togs även upp en mer ingående beskrivning av 

internkommunikation samt formell och informell kommunikation. Sista delen av teorin 

bestods av Mintzbergs organisationsteorin. Det ansågs användbar för att kunna få bättre 

förståelse om problemet.  

 

För att samla in data har det använts en kvalitativ metod med en induktiv ansats. 

Undersökning visade att det finns ett antal faktorer som kan påverka effektiviteten på 

kommunikation i offentliga verksamheter. Dessa faktorer diskuterades utifrån de valda 

teorierna, tidigare forskning samt det praktiska problemet. I diskussionskapitlet föreslogs 

även en lösning på problemet samt gjordes en reflektion över de metoder dom valdes ut för 

denna undersökning. 

 

Slutsatsen av studien visade att följande faktorer kan påverka effektiviteten på 

internkommunikation i offentliga verksamheter: 

• Budskapet kodas och avkodas olika, 

• Val av kommunikationskanal, 

• Feedback bör lämpligen alltid ges till sändare, 

• Rutin för prioritering bör lämpligen alltid finnas till hands, 

• Informell kommunikation kan med fördel utnyttjas bättre,  

• Stark centralisering av beslutsmakt kan försämra möten. 

 



   
 

   
 

Summary 
This report is based on a case study that was conducted in public sector, specifically in the 

municipality of Ljungby, and gives consideration to the internal communication. Researches 

about internal communication are relatively new compared to the ones targeting external 

communication. The focus of internal communication researches, among other, is oriented 

towards the impact of technology development for improved communication. 

 

The aim of this study was to conduct an assessment of the current situation in the 

municipality focusing the internal communication. The research enabled identification of 

communication issues and subsequently provides a foundation for improvement 

opportunities.      

       

Theories applied in this study include the Shannon and Weaver's Communication Theory 

and an advanced version of this study. In addition to this, the study presents an extended 

description of the communication channels. Also, the theoretical part of the study includes 

a detailed description of internal communication, both formal and informal communication. 

The concluding part of the theoretical framework highlights the Mintzberg’s theory on 

organizations, which was deemed supportive for better understanding of the topic.  

 

The induction approach using a qualitative method was used for data collection and 

processing. The research revealed that there are several factors influencing the effectiveness 

of communication in the public sector. These factors have been discussed against the 

relevant theories, previous researches and practical problems. Also, the Discussion chapter 

suggested a solution for communication problems, and therefore includes a reflection about 

the chosen methodology of this study. 

 

The conclusion indicated that following factors influence the effectiveness of internal 

communication in public sector:  

• Discrepancies in coding and decoding the messages;  

• Inadequate selection of communication channel; 

• Feedback should always be given to sender, 

• Priority routine should always be available, 

• Informal communication can be utilized better,  

• Solidly centralized decision-making can aggravate meetings.      
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1 Introduktion  

Introduktionskapitlet innefattar en presentation av det problem som denna studie 

behandlas, tidigare forskning inom kommunikation, respektive internkommunikation och 

problemformulering. För att skapa förståelse för vad som ska undersökas har en 

beskrivning av fallföretaget gjorts. Vidare anges syfte, frågeställning, avgränsning, 

målgrupp och definitioner.   

1.1 Inledning 

En grundförutsättning för att organisationer ska kunna existera är kommunikationen, det vill 

säga att kommunikationen är ett viktigt område men dessvärre tas det allt för ofta lätt på 

kommunikationsfrågor. Det kan finnas många anledningar till detta, en av dem är att 

kommunikationen tas för given och inte ses som en viktig fråga (Heide, Johansson & 

Simonsson 2005).  

 

Däremot betonar många forskare att det finns en del tecken på ett ökande intresse för 

kommunikationen i dagens organisationer och en av dem är informations- och 

kommunikationstekniken (IKT) och informationsmängden. Tack vare IKT har 

organisationsmedlemmarna lättare att få tillgång till information och därmed producera ny 

förståelse och kunskap. Samtidigt gör den stora mängden information att medlemmarna får 

lägga ned mer tid på att sortera och läsa information (Falkheimer & Heide 2007). Enligt 

Jacobsen och Thorsvik (2002) har IKT även förändrat kommunikationens sätt att fungera i 

organisationer, det vill säga att detta har möjliggjort att kommunikationen sker oberoende 

av tid och rum.  

 

Organisationer måste då anpassa sig efter teknikutvecklingen för att kunna överleva. IKT 

medför att organisationer är tvungna att fundera igenom hur de ska kommunicera med olika 

intressenter och vilka informations- och kommunikationskanaler som ska används för att 

tillhandahålla information så väl internt som externt (Heide, Johansson & Simonsson 2005). 

 

Ester Andréasson skriver i sin avhandling ”Digitalisering i den offentliga förvaltningen - 

IT, värden och legitimitet ” (2015) att användandet av IKT i offentliga organisationer är 

inget nytt och det används för att underlätta informationsutbyte och kommunikation. Åström 

et al. (1998) påstår att IT kan bland annat användas till effektivisering och förbättring av 

kommunikationen mellan olika organisatoriska enheter.  

 

Förutom IT används även andra kommunikationskanaler i organisationer såsom, olika typer 

av muntlig och skriftlig kommunikation. Dessa kanaler spelar viktiga roller i 

organisationens kommunikationssystem. När organisationen har ett effektivt 

kommunikationssystem används kanaler och kommunikationsvägar på ett samordnat sätt 

(Nordisk kommunikation 2009). Vilka är de faktorer som gör att vissa organisationer inte 

har ett effektivt kommunikationssystem? 
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I en studie gjords av Nordisk Kommunikation (2009) fick de fram de faktorer som möjliggör 

att skapa en framgångsrik internkommunikation enligt Nordisk Kommunikation (2009), 

som är: 

 

• Internkommunikation på ledningens agenda, 

• Satsning på chefernas kommunikation, 

• Ett nära samarbete mellan kommunikation och HR,  

• Genomförande av regelbundna mättningar.  

 

De tre första punkterna innebär att det ska finnas en stark medvetenhet om 

kommunikationens betydelse i ledningen, hos cheferna och hos HR. Dessutom är det tydligt 

att kommunikationen blir framgångsrik om den betraktas som en naturlig del i 

organisationens process och om den ses som ett medel för att få till stånd en väl fungerande 

verksamhet. Sista punkten innebär att organisationen behöver ha en systematisk rutin för 

kvalitetsmätning av internkommunikation. Detta görs om det finns en god kännedom om 

nuläget som sedan kan bidra till att utveckla organisationens kommunikation på ett 

strategiskt sätt (Nordisk Kommunikation 2009). 

 

Denna undersökning är inriktad mot internkommunikation. Att internkommunikation är en 

grundförutsättning för en verksamhet är inget nytt i sig men hur kan internkommunikation 

effektiviseras och förbättras? Att identifiera vilka faktorer som påverkar effektiviteten av 

kommunikation är huvudmålet med denna studie.  

 

1.2 Tidigare forskning 

Forskning inom organisationskommunikation är omfattande och sedan en lång tid tillbaka 

har forskare framhävt den nära relationen mellan kommunikation och organisation. Enligt 

Falkheimer och Heide (2007) betonad forskare redan på 1930-talet att kommunikation är 

fundamental för organisation. På 1980-talet beskrevs att kommunikationen håller 

organisationen samman, utgör grunden för beslut och lärande och skapar mening och 

sammanhållning. Sedan dess har teknikutvecklingen gjort att kommunikation har blivit 

viktigare än någonsin tidigare. Utveckling av informations- och kommunikationsteknik gör 

att effektiv kommunikation har blivit en nyckelfaktor i välfungerande organisationer 

(Jacobsen & Thorsvik 2014).  

 

Kommunikationsforskare påstår att det finns två olika typer av kommunikation: extern och 

intern. Ur ett traditionellt perspektiv har den externa kommunikationen enklare att visa på 

effekter och räkna på avkastningen av en insats. Detta leder till att den externa 

kommunikationen har en högre status än den interna kommunikationen (Falkheimer & 

Heide 2007). Intresset för att utforska den interna kommunikationen började på 1990-talet 

(Tkalac Verčič, Verčič & Sriramesh 2012). Det kan konstateras att forskning inom 

internkommunikation är relativ ny jämfört med den externa kommunikationen.  
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Enligt Larsson (2001) utgör den interna kommunikationen en stark potential för en 

organisation och om den fungerar bra kan den lyfta verksamheten som en helhet. Om den 

inte fungerar kan den orsaka ett misslyckande. En stor undersökning av 

internkommunikation i Skandinavien visar att fyra av tio inte är nöjda med 

kommunikationen i organisationen de tillhör (Falkheimer & Heide 2007).  

 

I en studie som gjordes av Tkalac Verčič och Pološki Vokič (2017) resulterade i att nyckeln 

till framgång för en fungerande internkommunikation är anställdas engagemang. Faktorer 

som skapar engagemang hos anställda är: feedback, öppna kanaler för kommunikation, 

kommunikation mellan chefer och anställda samt delning av information med anställda. 

Även Orre och Palm (1995) påpekar att bra interkommunikation kan få motsättningar 

mellan ledning och medarbetare samt mellan olika personalgrupper att minska. 

Motsättningar minskar självfallet organisationens effektivitet, det vill säga att samarbetet 

mellan personal fungerar sämre, motiv till åtgärder misstänkliggörs med mera. 

  

1.3 Internkommunikation i Ljungby kommun  

Strid (1999) hävdar att det finns två olika slag av internkommunikation: dels den som 

”initieras uppifrån” eller den formella informationen, dels den som bara ”finns” eller den 

informella informationen. Han påstår vidare att när en organisations sätt att kommunicera 

undersöks måste hänsyn tas till båda typerna av informationen. Erikson (2002) beskriver att 

det finns tre olika kommunikationskanaler som används för att framföra ett budskap: 

skriftliga kanaler, muntliga kanaler och elektroniska kanaler. 

 

I Ljungby kommun finns följande internkanaler: muntlig kommunikation i form av möten, 

presentationer, seminarier, fikasamtal med mera; skriftlig kommunikation som består av 

papper som skickas via internpost, nyhetsbrev, tjänsteskrivelser, protokoll, handlingarna, 

personaltidning med mera, och elektroniska kanaler som är e-post, intranät, extranät, telefon 

med mera.  

 

1.4 Problemformulering 

Tidigare har forskare gjort studier för att få fram de olika faktorer som påverkar 

kommunikation. I denna studie undersöks internkommunikation, det vill säga att studien 

belyser de faktorer som skapar problem och som påverkar effektiviteten på 

internkommunikation inom offentliga verksamheter. För att ett problem ska betraktas som 

vetenskapligt behöver det vara förankrat i en vetenskaplig teori. Därför beskrivs först det 

praktiska problemet, sedan kopplas det till vetenskapliga problem. 

 

1.4.1 Det praktiska problemet 

Denna studie ska belysa hur internkommunikation mellan kommunstyrelsen och 

kommunledningsförvaltning sker när politiska uppdrag ska genomföras. Inom 
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organisationen upplevs att kommunikationen har brister i effektivitet, därför uppstår 

behovet av att göra en undersökning.  

 

Vilka och när dessa politiska uppdrag ska genomföras bestäms av kommunstyrelsen. Dessa 

uppdrag förbereds och delas ut till tjänstemännen av kommunsekreteraren. Det är 

kommunsekreteraren som väljer genom vilka informations- och kommunikationskanaler 

uppdragen delas ut på, samt om det ska delas ut via respektive chef eller direkt till 

tjänstemännen. Tjänstemännen ska, utöver sina arbetsuppgifter, genomföra dessa politiska 

uppdrag. Tjänstemännen upplever att de har svårigheter att veta vilket arbete, respektive 

ärende som ska prioriteras. Kommunstyrelsen följer inte upp ärendet under arbetets gång. 

Däremot får de uppdragets slutresultat för att kunna ta beslut. Resultatet skickas till 

kommunstyrelsen genom olika kanaler och mestadels via kommunsekreteraren.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att ineffektiv kommunikation antas orsakas av 

följande problem inom Ljungby kommun:  

 

• det används olika kommunikationskanaler,  

• arbetet följs inte upp kontinuerligt,  

• prioriteringsproblem uppstår. 

 

1.4.2 Det vetenskapliga problemet 

Jacobsen och Thorsvik (2002) påstår att kommunikationsproblem innebär att 

organisationsmedlemmarna inte mottar den information de anser sig ha behov av och 

därmed hämmas av osäkerhet i sitt dagliga arbete.  

 

Inom Ljungby kommun används olika kommunikations-och informationskanaler för att 

kommunicera och få ut relevant information. Dock upplevs det att kommunikationen är 

ineffektiv mellan kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen samt att 

tjänstemännen inte får information om vilket arbete som ska prioriteras. Enligt Jacobsen och 

Thorsvik (2014) är grunden för effektiv kommunikation att valet av kommunikationskanal 

passar till det budskap som ska förmedlas. Vidare påstår de att kommunikationsproblem är 

så väl att organisationsmedlemmarna får för lite information som att de kan få för mycket 

då antalet kommunikationskanaler ökar med den nya tekniken (Jacobsen & Thorsvik 2002).   

 

Ovannämnda problemområden visar att effektiviteten på internkommunikation kan 

påverkas av olika anledningar. En undersökning möjliggör att brister i kommunikation 

uppmärksammas samt att underlag tas fram för hur internkommunikation kan effektiviseras 

och förbättras inom Ljungby kommun. 

1.5 Så styrs Ljungby kommun  

Eftersom denna undersökning är en fallstudie bör det förklaras hur fallföretaget styrs.   

 

En kommun består av fullmäktige och ett antal nämnder och styrelser. Politiker som styr 

kommunen är valda av medborgarna. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutade 
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organ och bland annat bestämmer fullmäktige vilka nämnder som ska finnas i en kommun 

(SKL 2017). Dock har kommunstyrelsen en särställning eftersom den är den enda 

obligatoriska kommunallagsreglerade (SFS 1991:900) (Montin & Granberg 2013). Formellt 

sett så är kommunstyrelsen en nämnd men har alltså särskilda samordnings- och 

beredningsuppgifter (Cederqvist 2015).   

 

Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna allt arbete inom kommunen samt ta 

ansvar för kommunens ekonomi. Nämndernas uppgifter är bland annat att förbereda ärende 

som ska beslutas av fullmäktige och genomföra beslut som fattas i fullmäktige. Dessutom 

finns politiska uppdrag i kommunstyrelse och i olika nämnder (SKL 2017). Varje nämnd 

har en förvaltning som består av anställda, så kallade tjänstemän, som utför det dagliga 

arbetet i nämnderna (Cederqvist 2015). 

Det finns olika principer för att organisera nämnder och verksamhet i en kommun (Montin 

& Granberg 2013). De nämnder och förvaltningar som finns i Ljungby kommun har 

sammanställts i tabell 1 (Ljungby 2017). Bilaga 1 visar hur Ljungby kommuns 

organisationsstruktur ser ut. 

Nämnder Förvaltningar 

Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen 

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen 

Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen 

Socialnämnd Socialförvaltningen 

Tekniska nämnden  Tekniska förvaltningen 

Gemensamma nämnden för 

familjerättsliga frågor 

 

Valnämnden  

Överförmyndarnämnden  

Tabell 1. Ljungby kommuns nämnder och förvaltningar 
  

1.6 Ett ärendes gång  

Ett ärende genomgår flera steg tills det tas beslut. Ett ärende kan startas genom att en 

handling kommer till kommunen. Det kan väckas av en privatperson, politiker, förening, 

myndighet, tjänstemän eller annan nämnd från kommunen När ärendet kommer till 

nämnden ska det registreras och diarieföras. Vid diarieföringen antecknas datum, 

handlingens typ, innehåll, avsändare eller mottagare, samt vid behov till vilket ärende 

handlingen hör (Cederqvist 2015). 

 

Nästa steg innebär att ärendet ska handläggas genom att överlämnas till en tjänsteman. 

Tjänstemannen går igenom ansökningarna och kontrollerar föreningarnas verksamhet och 

ekonomi samt hur bidragen är avsedda att användas (Cederqvist 2015).  
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Hur ärendeberedningen går till skiljer sig åt från kommun till kommun (Cederqvist 2015).  

Norén Holgersson1 säger att när förvaltningen har ett färdigt beslutsunderlag anmäls ärendet 

till nämndsekreteraren som sätter upp det på dagordningen till nästa arbetsutskott. Innan 

sekreteraren skickar ut kallelsen och beslutsunderlaget till ledamöterna hålls en beredning 

med ordföranden (ibland alla tre i presidiet), förvaltningschefen och nämndsekreteraren. 

Under denna beredning går de igenom samtliga ärenden för att stämma av om ärenden är 

klara och vilka beslutsunderlag som ska skickas ut. Ordföranden ansvarar för dagordningen 

och handlingarna som skickas ut. Politikerna i arbetsutskottet har möjlighet att läsa in sig 

på ärenden och diskutera det i partigrupperna (Cederqvist 2015).  Utskottet föreslår 

nämnden att besluta på ett visst sätt. Därefter skickas utskottets förslag till kommunstyrelsen 

som slutligen föreslår ett beslut för kommunfullmäktige. Eftersom ärendet är väl förberett 

ändras oftast inte förslagen utan kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det förslag som 

kommer från kommunstyrelsen (Ljungby 2016).  

 

Dock behöver alla förslag inte beslutas av fullmäktige. Fullmäktige kan delegera till 

styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärende (SKL u.å.). Nämnden talar i 

delegationsordningen om vilka beslut som ska delegeras till tjänstemännen. Syftet med att 

delegera arbetet inom nämndens verksamhetsområde och delegera beslutsrätten är att det 

förväntas att ge ökad effektivitet och bättre service (Cederqvist 2015).  

 

När beslutsrätt delegeras till nämnden avslutas, enligt Cederqvist (2015), ärendet när 

nämndens sammanträde fattar beslut. Nämndsekreteraren sammanfattar sedan beslutet i 

protokollet och protokollet justeras i efterhand av de justeringsmän som utsågs på 

nämndssammanträdet. Därefter anslås beslutet på kommunens officiella anslagstavla som 

är digital. 

1.7 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att göra en analys med fokus på internkommunikation inom en 

offentlig organisation. Studien ska visa hur internkommunikation mellan de olika 

verksamhetsområdena fungerar samt hur informationsförsörjning går till. Studien ska stödja 

att eventuella kommunikationsproblem kan identifieras samt utgöra underlag för 

eventuella förbättringsmöjligheter. 

 

För att genomföra denna undersökning ska en fråga besvaras. Frågan ska dessutom fungera 

som riktlinjer i denna studie och är enligt följande: 

 

• Vilka faktorer har påverkan med avseende på effektivitet vid kommunikation mellan 

olika verksamhetsområdena i offentliga verksamheter? 

                                                 
1  Norén Holgersson, Eva-Marie. Kommunsekreterare Ljungby kommun. E-post. 2018-02-12 
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1.8 Avgränsning 

Studien handlar om internkommunikation inom en offentlig verksamhet. Undersökningen 

är en fallstudie och har genomförts i Ljungby kommun. Den fokuseras på hur 

internkommunikation sker när politiska uppdrag ska genomföras. Studien avgränsas till 

handlingar som kommer till kommunledningsförvaltning från kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen har två utskott som bereder ärenden: arbetsutskottet och personal- och 

marknadsutskott. I denna undersökning läggs fokus endast på ärende som går genom 

arbetsutskottet. Detta val har gjorts på grund av tidsbrist samt för att begränsa uppsatsens 

omfång.  

 

1.9 Målgrupp 

Målgruppen för uppsatsen är i första hand studenter som läser informationslogistik och 

andra studenter som är intresserade av internkommunikation inom offentliga verksamheter. 

En annan målgrupp är Ljungby kommun, där fallstudien genomförs. Studien vänder sig till 

de tjänstemän och politiker som dagligen arbetar med politiska uppdrag. 

1.10 Definitioner  

Nedan beskrivs de centrala begrepp som denna rapport innehåller: 

 

Information: fås genom att tolka meningsfulla data i ett visst sammanhang. Informationen 

förädlas och används strategiskt för att uppnå organisationens mål.  

 

Kommunikation: är överföring av information från en sändare till en mottagare. I 

organisationer definieras som en kontinuerlig process där organisationsmedlemmarna 

upprätthålla och förändrar organisationen genom att kommunicera med individer och 

grupper både internt och externt. 

 

Internkommunikation: beskrivs vanligtvis som den kommunikationen som sker mellan 

medlemmarna i en organisation. 

 

Kommunikationskanaler: en kanal som ger möjlighet att förmedla information.  

 

Kommunstyrelsen: ses som kommunens regering och dess övergripande uppgift är att leda 

och samordna den kommunala verksamheten.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott: bereder alla ärenden och fattar även beslut inom vissa 

ansvarsområden. 

 

Kommunledningsförvaltning: ansvarig nämnd är styrelsen. Den har till uppgift att stödja 

kommunstyrelse och se till att kommunstyrelsens beslut verkställs.  

 

Tjänstemän: är de anställda som sköter själva genomförandet av kommuners verksamhet. 
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Kommunsekreterare: är medarbetarna inom kansliavdelning och deras uppdrag är att stödja 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen genom ärendeberedning, planering, utredningar 

m.m.  
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2 Teori 

Detta kapitel innefattar en beskrivning av de teorier som anses relevanta för att besvara 

syftet med den här studien. Inledningsvis beskrivs delar av kommunikationsteorin och sedan 

följer en beskrivning av kommunikationskanaler och kommunikation i organisation. I sista 

delen av detta kapitel behandlas Mintzberg organisationsteori då denna teori anses 

vedertagen och anpassningsbar.    

 

2.1 Kommunikationsteori  
De första kommunikationsmodellerna publicerades på 1940-talet. Sedan dess har 

kommunikationsvetenskapen utvecklats i stor omfattning men äldre teorier lever kvar i stor 

utsträckning och styr tänkandet inom organisationen än idag (Heide, Johansson & 

Simonsson 2005). I det traditionella perspektivet definieras kommunikation som en enkel 

process – envägskommunikation där personer eller grupper sänder eller utväxlar 

information, alltså fokus sätts på informationsöverföring (Jacobsen & Thorsvik 2014). Inom 

interaktionsperspektivet ses processen som en ömsesidig kontakt eller som ett nätverk av 

kontakter, alltså tvåvägskommunikation. Envägs- och tvåvägskommunikation är dock inte 

oförenliga fenomen i praktiken utan beroende på kontext. Ibland används linjära modellen 

och ibland den nätverksbetonade modellen och ibland tillämpas modellerna parallellt 

(Larsson 2001). 

 

2.1.1 Envägskommunikation 

En kommunikativ basmodell som visualiserar den enkla linjära processen utformades av 

Shannon & Weaver i slutet av 1940-talet (Larsson 2001). Den kommunikationsmodellen 

bygger på fyra grundläggande elementen (figur 1): sändare, meddelande, kanal och 

mottagare (Heide, Johansson & Simonsson 2005).  

 

Figur 1. Shannons och Weavers kommunikationsmodell (Fiske 1990) 

 

I modellen ses källan som beslutsfattaren, den som beslutar vilket meddelande som ska 

sändas. Detta meddelande omvandlas sedan av sändaren till en signal som sänds genom 

kanalen till mottagare (Fiske 1990). Enligt Larsson (2001) lägger Shannon & Weavers 

fokus på den tekniska transporten av en signal genom en till en mottagare. Modellen har fått 

mycket kritik genom åren för dess enkelriktade karaktär som inte tar hänsyn till 

sammanhanget eller att mottagarnas tolkning av informationen inte uppfattas som särskilt 

problematisk. Dessutom har modellen kritiserats på grund av brist på återkoppling, även 

kallat som feedback.  
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Trots kritiken har modellen fått genomslagskraft och den påverkar fortfarande tänkandet 

kring kommunikation, då den enbart ses som överföring av meddelandet från sändare till 

mottagare (Heide, Johansson & Simonsson 2005). Redan då fanns burs-begreppet med och 

frågan om kommunikationens effekt har alltid varit intressant (Larsson 2001). Brus är allt 

som läggs till signalen mellan sändningen och mottagningen och som inte avsetts av källan. 

Shannon och Weaver använder inte begreppet återkoppling i sin modell men andra forskare 

har utvecklat och modifierat den och ansett detta begrepp som värdefullt (Fiske 1990).  

 

2.1.2 Tvåvägskommunikation 

Shannon och Weavers kommunikationsmodell har sedan vidareutvecklats av andra forskare 

med begreppen kodning, avkodning och feedback. Kodningen är den mening som sändaren 

lägger in i budskapet medan avkodningen är den mening som mottagaren läser ut (Larsson 

2001). Windahl och Signitzer (1992) påstår därmed att meddelandet kan ha fem betydelser: 

• Avsett budskap, 

• Sänt budskap, 

• Budskapet i sig, 

• Mottaget budskap, och 

• Uppfattat budskap. 

Hall beskriver tre avkodningsposition hos mottagaren (Larsson 2001): 

• En dominerande - som innebär att mottagaren accepterar sändarens avsikt, 

• En förhandlande - som innebär att mottagaren efter värdering för och -emot 

accepterar vissa delar, och 

• En oppositionell – som innebär att mottagaren avvisar det framförda. 

Jacobsen och Thorsvik (2014) påstår att kommunikationens karaktär ändras från att vara 

enkelriktad till att bli tvåvägskommunikation när mottagaren reagerar på information genom 

att återförmedla till sändaren hur den uppfattar budskapet. I en modifierad modell, som 

kallats för spridningsmodell (figur 2) förutom sändare, meddelande, kanal och mottagare 

resulterades i feedback, kodning och avkodning (Larsson 2001). 

 

Figur 2. En utvecklad basmodell (Larsson 2001) 
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2.1.3 Feedback 

Som i figur 2 illustrerar är feedback det sista ledet i kommunikationsprocessen, där 

mottagaren svarar sändaren på den mottagna informationen. Jacobsen och Thorsvik (2014) 

påstår att vid återkoppling blir mottagaren sändare av information, det vill säga att sändaren 

måste: koda informationen, välja kanal för att överföra budskapet, och mottagaren (som 

förut var sändare) måste avkoda information. Tonnquist (2012) beskriver att 

kommunikationsprocessen inte avslutas med att mottagaren avkodar budskapet utan när 

effekt uppnås. Med effekt menar han att kommunikation uppnår önskat syfte. Dock 

åskådliggör både Tonnquist (2012) och Jacobsen och Thorsvik (2014) att 

kommunikationens sista led oftast är återkoppling-feedback.   

 

Feedback, som tidigare nämnts, är oftast förknippad med effekt och i vissa fall betraktas 

kommunikationen som lyckad om mottagaren ger feedback (Windahl & Signitzer 1992). 

Fiske (1990) menar att feedback är huvudfunktionen i kommunikation, det vill säga att den 

hjälper sändaren att anpassa meddelandet till mottagarens behov och gensvar. Därför anses 

det viktigt att hänsyn tas till individens olika möjligheter att motta information (Strid 1999). 

 

Huvudtemat i rapporten är kommunikationen. Genom att använda kommunikationsteorin 

som utgångspunkt, kan problem med kommunikationen synliggöras. Utöver detta kan denna 

teori vara till hjälp att beskriva och förklara varför problemen uppstår.  

 

2.2 Kommunikationskanaler 
Med tanke på att kommunikation sker via kanaler görs en djupare beskrivning av 

kommunikationskanalerna nedan. Genom få en bättre förståelse om kanalerna samt få 

fram vilka för -och nackdelar med respektive kanal är, kan insamlade data analyseras på 

ett bättre sätt.  

 
En kanal kan sägas vara: 

”the physical means of carrying a signal. Often used interchangeably with 

”medium”, channel has little to do with the meaning of messages /…/ 

”medium” - An intermediate agency that enables communication to take 

place.” 

(Windahl & Signitzer 1992, s.221-223) 

 

Jacobsen & Thorsvik (2014) hävdar att forskning om kommunikationskanaler fokuserar på 

kanalens förmåga att förmedla rik information och det kan sägas att en kanal förmedlar rik 

information när den: 

• Kan överföra många signaler samtidigt, 

• Ger möjlighet till snabb återkoppling 

• Ger möjlighet att utnyttja muntligt språk, och 

• När sändare och mottagare kan vara personliga och anpassa budskapet till varandra. 
 

Enligt Erikson (2002) är val av kommunikationskanal viktig när budskap ska förmedlas och 

han urskiljer tre kommunikationskanaler som är muntliga, skriftliga och elektroniska 
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kanaler. För att uppnå en effektiv kommunikation är det viktigt att kombinera och 

sammanlänka olika kommunikationskanaler. Jacobsen och Thorsvik (2002) har gett 

exempel på hur olika kommunikationskanaler ligger på en skala som anger i vilken grad de 

kan förmedlar rik information (Figur 3). 

 

 
Figur 3. Olika kanalers förmåga att förmedla rik information (Jacobsen & Thorsvik 2002) 

 

Orsaken till att skriftlig kommunikation i ringa grad ger rik information är att personer som 

kommunicerar inte har någon möjlighet att observera varandras kroppsspråk. Däremot 

ligger alla former av muntlig kommunikation nära den andra ytterpunkten, där 

informationen är rik (Jacobsen & Thorsvik 2002). Förutom de kanalerna finns det ännu mera 

som Tonnquist har sammanställt i sin bok ”Projektledning” (2012), se tabell 2.  

 

Kanal Skriftlig Elektronisk Fysisk 

 Exempel: 

• Anslagstavla 

• Pressrelease 

• Nyhetsbrev 

• Personaltidning 

• Rapporter 

• Broschyr 

Exempel: 

• Intranät 

• Mail 

• Telefon 

• Sociala medier 

• Sms 

• Chat 

Exempel: 

• Möte 

• Workshop 

• Konferens 

• Utbildning 

Fördel Ses av många 

Lever länge 

Snabbt 

Enkel spridning 

Billigt 

Personlig dialog 

Direkt återkoppling 

Frågor kan besvaras 

Nackdel Snabbt inaktuellt 

Tar tid 

Ofta dyrt 

Ingen dialog 

Opersonligt 

Kortfattat 

Tar tid  

Dyrt  

Tabell 2. Kommunikationskanaler (Tonnquist 2012) 

 

Enligt Falkheimer och Heide (2007) har de interna medierna en väsentlig roll i 

organisationer och bland de viktigare medierna nämner de e-post, webbsidor, nyhetsbrev, 

personaltidningar och möten. Nedan kommer det att tas en närmare titt på muntliga, 

skriftliga och elektroniska kanaler, då de betraktas som särskilt viktiga för detta arbete. 
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2.2.1 Muntliga kanaler 

Det muntliga kanalerna består av planerade eller informella möten, konferenser, 

utbildningar, seminarier med mera. De muntliga kanalerna är väsentliga för en 

arbetsplatsutveckling och har självklara fördelar när det gäller ömsesidigt tankeutbyte. 

Möjligheterna till frågor och förtydliganden är stora. Mötet innebär en chans för alla att få 

sin fråga besvarad och sin egen åsikt framförd (Erikson 2002). En annan fördel med muntlig 

kommunikation, som framhävas av Jacobsen och Thorsvik (2002), är att information 

överförs direkt mellan två eller flera personer i form av ett samtal, ett föredrag med mera. 

Dessutom förmedlar människor information genom kroppsspråk, blickar, röstläge etc. när 

meddelandena sänds i muntlig form och de kommunicerande ser varandra. En nackdel som 

Tonnquist (2014) lyfter fram är att muntlig kommunikation i alla former oftast är dyr. 

Erikson (2002) påstår att en vanlig anledning till att muntlig kommunikation kan vara 

ineffektiv är att protokoll saknas, skrivs ut för sent eller vinklas så att det inte speglar allt 

relevant. 

  

2.2.2. Skriftliga kanaler 

Skriftlig kommunikation har den fördelen att informationen kan läsas många gånger. En 

annan fördel är att det finns flera alternativa skriftliga metoder att välja mellan (Nyberg 

2003). Skriftliga kanaler är bland annat företagspresentationer, personaltidningar, 

faktabroschyrer, väggtidningar, nyhetsbrev, brevlådor, protokoll, PM, rapporter med mera. 

En annan fördel med den skriftliga kommunikationen är att risken för feltolkningar eller 

missförstånd är liten, förutsatt att texten är korrekt skriven (Erikson 2002).  

 

Jacobsen och Thorsvik (2002) påstår däremot att skriftlig kommunikation, t.ex. i form av 

rapporter eller brev, ger begränsad möjlighet att förmedla ”rik information”, det vill säga att 

det finns gränser för hur mycket information som kan överföras i ett meddelande. Dessutom 

tar det ofta lång tid innan sändaren får reaktion på meddelandet. En annan nackdel är att 

möjligheterna till återkoppling från mottagaren är begränsade eller saknas helt (Nyberg 

2003). Skriftliga kanaler är därför lämpliga när det gäller att förmedla och dokumentera 

fakta, betydlig sämre som instrument för dubbelriktad kommunikation internt (Erikson 

2002). 

 

2.2.3 Elektroniska kanaler 

Framväxten av IT har emellertid ökat antalet möjliga kommunikationskanaler (Jacobsen & 

Thorsvik 2002). Elektroniska kanaler består av t.ex. e-post, intranät, videokonferens, 

telefonkonferens, intern-tv, internradio, talsvar via telefon, kodade tv-sändningar, databaser, 

telefax, video, film, elektroniska meddelande system med mera (Erikson 2002). Jacobsen 

och Thorsvik (2002) påstår att vissa kanaler ligger i gränslandet mellan muntlig och skriftlig 

kommunikation, exempelvis e-post. E-post kan det sägas att det är en skriftlig kanal men 

den är ofta muntlig till sin form och medger snabb återkoppling. De elektroniska kanaler 

som har möjlighet till direkt dialog kallas för interaktiva medier (Erikson 2002).  

 

Erikson (2002) hävdar att de främsta fördelarna med elektroniska kanaler är snabbheten och 

tillgängligheten. E-post, intranät med mera är omedelbara, att faxa information ta någon 
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minut. Dessutom går det att sända information exakt till de mottagare som behöver den. 

Elektroniska kanaler möjliggör att information kan vara lätt tillgänglig. Dock krävs de viss 

typ av utrustning för att kunna konsumeras, exempelvis dator. 

 

2.2.4 Kombinera olika kanaler 

Enligt Erikson (2002) gäller det att länka samman olika typer av interna kanaler för 

kommunikation för att uppnå kravet på effektivitet. En kombination av muntliga, skriftliga, 

elektroniska och interaktiva kanaler som kompletterar varandra leder till störst effekt när 

det gäller både att höja medarbetarnas kunskap samt att ge medarbetarnas möjligheter att ge 

sin syn på verksamheten. Beskrivning av hur dessa kanaler komplettera varandra kan 

visualiseras som en trappa (figur 4). 

 
Figur 4. Kombinationen av olika kanaler (Erikson 2002) 

 
Utifrån ovanstående figuren kan det konstateras att en kombination av digital och fysisk 

kommunikation ger bäst effekt. Erikson (2002) lägger stor vikt på kombinationen av olika 

slags kanaler eftersom det ger möjlighet för medarbetarna att ta till sig och använda 

information på olika sätt. Vidare påstår han att den interna kommunikationen kan utvecklas 

för alla om det skapas kombinerade och kompletterande vägar (Erikson 2002). Även 

Tonnquist påstår, att ofta kan det vara aktuellt att använda flera olika kanaler för att nå ut 

med budskapet (2012). Exempelvis kan muntlig kommunikation i form av möten, 

seminarier, presentationer, utbildningar med mera, kombineras med teknisk kommunikation 

t.ex. PowerPoint presentationer (Nyberg 2003). 

 

 

2.3 Kommunikation i organisation  
Too complicated, too complicated 

No one says what they mean  

– Van Morrison 1991  

(Falkheimer & Heide 2003, s.15) 

 

Frågeställning i denna rapport går ut på att undersöka effektiviteten på 

internkommunikationen i organisation. Denna teoridel ger en bra förutsättning till att 

identifiera de faktorer som påverkar kommunikationseffektivitet.  

 

Skriftlig/

elektronisk

Muntlig

Muntlig +

skriftlig/

elektronisk
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Mänsklig kommunikation är svår, komplex och ofta oförutsägbar. Informationen tolkas och 

förstås på olika sätt beroende på bakgrund, utbildning, normer, värderingar och erfarenheter 

som individen har, Detta försvårar kommunikationen (Falkheimer & Heide 2003). Förutom 

att kommunikation är viktigt ur ett individperspektiv är den också avgörande för 

organisationer eftersom kommunikation är en grundförutsättning för att existera och fungera 

(Heide, Johansson & Simonsson 2005). 

 

För att organisationsmedlemmarna ska få kunskap om, förstå och acceptera organisationens 

mål och för att därefter kunna översätta mål till handling kräver kommunikation och därför 

är den väsentlig för organisationer (Heide, Johansson & Simonsson 2005). Numera finns en 

förståelse för att god kommunikation är nödvändigt och därför lägger företag, offentliga 

verksamheter och organisationer ner stora summor på kommunikationsträning av olika slag 

(Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2009). 

 

Begreppet organisationskommunikation inbegriper alla kommunikativa handlingar och 

interaktioner i organisationer. Detta kan struktureras på olika sätt: intern och extern 

kommunikation, formella och informella kontaktformer, verbal och icke-verbal m.m. 

(Larsson 2001). Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att kommunikation är avgörande för 

organisationen både för den interna integrationen och för den externa anpassningen. Larsson 

(2001) illustrerar i en figur (figur 5) de kontaktformerna som skapas när intern och extern 

kommunikation kombineras med formell och informell kommunikation.  

 

 
Figur 5. Översikt av formell och informell kommunikation i relation till extern och intern 

kommunikation. (Larsson 2001) 

 

2.3.1 Internkommunikation 

Falkheimer (2001) påstår att internkommunikation berör den information som flyter inom 

en organisation mellan ledning och anställda och medarbetarna emellan. Dessutom är 

internkommunikationen mycket viktig för att skapa balans och hålla alla 

organisationsmedlemmarna involverade.  
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Att internkommunikation utgör en stor potential för en organisation är det väl knappast 

någon som förnekar (Strid 1999). Om den fungerar kan den lyfta verksamheten som helhet, 

om det inte fungerar kan den orsaka misslyckanden (Larsson 2001). Kommunikation har 

flera kritiska funktioner internt i organisationen (Jacobsen & Thorsvik 2014): 

• Den förmedlar information, 

• Den utgör grunden för planering, för målformulering och för strategiutveckling, 

• Den styr och koordinerar beteenden, 

• Den bygger relationer med mera. 

 

Nu ställer medarbetarna högre krav på internkommunikation. De förväntar sig att få 

information inte bara om vad som ska göras eller hur det ska göras utan även varför det ska 

göras och vad resultatet ska bli (Strid 1999). En vanlig uppfattning bland medarbetarna i 

undersökningar är att de får för lite information. Dock är lösning inte att öka mängden av 

information då informationsöverflöd istället kan skapa problem och gör det svårt för 

medarbetarna att skaffa sig ”rätt” information. En enkel lösning är att kunna förse 

medarbetarna med rätt information till rätt person på rätt sätt vid rätt tidpunkt (Larsson 

2001).  

 

En välfungerande interkommunikation ger medarbetarna god överblick, skapar enighet om 

målen, förbättrar beslutsunderlagen, ökar motivationen och vi-känslan, möjliggör 

decentralisering och delegering, minskar personalomsättningen, utvecklar medarbetarna, 

underlättar rekrytering och bidrar till ökad lönsamhet (Larsson 2001). Organisationer 

präglas nu alltmer av delegering, teamarbete och nätverkssamarbete. Det leder till att 

forskning riktas uppmärksamheten mot det som kallas kommunikationsnätverk (Jacobsen & 

Thorsvik 2014).  

 

Kommunikationsnätverk 

För att beskriva vad kommunikationsnätverk innebär har Windahl och Signitzer (1992) tagit 

upp Rogers definition, han menar att kommunikationsnätverk består av: 

 

”interconnected individuals who are linked by patterned communication flow” 

    (Windahl & Signitzer 1992, s.71) 

 

Det vill säga att kommunikationsnätverk består av de sammankopplade individer som är 

länkade genom mönstrade kommunikationsflöden för en given individ. Dessa 

kontaktmönster är regelbundna och de kan vara både av formell och informell natur 

(Larsson 2001). Jacobsen och Thorsvik (2014) påstår att kommunikationsnätverk är 

kommunikationen mellan flera aktörer där kommunikationen kan gå både horisontellt och 

vertikalt och de skiljer på två olika typer av kommunikation: kommunikationsnätverk i 

grupper och kommunikation i och mellan organisationer.  

 

Kommunikationsnätverk i grupper har varit särskilt intressant för studier för att kunna få 

fram vilka typer av nätverk som är effektiva för att lösa olika typer av uppgifter (Jacobsen 

& Thorsvik 2014). Forskarna har identifierat en rad olika kopplingar och flöden i nätverk,  
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där organisationsmedlemmarna exempelvis har kontakt med varandra en efter en, där en 

medlem har direkt kontakt till alla och där alla har kontakt med varandra (Larsson 2001), 

dessa kallas för ”hjulet”, ”cirkeln” samt ”alla kanaler” (Jacobsen & Thorsvik 2014) och 

illustreras i figur 6. 

 

Figur 6. Olika typer av kommunikationsnätverk (Jacobsen & Thorsvik 2014) 

  

”Hjulet” är en central person med nära kontakt till alla i gruppen, ”Cirkeln” och ” alla 

kanaler” är exempel på decentraliserade nätverk, där ingen i gruppen har en central position. 

Skillnaden mellan dem är att i ”cirkeln” kan den enskilda gruppmedlemmen endast 

kommunicera med en av, eller båda grannarna medan i ”alla kanaler” kommunicerar varje 

medlem med alla de andra. Utifrån studier har det kommit fram att centraliserade nätverk 

ger snabba resultat med färre fel när uppgifterna är enkla och rutinbaserade. För komplexa 

uppgifter ger decentraliserade nätverk snabbare lösningar (Jacobsen & Thorsvik 2014). 

 

2.3.3 Formell och informell kommunikation 

Formell kommunikation är ledningens kommunikation med medarbetare och medarbetares 

kommunikation och återkoppling till chef och medarbetare via de formella 

kommunikationskanaler som följer organisationsstrukturen (Falkheimer & Heide 2007). 

Informell kommunikation är den interaktion som medarbetarna (av olika skäl) själva skapar 

bredvid den formella och dominerar troligen den interna kontaktarenan (Larsson 2001).   

 

Formell och informell kommunikation hör samman, det vill säga, formella kanaler 

tillfredsställer sällan medarbetarnas behov av information och därför söker de andra kanaler, 

vilka i sin tur är informella. Det finns ett samband mellan dessa kanaler och behoven: ju 

mindre de formella kanalerna lyckas förse medarbetarna med relevant information, desto 

mer utvecklas de informella kanalerna, och motsatt – ju mer man lyckas med den ordinarie 

kommunikationen, desto mindre behov av den informella kommunikationen (Larsson 

2001).  
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Jacobsen & Thorsvik (2014) menar att informell kommunikation oftast nämns som 

”skvaller” och ”rykten” och i tabell 3 visar de ett perspektiv där skvaller och rykten kan vara 

både positivt och negativt. 

 

Positivt Negativt 

Kompenserar bristfällig eller oklar 

information 

Kan sprida falsk information 

Hjälper anställda att tolka verkligheten, 

skapa mening 

Undergräver den formella ledningens 

försök att nå fram information  

Skapar tillhörighet i grupper, bidrar till att 

utveckla identitet 

Skapa splittring mellan grupper, förstärker 

stereotyper mellan grupper  

Kan dämpa ångest och oro i pressande 

situationer 

Kan skapa mer ångest och oro i pressande 

situationer 

Är underhållande, skapar nöje och 

spänning  

Kan göra situationen outhärdlig för den 

eller de som ryktena/skvallret gäller 

Tabell 3. Positiva och negativa sidor i rykten och skvaller (Jacobsen & Thorsvik 2014) 

 

Dock understödjer den informella kommunikationen den formella kommunikationen 

genom att kompensera för olika svagheter, exempelvis snabbhet. Fördelar med informell 

kommunikation är att den möjliggör att medarbetarna mottar viktigt information, lär sig hur 

organisationen fungerar, hur olika problem kan lösas, får tillgång till gemensamma 

kunskaper som finns i organisationen, utvecklar viktiga interpersonella relationer och 

uppfyller sociala behov (Falkheimer & Heide 2003). Forskning visar att informell 

kommunikation är en mycket stark kraft i organisationer som sällan går att minimera 

(Larsson 2001) och därför bör den ses som en funktion och istället för att försöka hindras, 

bör man snarare se till att organisationsmedlemmarna får möjligheten till att kommunicera 

informellt (Falkheimer & Heide 2003). Även Mintzberg, som är känd för sin bok ”Structure 

in fives: Designing effective oranization” (1983), påstår bland annat att  

 

”/…/ that rick networks of informal commmunication supplement and 

somtimes circumvent the channels of authority and regulation.”  

   (Mintzberg 1983, s.21) 

 

Det innebär att informell kommunikation kan ses som komplement till de kanaler som 

används för auktoritet och reglering. Vidare menar Mintzberg (1983) att det finns fem sätt 

att koordinera arbetet på och att den ena av dessa, ömsesidig anpassning, uppnås genom 

mycket informell kommunikation mellan personer.  
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2.4 Mintzbergs teorier om organisationens struktur  
Henry Mintzberg, forskare och professor vid McGill University i Montreal, Kanada, verkar 

bland annat inom området organisation (Karlöf & Lövingsson 2005). Mintzberg (1983) 

påstår att en organisation består av fem olika delar (figur 7) och utifrån dessa delar bildar 

han fem olika organisationstyper. 

 
Figur 7. The five basic parts of the organization (Mintzberg 1983) 

 

Figuren illustrerar organisations fem huvuddelarna (Mintzberg 1983): 

• Operating Core (operativa kärnan) – består av de medarbetarna som utför det 

grundläggande arbetet. Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att i offentliga 

organisationer kan den delen bestå av handläggare eller tjänsteutövare. 

• Middle Line (mellanchefer) – ligger mellan operation core och strategic apex som 

består av chefer som övervakar, kontrollerar, samordnar arbetet samt förmedlar 

information från operation core uppåt i hierarkin och från strategic apex ner till 

operativa kärnan. 

•  Strategic Apex (toppen – ledningen) – är de personerna som har högsta ansvaret för 

att utforma organisationens övergripande strukturer, bestämma mål och syfte med 

mera. Jacobsen och Thorsvik (2014) påstår att här återfinns verkställande direktören, 

kommunstyrelsens ordförande, departementschefen etc. 

• Technostructure (teknostrukturen) – består av personer som inte har ansvar för det 

dagliga arbetet utan de utformar planer, sätter upp rutiner, kontrollerar processer och 

resultat, bedriver internutbildning och personalutveckling med mera. 

• Support staff (stödfunktionen) – består av personer som inte är inblandade i 

produktionen men som underlättar andras arbete. Jacobsen och Thorsvik (2014) tar 

upp som exempel: städning, personalmatsal, löneutbetalning med mera. 
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Utifrån detta härleder Mintzberg fem grundläggande konfigurationer (eller strukturer) – 

enkel struktur, maskinbyråkrati, professionell byråkrati, divisionalisering och ”adhocrati” 

(Bolman & Deal 1997). Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2009) har sammanställt dessa som 

i figur 8. 

 

 Stabil Dynamisk 

Komplex Decentraliserad byråkratisk 

 

PROFESSIONS-BYRÅKRATI 

 

Koordinering genom 

standardisering av fackkunskaper 

 

Ex. Sjukhus, skolor, universitet, 

högskolor, expertorganisationer 

Decentraliserad organisk 

 

AD HOCKRATI 

 

Koordinering genom anpassning 

 

 

Ex. Innovativa och experimentella 

högskolor, FoU-avdelningar, 

forskningsprojekt 

Enkel Centraliserad byråkratisk 

 

MASKIN-BYRÅKRATI 

 

Koordinering genom 

standardisering av arbetsprocesser 

 

Ex. Massproducerande industri, 

bank, post, SJ, större offentliga 

organisationer med rutinuppgifter 

 

-Maskinbyråkratin kan övergå till 

divisionaliserad form 

Centraliserad organisk 

 

ENKEL STRUKTUR 

 

Koordinering genom direkt tillsyn 

(direkt styrning) 

 

Ex. Hantverk, småindustri, handel, 

nystartade organisationer 

Figur 8. Organisationsformer och omvärldsfaktorer (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2009). 

 

Kommuner kännetecknas av centraliserad av beslutsmakt och hög grad av formalisering 

vilket i sin tur liknar väldigt mycket med maskinbyråkratin. Därför beskrivs denna 

organisationsform mer ingående nedan.  

 

2.4.1 Maskinbyråkrati  

Mintzberg bygger maskinbyråkratin på Webers byråkratiska idealmodell som består av 

följande centrala kännetecken: en klar horisontell arbetsfördelning och specialisering, 

omfattande användning av regler som styr arbetet, krav på skriftlig handläggning som ger 

möjligheten till kontroll, tydlig hierarki med mera. Maskinbyråkratin kännetecknas av 

centraliserad beslutsmakt och hög grad av formalisering (Jacobsen & Thorsvik 2014). 

 

 

 



 

 

  25  
 

 

Jacobsen och Thorsvik (2014) tar upp fördelar, respektive nackdelar med maskinbyråkratin: 

• Fördelarna – sammanfattas med några få nyckelord: klara ansvarsförhållanden, 

stabilitet och förutsägbarhet samt standardisering som främjar effektivitet. 

• Nackdelarna – denna organisationsstruktur har svårt att förändra, att följa reglerna 

kan bli ett mål i sig, formalisering gör att anställdas kompetens och information 

utnyttjas lite, centralisering av beslutsmakten och standardisering av 

uppgiftslösningar kan också ha en mindre motiverande effekt på de anställda. 

 

När det gäller rutinuppgifter är maskinbyråkratin synnerligen effektiv och avpassad efter 

uppgifterna (Bolman & Deal 1997) och det styrs och samordnas till stor del med hjälp av 

skriftliga regler och procedurer (Jacobsen & Thorsvik 2014), det vill säga att koordinering 

sker primärt genom standardisering av arbetsprocesserna (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 

2009). 

 

2.4.2 Koordinering  

För Mintzberg är organisationsstruktur en samlad symbol för hur en organisation delar upp 

och koordinerar arbetsuppgifterna. Han lägger stor vikt vid att koordinering är inbyggd i 

själva organisationsstrukturen (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2009)  

 

Förutom ömsesidig anpassning (mutual adjusment) (som nämnts i kapitel 2.3) finns det 

ytterligare fyra koordineringsmekanismer till och dessa är: direkt tillsyn (direkt 

supervision), standardisering av arbetsprocessen, standardisering av resultat (output) och 

standardisering av kunskap/kompetenser (skills) (Mintzberg 1983). Nedan dessa 

mekanismer mer ingående: 

• Ömsesidig anpassning – innebär att uppgifterna koordineras genom informell 

kommunikation och fungerar oftast när arbetsgruppen är relativt liten. 

• Direkt tillsyn – innebär att en person får ansvaret för att koordinera andras arbete 

genom att ge direktiv och instruktion till dem. 

• Standardisering av arbetsprocessen – innebär att arbetsuppgifterna koordineras 

genom regler och instruktioner.  

• Standardisering av resultat – innebär att resultat är väldefinierad och det görs genom 

att noga beskriva hur resultatet ska se ut. 

• Standardisering av kunskap/kompetenser – innebär att varje enskild medarbetare har 

en bestämd utbildning som möjliggör för den att koordinera sitt eget arbete. 
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3 Metod 

Nedan beskrivs den metod som ligger till grund för studien. Inledningsvis presenteras val 

av studiens vetenskapliga ansats. Därefter beskrivs studiens datainsamling och 

dataanalys. Avslutningsvis diskuteras studiens tillförlitlighet.  

 

Önskemålet var redan från början att kunna arbeta med ett praktiskt problem ute på ett 

företag, helst inom offentlig sektorn. Därför kontaktade jag Ljungby kommun och erbjöd 

dem att jag kan komma för att göra ett uppdrag för dem. Uppdraget belystes i samarbete 

med uppdragsgivarna. Studien genomfördes endast på Ljungby kommun, det vill säga 

endast en enhet eftersom uppsatsen är en fallstudie. Jacobsen (2002) kallar den här typen en 

kollektiv enhet som menas att det kan består av flera absoluta enheter som t.ex. en grupp, 

en organisation eller ett lokalsamhälle m.m. Vid fallstudier utgår man från ett 

helhetsperspektiv och försöker få så täckande information som möjligt (Patel & Davidson 

2011). 

 

Fallstudier är lämpliga när det vill beskrivas vad som är specifikt för en enskild t.ex. 

organisation. Det är det specifika som själva kontexten som det söks information om 

(Jacobsen 2002). I undersökningen har sökts information om interkommunikation inom 

Ljungby kommun som gör att fallet är specifikt. Enligt Jacobsen (2002) är det stora 

problemet med fallstudier att utfallet blir svårt att generalisera.   

3.1 Vetenskaplig ansats 

Jacobsen (2002) tar upp två metoder för att samla in data, de är kvalitativ och kvantitativ 

metod. Han påstår att dessa två metoder inte gäller annat än vilken form av information som 

samlas in: ord eller siffror (Jacobsen 2002). Den metod som har jag använt för datainsamling 

är den kvalitativa metoden. Kvalitativ metod är enligt Jacobsen (2002) mest lämplig att 

använda för att skapa klarhet i ett oklart ämne, i detta fall var oklart vad som leder till att 

kommunikationen är ineffektiv inom Ljungby kommun. Öppenhet och flexibilitet är 

nyckelord för kvalitativa metod. Med öppenhet menas att forskarna inte påtvingar de 

undersökta fasta frågor med givna svarskategorier och med flexibilitet menas att 

problemställning kan ändras efter hand då utgångspunkten från början är att det finns en 

problemställning som ska belysas (Jacobsen 2002).  Nackdelen med en kvalitativ ansats är 

att generalisering är svår eftersom det undersöks några få enheter och att dessa enheter väljs 

ut för ett speciellt syfte (Jacobsen 2002).  

 

Eftersom kvalitativa metoder är mer öppna för ny information, är användning av denna 

metod förenade med mer induktiva ansatser. Valet av ansats görs beroende på den 

information som finns om problemet och för att relatera teori och empiri (Patel & Davidson 

2011). Induktiv ansats, eller ”från empiri till teori” används när forskare först samlas in data. 

Med utgångspunkt från en sådan ansats formuleras sedan teorierna (Jacobsen 2002). Att det 

inte utgår från en tidigare teori innebär inte att det undersöks helt förutsättningslöst. 

Forskaren har egna idéer och föreställningar som oundvikligen kommer att påverka valet av 

teorier (Patel & Davidson 2011). Detta stämmer delvis då innan empiri samlades in, tycktes 
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att någon av de kommunikationsteorierna kommer att vara användbar att ha med i rapporten. 

När empirin samlades in ansågs att envägs- och tvåvägskommunikationsmodellen var som 

mest lämplig att användas för att relatera empiri och teori. Efter insamlade empiri ansågs att 

även en beskrivning av de olika kommunikationskanalerna, internkommunikation, formell 

och informell kommunikation och organisationsteorin av Mintzberg kan användas. 

Beskrivning av kommunikationskanaler har möjliggjort en förklaring av de för- och 

nackdelar som respektive kanal, som används inom Ljungby kommun har, samt en 

upplysning av olika kanalernas förmåga för att kunna förmedla rik information. Så väl 

formell som informell kommunikation förekommer i en verksamhet. Teorin har varit till 

hjälp att analysera förhållandet mellan den formella och informella internkommunikationen. 

För att kunna få bättre förståelse om kommunikationsproblemen på Ljungby kommun har 

Mintzbergs teori använts. Detta har möjliggjort att beskriva Ljungby kommuns 

organisationsstruktur, samt hur denna struktur kan påverka internkommunikationen.     
 

Patel och Davidson (2011) presenterar vidare två andra strategier som är deduktivt och 

abduktivt arbetssätt.  En deduktiv ansats innebär att utifrån befintliga teorier skaffas 

förväntningar och därefter samlas empiri in för att se om förväntningar stämmer överens 

med verkligheten (Jacobsen 2002). Abduktiv ansats innebär en kombination av induktiv och 

deduktiv ansats (Patel & Davidson 2011). Dessa ansatser ansågs oanvändbara i denna studie 

eftersom det var oklart vilka faktorer som påverkar effektiviteten i kommunikation mellan 

kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltning och därför har endast induktiv ansats 

använts.   

3.2 Datainsamling  

Jacobsen (2002) tar upp fyra tekniker inom den kvalitativa ansatsen som kan användas för 

att samla in data och dessa är: den individuella, öppna intervjun; gruppintervju; observation; 

och dokumentundersökningen. Teknik väljs beroende på vad som verkar ge bäst svar på den 

problemställning som ska kartläggas (Patel & Davidson 2011). En kvalitativ intervju har 

jag valt för att identifiera faktorer som påverkar internkommunikation och den görs enligt 

Patel och Davidson (2011) genom att upptäcka den intervjuades livsvärld eller uppfattningar 

om något fenomen. Önskemålet var från början att kunna använda såväl intervju som 

observationer men på grund av tidsbrist har jag använt två tekniker: den individuella 

intervjun samt gruppintervjun. Av totalt sex intervjuer som har genomförts i denna studie 

är två gruppintervjuer medan fyra är individuella intervjuer. Intervjuerna har förts in i tabell 

4 för att ge information om datum och längden på intervjuerna.  

 

 

Nr Informant  Datainsamlingsmetod  Datum Längd  

1 Tjänsteman  Individuell intervju 06.03.2018 37 minuter 

2 Politiker Gruppintervju 12.03.2018 1 timme och 8 minuter 

3 Tjänsteman  Individuell intervju 12.03.2018 25 minuter 

4 Tjänsteman  Individuell intervju 13.03.2018 46 minuter 

5 Tjänsteman  Individuell intervju 19.03.2018 23 minuter 
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6 Tjänstemän Gruppintervju 20.03.2018 52 minuter 

Tabell 4. Intervjuerna  

 

Den individuella öppna intervjun kan göras ansikte mot ansikte eller via telefon (Jacobsen 

2002). För att kunna få en personlig kontakt har jag valt att göras intervjuer ansikte mot 

ansikte i denna studie. Enligt Jacobsen (2002) leder besöksintervjuer till att genomföra ett 

givande, öppet samtal. En annan anledning till valet av denna teknik är att i denna 

undersökning har det varit viktigt att fås fram den enskildes inställning och uppfattning om 

problemet. Öppna individuella intervjuer är mycket lämpliga för att få enskilda individers 

tolkning av ett fenomen och för att få fram individens uppfattningar (Jacobsen 2002). 

 

Jacobsen (2002) påstår att gruppintervjuer är bra när ett relativt avgränsat tema ska 

diskuteras. Trots att internkommunikation är ett stort område inom organisationer har i 

denna fallstudie fokuserat på interkommunikation mellan endast två verksamhetsområden i 

Ljungby kommun. Problemet var oklart i början och denna teknik hjälpte till att konkretisera 

problemställning. Enligt Jacobsen (2002) är gruppintervjun lämplig att använda när ny 

kunskap eller en problemställning ska utvecklas. Jacobsen (2002) påstår vidare att personer 

i gruppen inte svarar bara på de frågor som ställs till dem, utan de ställer frågor till varandra 

vilket leder till att intervjun blir som en debatt. Detta har resulterat i att problemställningen 

diskuterades ur olika synvinklar.   

3.2.1 Urval 

Under arbetets gång har uppdragsgivarna kontaktats flera gånger. Detta ledde till att en lista 

över personer som var mest lämpliga att intervjuas skapades. Urval av respondenter gjordes 

i första hand utifrån hur god information de kan ge samt hur bra de är på att uttrycka sig. 

Det urvalskriteriet kallar Jacobsen (2002) för information och han anser att det är bra att 

använda när forskaren vet hur goda informationskällor de olika uppgiftslämnarna är.  

 

För att intervjua tjänstemännen har jag använt den individuella öppna intervjun och en så 

kallad gruppintervju, medan för att intervjua politiker har jag endast använt gruppintervju. 

Sammansättning av grupper gjordes utifrån arbetsuppgifterna och erfarenhetsbakgrund. En 

grupp består av två personer medan andra består av tre personer. Medlemmarna i grupper 

känner varandra väl, eftersom de arbetar dagligen med varandra och delar samma kontor 

med de respektive gruppmedlemmarna. Sådana grupper kallar Jacobsen (2002) homogena 

grupper-utan brytegenskaper och i dessa grupper kommer medlemmarna ha lätt att 

kommunicera eftersom de känner varandra.  Dessutom är dessa två grupper internt 

homogena men olika varandra och Jacobsen (2002) påstår att detta kan möjliggöra en 

intressant jämförelse mellan synpunkter i olika grupper.  

 

Eftersom informanterna gav bred information om hur internkommunikation sker i Ljungby 

kommun ansågs det räcka med dessa sex intervjuer för att nå ett resultat och komma fram 

till en slutsats.  



 

 

  29  
 

 

3.2.2 Genomförande 

Idén till uppsatsämne framkom utifrån det problemet som Ljungby kommun hade. Först 

gjordes en övergripande plan om hur arbetet ska gå till väga samt skickades ett 

informationsbrev till respektive person som skulle intervjuas (bilaga 2). I detta brev stod 

bland annat vad syftet med studien var, konfidentialitet garanterades, samt informerades om 

hur den insamlade materialet kommer att bearbetas och hanteras. Det börjades med att söka 

litteratur för att skaffa en grundläggande kunskap inom problemet. Utifrån detta 

formulerades en forskningsfråga som skulle kunna besvaras genom intervjuerna. Inför 

intervjuerna utformade jag en intervjuguide med frågorna som skulle ställas till 

informanterna. Eftersom det är tre olika anställningskategorier som informanterna har, har 

det gjorts tre intervjuguider (bilaga 3). Enligt Jacobsen bör den kvalitativa intervjun vara 

strukturerad och det bör utarbetas en intervjuhandledning, det vill säga en översikt av vilka 

område som ska beröras under intervjun. I denna studie har jag använt intervjuguide med 

tema som har en fast ordningsföljd på frågorna och svararen var öppna.  

 

Alla intervjuer har spelats in samt transkriberats. Detta möjliggjorde att allt som 

informanterna sa kom med. Det underlättade analysen av materialet. Istället för att fokusera 

på att anteckna under intervjuns gång, gör inspelning att forskaren kan koncentrera sig på 

intervjuerna samt upprätthålla en samtalskontakt med den som intervjuas (Jacobsen 2002). 

Dock har en sådan lösning också nackdelar. Ett problem, som Jacobsen (2002) tar upp, är 

att många reagerar negativt på att bli inspelade på band.  

3.3 Analys 

Direkt efter att en intervju genomfördes, gjorde jag en sammanfattning av den i korta drag 

och det som tyckte vara mest intressant skrevs ned. Sedan lyssnade jag igenom alla 

intervjuerna igen för att kontrollera om frågorna blev besvarade. För att kunna påbörja 

analysen av empiri transkriberade jag först alla intervjuerna. Efter transkribering var det 

dags att påbörja analys. För att kunna analysera insamlade data har, Jacobsens analysprocess 

som det kallas för en kontinuerlig stigande spiral använts. Denna process består av tre faser: 

beskrivning, kategorisering och kombination (Jacobsen 2002).  

 

I denna fas har det försökts att få en så grundlig och detaljerad beskrivning som möjligt av 

data, det vill säga interjuver har registrerats noggrant. Sådana data brukar kallas tjocka 

beskrivningar (Jacobsen 2002). Efter att intervjuerna genomfördes har jag transkriberat alla 

intervjuerna. Enligt Jacobsen (2002) har nedskrivna intervjuer en enorm fördel. Det 

möjliggör att olika infallsvinklar på samma ämne hittas, att inget glöms bort, att det är lätt 

att markera och stryka under i texten.  

 

Sedan gjorde jag en kritisk genomläsning av den enskilda intervjun. Ett kommenterande 

inleder vanligen med att dela upp det som uppgiftslämnaren har svarat i tre huvudelement: 

beskrivningen, värderingen och förklaring (Jacobsen 2002). I beskrivningen har jag 

beskrivit vad som talades om. När data värderades gjordes kommentarer om informantens 
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upplevelse. Sist skrev det informantens förklaring till varför en situation värderas på det 

sättet som den gör. 

 

I nästa fas gjorde jag kategorisering av data vilket innebär att data samlas till grupper. Det 

görs för att gå från de enskilda datakällorna till de särskilda fenomen som data tar upp. 

Syftet med kategorisering är att kunna förenkla de komplicerade, detaljerade och rika data 

samt att kunna jämföra olika texter (Jacobsen 2002). I denna undersökning har jag gjort en 

egen mall för att kategorisera data (bilaga 4). Mallen är en tabell som består av fem 

kolumner. Den sammanfattade texten av transkribering står i kolumn två medan första 

kolumnen anger i vilken sida står den grund texten i transkribering. I kolumn tre finns det 

kodning av data. Detta innebär att det beskrevs den uppfattning om vad texten egentligen 

handlar om och det gjordes genom att analysera texten i kolumn två. I nästa steg kunde det 

utformas underkategorier och även kategorierna. 

 

När kategorisering var klart påbörjades den sista fasen av analysen, som är att hitta 

sambandet mellan dessa olika kategorier. För att kunna sammankoppla de olika kategorierna 

gjordes en analys över likheter och olikheter mellan dem. Detta möjliggjorde att sätta fokus 

på olika fenomen. När analysen var klar, skrev jag sedan resultatavsnittet vilket delas i två 

underrubriker: empiri och resultatanalys. I figuren nedan illusteraras analysprocessen.  

 

 
Egen illustration. Figur 9. Analysprocess 
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3.4 Tillförlitlighet 

Frågor om studiens resultat och tillförlitlighet gäller för all slags forskning. Jacobsen (2002) 

beskriver att validitet (giltighet) och tillförlitlighet (reliabilitet) innebär att kritiskt bedöma 

kvalitet på de data som har samlats in. Jacobsen (2002) delar giltighet (validitet) i två delar: 

• Intern giltighet – handlar om det undersöks det som avsågs att undersöka. För att 

öka den interna giltigheten har en intervjuhandledning utarbetats innan intervjuerna 

utfördes. Det möjliggjorde att intervjuerna styrdes inom det bestämda området.  

• Extern giltighet – handlar om generalisering, det vil säga hur väl resultatet kan 

generaliseras. Eftersom det är en fallstudie, alltså inriktat på en specifik verksamhet, 

kan det vara svårt att generalisera resultatet.  

 

Reliabilitet innebär att undersökningen ska vara tillförlitlig och vid upprepning ge samma 

resultat. Det finns några verktyg som kan användas för att försäkra att en undersökning är 

tillförlitlig. Dessa verktyg är användning av strukturerade intervjuer och inspelning (Patel 

& Davidson 2011). I denna studie har jag använt båda verktygen och det möjliggjorde att 

resultaten blev mer trovärdigt.  

3.5 Etiska överväganden 

Oavsett vad det är som ska undersökas, är det viktigt att forskaren uppfyller dessa krav: 

informerat samtycke och krav på privatliv (Jacobsen 2002). 

  

I den här undersökningen har alla informanter frivilligt deltagit i undersökningen. För att de 

själva skulle kunna välja att delta i denna undersökning eller inte har det skickats ett 

informationsbrev (bilaga 2). De blev informerade bland annat om vad undersökningen syftar 

till samt hur empirin skulle användas. För att säkerställa att informanter har förstått det som 

står i brevet diskuterades det kortfattat innan intervjun börjades. I informationsbrevet fanns 

dessutom information om krav på konfidentialitet. Enligt Jacobsen (2002) betyder det att 

det är möjligt att identifiera personer men att de som genomför undersökningen garanterar 

att personer inte kan identifieras i studiens resultat.  
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4 Resultat 

I det här kapitlet presenteras insamlad empirisk data. De genomförda intervjuerna ligger 

till grund för studiens resultat. Resultatet presenteras främst utifrån tjänstemännens 

perspektiv samt att politikerna också är inkluderade. Första delen av resultat behandlar 

och sammanfattar intervjuerna medan i andra delen analyseras empirin i avsnittet 

resultatanalys och är indelat i underrubrikerna: Internkommunikation i Ljungby kommun, 

kommunikationskanaler, småprat och handlingsstruktur.   

 

4.1 Empiri 
Den fallorganisationen som har deltagit i denna studie är Ljungby kommun. Ljungby 

kommun är en offentlig verksamhet som styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. 

Politikerna styr arbetet genom att delge tjänstemännen vilka mål som finns. Tjänstemännen 

tar fram bakgrundsinformation för att kunna handlägga och bereda samt att kunna dra sina 

ärenden för ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottet bedömer om 

beslutsunderlaget uppfyller rimliga krav för att kunna skicka vidare förslaget till 

kommunstyrelsen så de kan fatta beslut.  

 

I Ljungby kommun upplevs att det finns brister i kommunikation när ärende behandlas.  

 

”Jag känner att vi är lite slarviga med informationsspridning, så ibland försöker ju att 

överinformera, så alla ska vara informerade”- Respondent 2 

 

För att kunna belysa vilka faktorer som gör att kommunikationen upplevs som ineffektiv 

har genomförts intervjuerna. Semistrukturerade intervjuer har använts för att kunna skaffa 

underlag för denna studie. I tabell 5 presenteras de respondenter som deltog i 

undersökningen.  

 

ID Befattning Intervjumetod  

Respondent 1 Tjänsteman Individuell intervju 

Respondent 2 Politiker  Gruppintervju 

Respondent 3 Politiker  Gruppintervju 

Respondent 4 Politiker  Gruppintervju 

Respondent 5 Tjänsteman  Individuell intervju 

Respondent 6 Tjänsteman  Individuell intervju 

Respondent 7 Tjänsteman  Individuell intervju 

Respondent 8 Tjänsteman  Gruppintervju 

Respondent 9 Tjänsteman  Gruppintervju 

Tabell 5. Respondenterna.  

 

Alla respondenter som är tjänstemän arbetar inom kommunledningsförvaltningen och har 

olika längd på arbetslivserfarenhet mellan 8 till 21 års arbetslivserfarenhet inom Ljungby 

kommun. Utöver handläggning av politiska uppdrag har alla sina dagliga arbetsuppgifter. 



 

 

  33  
 

 

Politikerna som deltog i denna undersökning sitter både i kommunstyrelsens arbetsutskott 

samt i kommunstyrelsen.  

 

Ett ärende kan startas upp av tjänstemän, medborgarna, andra myndigheter, 

budgetberedningen och budgeten eller politiker. När politikerna skickar ett politiskt uppdrag 

till kommunledningsförvaltning är det kommundirektören som tar emot det. Beroende på 

ärendes karaktär skickar kommundirektören sedan vidare till berörd avdelning, respektive 

till berörd avdelningschef. I nästa steg tilldelas en tjänsteman ärendet av sin avdelningschef. 

Dock finns det andra vägar för att tilldela ett ärende till en handläggare. Enligt Respondent 

5 skickas ett politiskt uppdrag till kommunsekreteraren som skickar vidare till 

avdelningschef som i sin tur ger uppdraget till en tjänsteman. Respondent 7 berättar att hen 

fick ett uppdrag via en annan tjänsteman på förvaltningen. Ett uppdrag kan gå direkt från 

politiken eller kommundirektören till en tjänsteman om det är specifikt riktat till den 

tjänstemannen.  

 

När ett ärende landar på kommunledningsförvaltningen registreras och diarieföras det 

samma dag av registratorn. Samtliga tjänstemännen hävdar att ärenden tas emot via e-post 

eller i pappersformat. Respondent 9 påstår att 97% av ärendena kommer via mejl och enligt 

hen fungerar e-post bra, för då finns allting svart på vitt, alltså allting är tydligt. Respondent 

5 påstår att e-post är smidigt att använda, eftersom det är ett effektivt sätt att nå mottagaren. 

Dessutom är det ett bra sätt för då framkommer det när det har kommit och från vem.  

 

Ett ärende kan däremot inte påbörja utredas utifrån den texten som tjänstemännen får via e-

post. Texten är ett kortfattat beslut, det vill säga, ett ärende skapas oftast genom att 

politikerna har en dialog, men beslutet är sedan kortfattat. Respondent 7 visar ett uppdrag 

och säger: 

 

”Det uppdraget kan jag inte ta rakt av, därför måste jag ha en dialog vad de menar, därför 

det var inte klart och tydligt” – Respondent 7 

 

Respondent 8 säger att uppdrag som tilldelas ibland är luddiga och därför krävs en dialog 

för att klargöra vad som egentligen efterfrågas. 

 

”Ett uppdrag skulle varit tydligt från första början om man vill ha ett effektivt flöde som 

möjligt, så hade man kunnat jobbat direkt och spara tid både för tjänstemännen och för 

någon annan att besvara frågan eller komplettera”- Respondent 6 

 

Även respondent 1,5 och 7 är eniga och tycker att uppdrag som tas emot skriftligt via e-post 

eller i papper vanligtvis är oklara. Det krävs en diskussion med den som är närmaste i frågan 

och som kan mest om det som efterfrågas i ärendet. Oftast tas dialogen med 

avdelningschefen, men ibland krävs att rådfråga även politikerna eller nämndsekreteraren. 

Respondent 1, 5, 6 och 7 anser att det inte tar lång tid att skaffa denna information eftersom 

de sitter nära varandra kan de nås snabbt genom ett personligt besök. Muntlig 
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kommunikation anses som viktigast av tjänstemännen för att skaffa fram ett bra underlag 

som bidrar till att politikerna kan fatta ett rättvist beslut. Respondent 5 säger att muntlig 

kommunikation behövs mest för att få lite mer bakgrund och den möjliggör följdfrågor i 

realtid. Respondent 2,3 och 4 menar att fysiska kanaler fungerar sämst, eftersom det 

diskuteras mycket, men det glöms mycket också. 

 

”Så en timme senare är det så mycket som händer, då är det glömt och då får vi ta det om 

igen /…/ det här blir ju fel” -Respondent 2 

 

Utöver att skriftliga uppdrag är otydliga saknar de ofta deadline. För att veta när ett uppdrag 

ska vara färdigt vänder tjänstemännen sig till nämndsekreteraren. Antigen använder 

tjänstemännen e-post eller ett personligt besök. Samtliga politiker är medvetna om att de 

sällan tidsätter ärenden. Dock tycker de att de bör sätta en deadline för respektive ärende 

redan från början. Politikerna brukar ta en dialog med tjänstemännen när de vill sätta en 

inlämningstid om det inte är av nöden att ärende måste fram tidigare. 

 

”Då frågar man alltid tjänstemannen: är detta rimligt? /…/ Då avgör tjänstemannen om det 

går eller inte.” – Respondent 4 

 

Om tjänstemännen ska utreda flera uppdrag samtidigt brukar de utgå från den deadline 

uppdraget har för att kunna prioritera ärenden, det vill säga det ärende som har kortast tid 

till deadline prioriteras. Det tas även diskussion med respektive chef för att säkerställa att 

de prioriterar rätt uppdrag. Det finns inte någon framförhållning när ärenden delas ut till 

tjänstemännen. Samtliga tjänstemännen som deltog i undersökningen påstår att ärenden 

hamnar helt plötsligt på deras arbetsbord och enligt politikerna fyller de ibland på systemet 

med väldigt mycket uppdrag. 

 

”Till slut har hela förvaltningen fullt upp med uppdrag så det leder till att arbetet nästan 

stannar av för tjänstemännen hinner inte med.” – Respondent 2 

 

Om politikerna hade haft koll på ärenden och hur mycket lediga resurser som finns, skulle 

de kunna strukturera upp arbetet bättre. T.ex. om det kommer ett utredningsuppdrag som 

anses vara viktigt, skulle de kunna koordinera arbetet genom att säga vilka uppdrag som kan 

lämnas åt sidan, för att utreda det viktigaste uppdraget. 

 

”Vi vill ha en övergripande plan för att se hur stor arbetsbelastning är. Det blir mer en 

arbetsmiljöfråga för vi kan ju beställa vad som helst, när som helst och kanske är det inte 

så begåvat i alla läget att göra det” – Respondent 3 

 

Politikerna får av kommunsekreteraren en gång om året en översiktsplan. I planen står vilket 

uppdrag det gäller, när det ska vara klart och vem som ansvarar för detta. Då får politikerna 

information om vilka uppdrag som är aktiva, men inte klara. Däremot vet politikerna inte 

hur mycket tid tar att utreda dessa ärende, hur mycket resurser respektive ärende tar. 
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Viktigaste av allt är att politikerna inte besitter information om hur mycket kan de fylla på 

till det är fullt i systemet. 

 

”Det som jag skulle vilja ha, är att man någon gång hade haft en dragning i halv året med 

denna bakgrund och säga att ”nej de på utvecklingsavdelning har precis som de kan klara 

sig däremot på kansliavdelningen så har vi lite utredningsresurs.” Det skulle jag vilja ha 

för det har vi ingen koll på” – Respondent 2 

 

Det kan inte sägas rakt av hur lång tid det tar att utreda ett ärende eftersom det beror på 

ärendets karaktär. Ärenden är olika i omfattning. Vissa tar flera månader medan vissa kan 

lösas snabbt, säger respondent 7. Respondent 9 menar att varje tjänsteman måste ha 

utbildning och information om strukturen och rutinerna om ärendegången.  

 

”Nya tjänstemän som anställs får den information men oftast behövs påfyllning. Här behövs 

en sorts bättre struktur”- Respondent 9 

 

Under utredningens gång använder tjänstemännen sig av olika kommunikationskanaler för 

att få fram korrekt information. Dessa kanaler är personliga möten, e-post, telefon med 

mera. Det är den person som tjänstemännen ska nå som avgör vilken kommunikationskanal 

ska användas. Respondent 5 hävdar att telefonen inte är så smidigt att använda eftersom det 

känns som slöseri med tid att jaga någon per telefon. Därför använder hen mer e-post. Även 

övriga tjänstemän påstår att e-post är den mest använda kanalen.  

 

”Så ibland får man ha mejlkonversation” – Respondent 1 

 

Enligt respondenter 8 och 9 fungerar e-post bäst för att skaffa underlag om ärenden. Då 

finns allting i text och det möjliggör att de kan återvända till texten flera gånger om det 

behövs. En nackdel som framhävas med e-post är att det inte finns någon återkoppling från 

mottagaren. Samtliga respondenter påstår att när de skickar ett mejl får de inte någon 

bekräftelse att mejlet har mottagits. 

 

”Det vi råkar ut för då och då är det att mottagaren säger att de inte har fått mejlet. Så vi 

sparar väldigt mycket mejl för att kunna bevisa att vi faktiskt har skickat dem och det var 

den information du fick vid det datumet” – Respondent 9 

 

En annan nackdel med e-post är enligt politikerna att ibland får de mejl som inte berör direkt 

dem. 

 

”Folk lägger mig en kopia bara för att de tycker att jag ska veta det men egentligen har jag 

inte med detta göra och kommer inte att orka bry mig om det heller” – Respondent 2 

 

Resultatet av det blir att de får mycket information i onödan. Det sprids mycket information 

internt i Ljungby kommun överhuvudtaget säger Respondent 6. Ibland får tjänstemännen 

samma information om ett ärende flera gånger av olika personer. Respondent 9 påstår att 
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eftersom alla de berörda parterna sitter nära varandra, är det vanligt att ett ärende förutom 

att skickas via mejl, gör sändaren även ett personligt besök hos mottagaren för att berätta 

samma sak. Även politikerna menar att de är lite slarviga med informationsspridning. 

Respondent 3 säger, att om man går en vecka i den här våningen så ser man hur mycket 

information som flyger åt alla håll. Respondent 2 menar att ibland delas information ut till 

personer som inte har med just den informationen att göra: 

 

”Vid fikarummet, så säger jag som politiker, vi diskuterade nu det nya äldreboendet. Det 

har vi pratat om så du vet. och kanske det ställer till den i helvetet för denna tjänstemannen, 

vänta nu kommunledning är inblandad i detta, var det inte socialtjänsten som har med detta 

att göra /…/”- Respondent 2 

 

Respondent 6 påstår att i mindre kommuner som Ljungby kommun är, finns det en gråzon 

mellan tjänstemännen och politiker. Särskilt när de sitter i samma korridor. 

Nämndsekreteraren har en viktig roll när det gäller att sköta kommunikationen mellan dessa 

två parter, det vill säga mellan politikerna och tjänstemännen. Sekreteraren fungerar som 

spindel i nätet enligt respondent 2. 

 

När ett ärende utredas och beslutsförslaget tas fram i form av en tjänsteskrivelse av 

tjänstemännen skickas det till respektive avdelningschefer och sedan skickas det även till 

nämndsekreteraren. Chefer har ansvar att läsa igenom och se om allt stämmer, eller om 

något måste ändras. När handlingarna är underskrivna skickas de till nämndsekreteraren 

både digitalt, via e-post, och i pappersform. I papper lämnas ett brev i facket, eftersom 

avdelningschefens namnteckning ska finnas. Däremot skickas handlingarna digitalt för att 

beslutsunderlaget ska kunna sätta på ärendelistan. Det ska även skickas till politikerna av 

nämndsekreteraren. Dessutom ska tjänstemännen i samband med att handlingarna skickas, 

fylla i en checklista enligt respondent 9. I checklistan ska framkomma vem som ska föredra 

ärendet, hur lång tid de tror att detta tar. Dock har övriga tjänstemän inte nämnt denna lista 

under intervjuernas gång. Samtliga tjänstemännen påstår att de inte får någon bekräftelse att 

handlingarna har mottagits varken av nämndsekreterare eller politiker.  

 

I nästa steg hålls beredning då tjänstemännen inte är med utan det hålls av ordföranden, 

förvaltningschefen och nämndsekreterare. Enligt respondent 7 sätts vid beredningen en 

tidplan när respektive ärende ska föredras, vem är föredragande, vilken punkt respektive 

ärende har i dagordning samt hur lång tid varje föredragande har för att dra sina ärenden. 

Om det är något som ändras eller bestäms under beredningen får tjänstemännen information 

via nämndsekreteraren eller sina förvaltningschefer efteråt. 

 

Tjänstemännen blir kallade via e-post av nämndsekreteraren till kommunstyrelsens och 

kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde för att dra sina ärende för politiker.  
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Respondent 5 hävdar att  

 

”Tjänstemännen drar vanligtvis sina ärende endast är arbetsutskottet och inte för alla 

ledamöterna som sitter i kommunstyrelsen. Dock finns det undantag t.ex. om ett ärende 

bedöms som extra viktigt.” – Respondent 5 

 

Enligt respondent 1 får tjänstemännen vid kallelse till sammanträde även dagordningen till 

arbetsutskottet som innehåller alla ärende och vilken tid respektive tjänsteman ska dra sina 

ärenden. Kallelse med underlag läggs dessutom ut på extranätet. Där läggs i stort sett allt 

som finns i akterna ut, så att alla berörda får följa hela ärendet. För att kunna lägga ut dessa 

på extranätet måste först alla handlingarna skrivas ut från mejlet, för att sedan skannas in på 

extranätet, eftersom det inte finns något system i verksamheten som möjliggör att 

handlingarna överförs från e-post till extranätet enligt respondent 2. 

 

Respondent 7 hävdar att vanligtvis är det den som har skaffat beslutsförslaget som drar sitt 

ärende för politiker men det är inte obligatoriskt att föredras endast utav den som utreder 

ärendet. Ett ärende kan också föredras av andra, som t.ex. kommundirektören, 

avdelningschefer, en annan tjänsteman (som inte har utrett ärendet) och ibland behövs det 

inte föredras alls.  

 

När tjänstemännen ska föredra sina ärende har de vanligtvis förberett något PowerPonit med 

en eller två bilder. Respondent 6 säger att ett ärende föredras sammanfattningsvis eftersom 

politikerna egentligen skulle ha läst underlaget. Tjänstemännen har i de flesta fall runt tio 

minuter för att föredra sina ärende. Enligt respondent 1 missbedöms oftast tiden under 

sammanträdet och blir förseningar hela tiden. 

 

”Det blir förskjutning hela dagen. Sånt är ju jättejobbigt om man har andra saker som t.ex. 

är uppbokade på något annat” – Respondent 1  

 

Respondent 6 säger att de som sätter dagordning har svårt att veta hur lång tid ett ärende 

kommer att ta eftersom det kan bli en lång diskussion om ett ärende och politikerna tar del 

av dagordningen så de vet precis hur lång tid ett ärende borde ta. Det är också viktigt att 

politikerna diskuterar och ventilerar frågan så att det blir ett rättvist beslut säger 

respondenter 1 och 6. Vidare påstår respondent 6 att det är mycket små ärende som kommer 

upp till kommunstyrelsen. Det skulle vara bättre att för de små ärendena hade man 

delegationsbeslut på förvaltning. Det skulle skapa lite mer tid och lite mer politisk debatt 

för de ärende som är större. 

 

Efter föredragning skickas förslag till beslut av arbetsutskott till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen sammanträder och fattar beslut. Alla beslut som fattas skrivs i protokoll 

av nämndsekreteraren. Protokollet justeras i efterhand av justeringsmän. Den publiceras 

sedan i websidan på ett system som heter Insyn, på digital anslagstavla, på intranät och på 

extranät. Enligt respondent 9 läggs protokollet på så många ställen för att kunna nå olika 

målgrupper, exempelvis är Insyn och digital anslagstavla för allmänheten, extranätet för 
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politikerna och intranätet för medarbetarna. Respondent 1 påstår att Ljungby kommun har 

ett välfungerande intranät och där läggs all information ut. 

 

”Efter ett ärende är klart så vill man spridda information och uppmärksamma om det 

beslutet som har fattat då lägger man ut information till alla på intranät för det är inte 

säkert att alla läser protokoll från kommunstyrelsen” – Respondent 1 

 

Respondent 8 säger att efter att ett beslut fattats expedieras det till berörda som verkställer 

beslutet. Ibland läggs det till en bevakning för att säkerställa att politiska beslut blir 

verkställda.  

 

4.2 Resultatanalys 

Detta avsnitt innehåller en analys av empirin. Utifrån det empiriska resultatet har följande 

kategorier skapats: Internkommunikation i Ljungby kommun, kommunikationskanaler, 

småprat och handlingsstruktur.  

 

4.2.1 Internkommunikation i Ljungby kommun 

Ett uppdrag skickas av politikerna till kommunledningsförvaltning via e-post. Uppdraget 

skickas antingen till kommundirektören, till nämndsekreteraren eller direkt till en 

handläggare. Kommundirektören skickar det sedan antingen till en tjänsteman eller till 

berörd avdelningschef vilket i sin tur delar den till en tjänsteman. Om uppdraget skickas till 

nämndsekreteraren, skickar sekreteraren det vidare antingen till berörd avdelningschef eller 

direkt till en tjänsteman som ska handlägga ärendet (figur 10).  Den text som tjänstemännen 

får upplevs inte innehålla tillräcklig information för att kunna påbörja utredningen. Därför 

görs en återkoppling till sändare eller andra personer som antas ha kunskap inom området, 

oftast genom muntlig återkoppling i form av obokade personliga besök.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egen illustration. Figur 10. Ärendefördelning 
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Direkt kommunikation mellan tjänstemän och politiker är när tjänstemännen gör 

sammandragning på sammanträdena. Det är där tjänstemännen kommunicerar med 

politikerna annars går kommunikationen via avdelningschefer. Bortsett från när 

tjänstemännen frivilligt besöker politikerna för att förtydliga något om ett ärende. Oftast 

gäller det att förtydliga vad som efterfrågas i uppdraget eller när slutdatumet är.  

 

Ett annat problem som uppstår när tjänstemännen tar emot ett nytt ärende är prioritering 

eftersom det inte finns konkreta riktlinjer för prioriteringar inom verksamheten.  

 

E-post används även under utredningens gång och oftast förvandlas det till en 

mejlkonversation vilket möjliggör återanvändning av informationen.  E-post används även 

för att skicka handlingarna, beslutsförslagen, kallelser till arbetsutskottets sammanträden 

osv. 

 

Vid arbetsutskottets sammanträde föredrar tjänstemännen sina respektive ärende. Trots att 

det finns en dagordning när respektive ärende ska föredras, blir det alltid förseningar. Det 

anses hända på grund av att politikerna ibland ställer många frågor, som det tar tid att 

besvara. 

 

Arbetsutskottet skickar sedan ett beslutsförslag till kommunstyrelsen vilket i sin tur fattar 

beslutet. När beslutet fattas skrivs det i protokoll som läggs ut på många olika stället för att 

kunna nå olika målgrupper.  

 

4.2.2 Kommunikationskanaler  

För att hantera ett ärende i Ljungby kommun används det olika kommunikationskanaler. 

Det är skriftlig kommunikation i pappersform såsom handlingarna, uppdrag med mera, 

muntlig kommunikation i form av möten, sammanträde, fikasamtal och personligt besök 

samt e-post, intranät, extranät, webbsida och telefon (figur11). 

 

 

Egen illustration. Figur 11. Kommunikationskanaler i Ljungby kommun 
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De mest använda kanaler i Ljungby kommun är e-post, muntlig kommunikation och 

extranät.  

 

E-post anses smidigt att använda för då finns det övrig information av sändaren såsom vem 

som har skickat, när det har skickats med mera. Detta möjliggör att påvisa att mejlet faktiskt 

har skickats, det vill säga detta fungerar som ett kvitto. Dock behövs det att spara på mycket 

mejl. En annan nackdel med e-post är att det ibland skickas mejl till fel personer, det vill 

säga att det bara läggs till en massa mottagare i fältet för hemlig kopia.  

 

Muntlig diskussion anses möjliggöra att följdfrågorna ställts och besvaras på en gång. Dock 

är dessa diskussioner inte alltid så effektiva, då de inte dokumenteras och en del viktig 

information kan glömmas bort.  

 

Extranätet är en plattform som möjliggör att alla berörda har tillgång till information kring 

ett ärende. Extranätet i Ljungby kommun används mest av politikerna. Där ligger alla 

protokoll som är enkelt att hitta. Nackdelen med extranätet är att det inte är integrerat med 

e-post så när handlingarna ska läggas på extranätet måste de först skrivas ut från e-posten 

sedan skannas de in till extranätet. 

 

4.2.3 Små prat 

Eftersom uppdragen som tjänstemännen tar emot är så kortfattade, krävs det även muntlig 

kommunikation. Vid osäkerhet vad ett uppdrag innebär, vänder tjänstemännen sig vanligtvis 

till sina respektive avdelningschefer för att reda ut vad som egentligen efterfrågas. Ibland 

nöjer de sig inte med just denna information, så för att söka ytterligare information vänder 

de sig till sina kollegor, nämndsekreterare, politikerna och så vidare. Det gör de oftast 

genom obokade personliga besök. Detta möjliggörs eftersom de sitter nära varandra, det vill 

säga de befinner sig i samma korridor. 

 

I Ljungby kommun används även fikarummet för att sprida och söka information. 

Fikarummet är en plats där alla berörda samlas. Det är ett bra sätt att införskaffa rätt 

information men ibland känns som att det pratas med fel person om fel ärende. 

 

4.2.4 Handlingsstruktur 

I Ljungby kommun verkar det inte finnas en tydlig rutin för vem som fördelar uppdrag, 

uppdragfördelningen bör göras av ledningen, men det förekommer att även politikerna och 

andra tjänstemän som delar ut uppdrag till handläggare (figur 10).  

 

Arbetsutskottet är en beredning till en förberedelse för kommunstyrelsen. Ett ärende kan 

komma upp till arbetsutskottet många gånger eftersom de inte släpper det till 

kommunstyrelsen förrän de är nöjda med resultatet. 

 

Vissa ärende hamnar endast på kommunstyrelsens arbetsutskott, vissa beslutas av 

kommunstyrelsen och vissa beslut fattas även av tjänstemännen. Det beror på 

delegeringsordning. Ju viktigare ett ärende är desto längre går det i hierarkin. Ibland skickas 
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väldigt små ärenden vidare till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som 

det egentligen skulle finnas ett delegationsbeslut på förvaltningen. Det görs för att det tycks 

att vissa ärende är viktiga för allmänheten, trots att de är små.  

 

Ärenden som anses vara färdiga av arbetsutskottet skickas vidare till kommunstyrelsen för 

att fatta beslut. Beslut expedieras sedan till de berörda för att verkställas.  

 

Ett ärendes gång finns inte visualiserat i Ljungby kommun. Visualisering skulle hjälpa 

tjänstemännen att få en bättre uppfattning om hur ett ärende startas och avslutas. Utifrån 

empirin har det skapats en ärendeprocess (Figur 12). 

 

 
 

Egen illustration. Figur 12. Ärendeprocessen. 
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Ärendeprocessen är en kartläggning av hur ett ärende ska hanteras på ett formellt sätt i 

Ljungby kommun. Det har inte kartlagts hur de informella vägar faktiskt används för att 

behandla ett ärende, eftersom det inte ser likadant ut i all ärendehantering. Det är individuellt 

för respektive person, som hanterar ett ärende vilka vägar de använder.   
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5 Diskussion  

I detta kapitel diskuteras resultatet och genomförandet av undersökningen. Kapitlet tar även 

upp egna tankegångar och ett lösningsförslag. Det avslutas med en diskussion kring 

metodvalet. 

 

5.1  Resultatdiskussion 

Detta avsnitt delas upp i tre underrubriker, resultat mot teori, jämförelse med tidigare 

forskning och resultat mot praktiskt problem. I första underrubriken diskuteras och ställs 

resultatet i relation med teorin. Sedan görs en jämförelse mellan resultat och tidigare 

forskning. Sist diskuteras resultatet i förhållande till det praktiska problemet.  

 

5.1.1 Resultat mot teori 

Internkommunikation 

Empirin visade att ett uppdrag från kommunstyrelsen tas emot av 

kommunledningsförvaltning via e-post eller i pappersform. Dock är den texten en kort 

sammanfattning av beslutet som skapas genom en dialog mellan politikerna och 

tjänstemännen kan inte påbörja arbetet utifrån den informationen. I figur 13 illustreras detta 

som problem 1. Figuren är en modifiering av Larssons kommunikationsmodell (figur 2) och 

har använts för att tydliggöra vad kommunikationsproblemen inom Ljungby kommun står. 

Tjänstemännen söker därför ytterligare information hos sina chefer eller nämndsekreterare 

för att ta reda på vad som ska att utredas. Windhal och Signitzer (1992) påstår att ett 

meddelande kan ha fem betydelser: avsett budskap, sänt budskap, budskapet i sig, mottaget 

budskap och uppfattat budskap. När ett uppdrag skapas har politikerna en klar uppfattning 

vad de vill att de på förvaltningen ska utreda. Det skrivs i text och skickas sedan till 

förvaltningen. När uppdraget tas emot vet de på förvaltning vilken avdelning detta uppdrag 

tillhör, det vill säga att det är det som budskapet visar tydligt. Dock förstår inte 

tjänstemännen vad exakt som efterfrågas. Detta tas upp även av Larsson (2001) i den 

utvecklade kommunikationsprocessen då förklaras att kodning innebär den mening som 

sändaren lägger in budskapet, och avkodning är den mening som mottagaren läser ut. Det 

menas att samma text kan uppfattas olika från politikerna och tjänstemännen beroende på 

hur budskapet kodas, respektive avkodas, vilket illustreras i figuren nedan som problem 2. 

I den kommunikationsmodellen som Larsson (2001) visar finns även feedback. Feedback 

är oftast förknippad med effekt och kommunikationen betraktas som lyckad om mottagaren 

ger feedback (Windhal & Signitzer 1992). I det här fallet kan kommunikationen inte anses 

som lyckad, eftersom tjänstemännen inte återförmedlar till politikerna hur de uppfattar 

budskapet. Istället tar tjänstemännen upp det med sina respektive chefer, kollegor eller 

nämndsekreterare. Som i figur 13 visar är detta problem 3 och enligt Fiske (1990) är 

feedback huvudfunktionen i kommunikation som hjälper sändaren att anpassa budskapet till 

mottagarens behov. Tonnquist (2012) påstår att kommunikationen är lyckad när effekt 

uppnås, det vill säga när kommunikation uppnår önskad syfte. För att undvika problem 3 

skulle uppdraget vara tydligt redan från början. Detta kunde möjliggöras genom att 
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politikerna skulle ha en sekreterare, som direkt noga skriver vad som diskuteras och som 

sedan protokollföra alla detaljerna. 

 

Egen illustration. Figur 13. Kommunikationsproblem  

 

Utöver att uppdragen anses otydliga av tjänstemännen framkommer att uppdragen inte har 

bestämt deadlines när resultatet ska vara klart. Tjänstemännen tycker det är viktigt att veta 

när uppdraget ska lämnas in, då de brukar prioritera uppdrag beroende på vilket ärende har 

kortast datum kvar för inlämning. Om det inte är tydligt vilket ärende de ska prioritera, tar 

de upp detta med sina chefer. Politikerna påstår att anledningen till varför ett uppdrag inte 

har någon deadline från början, är att de vill komma överens med tjänstemännen om när de 

tycker att det är rimligt att lämna in beslutsförslaget, om det inte är av nöden att ärende 

måste fram tidigare. Detta stämmer överens med teorin då Strid (1999) påstår att 

medarbetarna ställer högre krav på internkommunikation. De förväntar sig att få 

information, inte bara om vad som ska göras eller hur ska göras, utan även om varför ska 

det göras. Det kan konstateras att tjänstemännen inte vill ha bara information om 

slutdatumet utav sina chefer eller politikerna, utan även varför ett ärende ska prioriteras 

medan andra kan lämnas på vänt. 

 

I empirin uppstår ett annat problem angående ärenden. Politikerna får en översiktsplan av 

nämndsekreterare en gång om året. I planen står vilka uppdrag som är aktiva, när de ska 

vara klara och vem som ansvarar för dem men politikerna vet inte hur mycket resurser som 

finns kvar, det vill säga, de inte vet hur mycket de kan fylla på med uppdrag innan det är 

fullt i systemet. Larsson (2001) säger att en vanlig uppfattning bland 

organisationsmedlemmarna är att de får för lite information. Lösning är dock inte att öka 

mängden av information, utan att kunna förse organisationsmedlemmar med rätt 

information till rätt person vid rätt tidpunkt (Larson 2001). Utifrån det skulle en 
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kommunikationsplan, som innehåller riktlinjer för hur information ska hanteras, vem som 

ansvarar för att meddela respektive information med mera, bidra till att politikerna får 

information om hur mycket uppdrag de kan dela ut till respektive avledning för tillfället. 

Eller när det kommer att finnas resurser för att ta fler uppdrag. Det skulle möjliggöras genom 

att Ljungby kommun ha ett så kallat ”hjulet”. Jacobsen och Thorsvik (2014) påstår att 

”hjulet” är en centralperson med nära kontakt till alla i gruppen och att centraliserade 

nätverk ger snabba resultat med färre fel när uppgifterna är rutinbaserade. Den personen 

skulle ha som uppgift att upprätthålla kommunikationsplanen och besvara frågorna som 

tillkommer både av politikerna och tjänstemännen.  

 

Kommunikationskanaler 

Som tidigare nämnts skickas ett uppdrag från kommunstyrelsen till 

kommunledningsförvaltningens e-post eller skriftlig på papper. Dessutom används e-post 

mycket även under utredningens gång. Vanligtvis skriver tjänstemännen ut uppdraget om 

det är skickat via e-post. E-post anses på Ljungby kommun som ett effektivt verktyg, 

eftersom det möjliggör att skicka information snabbt, smidigt och oberoende av tid och rum. 

Däremot är uppdragen som skickas till tjänstemännen kortfattade, vilket gör att 

tjänstemännen måste söka vidare efter information för att kunna påbörja med en utredning. 

Erikson (2002) påstår att elektroniska och skriftliga kanaler har många fördelar, såsom 

snabbhet, tillgänglighet, risken för missförstånd och feltolkningar är liten med mera, när 

texten är korrekt skriven. Alla dessa fördelar är oanvändbara då texten inte anses begripligt 

skriven och arbetet inte kan påbörjas utifrån den informationen. Om uppdraget skulle 

innehålla all information som krävs, är, enligt Erikson (2002) är den skriftliga kanalen 

lämpligt för att förmedla och dokumentera fakta. Jacobsen och Thorsivk (2002) lägger stor 

vikt vid kanalens förmåga att förmedla rik information. En kanal kan sägas förmedla rik 

information när: den överför många signaler samtidigt, budskapet kan anpassas till 

mottagarnas behov, den möjliggör snabb återkoppling och utnyttjande av kroppsspråk 

(Jacobsen & Thorsvik 2002). Det kan konstateras att skriftlig kommunikation inte har dessa 

egenskaper och därför kan påstås ge rik information i ringa grad, vilket gör att 

tjänstemännen inte kan nöjas sig med endast användning av denna kanal. 

 

Eftersom tjänstemännen inte kan påbörja arbetet med utredning och de måste söka ytterliga 

information, väljer de muntliga kanaler för att få tillgång till den information som behövs. 

Det görs genom att tjänstemännen besöker de berörda personligen för att utföra en 

diskussion kring vad som egentligen efterfrågas att utreda. Därutöver används denna kanal 

även för att utreda ärenden. Muntlig kommunikation är, enligt Erikson (2002) väsentlig för 

verksamheter och den har många fördelar, som t.ex. frågorna blir besvarade, förtydligande 

och varje personens åsikt blir framförd. Det stämmer överens med empirin, då samtliga 

respondenter påstår att dialog är nödvändig för att reda ut vad utredningsfrågorna innebär. 

En annan anledning till muntlig kommunikation föredras av samtliga respondenter kan vara 

att den förmedlar information genom kroppsspråk, blickar, röstläge med mera (Jacobsen & 

Thorsvik 2002). Dock finns det även nackdelar med denna kanal och enligt Tonnquist 

(2014) är att muntlig kommunikation ofta är dyr och tar tid. Empirin visar att detta inte tas 

i beaktning.   
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En annan nackdel med muntlig kommunikation är att dialogen inte dokumenteras, vilket 

försvårar återanvändning av information. Erikson (2002) påstår att protokoll kan saknas 

eller vinklas så att det inte speglar allt relevant. Detta framkommer även i empirin då några 

av respondenter tycker att det diskuteras mycket, men det glöms mycket också. Utifrån detta 

kan det konstateras att muntlig kommunikation inte är effektiv om den inte dokumenteras 

på något sätt.   

 

Med utgångspunkt från empirin kan det definieras att det lämpligaste sättet att nå ut med 

information om ett ärende är en kombination av muntlig och skriftlig kommunikation, 

eftersom det blir tydligt när det är skrift men det kan behövas diskuteras muntligt det för att 

innebörden ska förstås. Det leder till att det blir mer nyanserat vad som efterfrågas, det vill 

säga uppdraget verkar inte vara lika uppenbart om det endast är i skrift. Att effektiv 

internkommunikation uppnås genom att länka samman olika typer av kanaler tas upp även 

av Erikson (2002). Han påstår att kombinationen av olika kanaler möjliggör att 

organisationsmedlemmarna kan ta till sig och använda information på olika sätt beroende 

på deras informationsbehov (Erikson 2002). I Ljungby kommun framkommer att protokoll 

publiceras på många ställen såsom på websidan, digital anslagstavla, på intranät och 

extranät. Det görs för att kunna nå olika målgrupper. Utöver detta skickas handlingarna till 

de berörda både via e-post och i pappersform via internpost då samtliga elektroniska kanaler 

som finns i Ljungby kommun inte är integrerat med varandra. Det leder till att varje papper 

måste skannas in för att kunna publiceras på respektive kanal. 

 

Nyberg (2003) tar upp ett annat exempel på hur PowerPoint ofta används vid presentationer, 

vilket betyder att muntlig och elektronisk kommunikation kombineras. I Ljungby kommun 

förbereder tjänstemännen PowerPoint med en till två bilder när de föredra sina ärende för 

politikerna. 

 

Små prat 

Det har nämnts flera gånger att i Ljungby kommun inte tillfredsställer tjänstemännens 

informationsbehov i den formella kanalen när uppdrag tilldelas till dem. Larsson (2001) 

påstår att ju mindre de formella kanalerna lyckas förse organisationsmedlemmarna med 

relevant information desto mer utvecklas de informella kanalerna. Därför kan det påstås att 

tjänstemännen söker andra kanaler, vilka i sin tur kan vara informella, för att skaffa fram 

den informationen som möjliggör att ärenden utredas på ett korrekt sätt. 

 

Politikerna i Ljungby kommun hävdar att de är lite slarviga med informationsspridning och 

att i fikarummet delar de ibland ut information till personer som inte har med just den 

specifika informationen att göra. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) finns ett antal 

negativa perspektiv med informell information och ett av dem är att den kan skapa mer 

ångest och oro i pressande situationer. Det stämmer överens med empirin då om information 

delas till personer som inte berörs blir det informationsöverflöd. Larsson (2001) menar att 

informationsöverflöd inte är en lösning utan det kan istället skapa problem och det göra det 

svårt för medarbetarna att ta till sig rätt information. 
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Det framkommer i empirin att det finns en gråzon mellan tjänstemännen och politikerna i 

Ljungby kommun, som antagligen beror på att de sitter i samma korridor. Larsson (2001) 

anser att informell kommunikation bör ses som en möjlighet och istället för att hindra, bör 

man snarare se till att medarbetarna får möjligheten till att kommunicera informellt. 

Tekniskt sett har organisationsmedlemmarna möjlighet att utöva informell kommunikation 

då de sitter nära varandra. Anledning till att informell kommunikation tycks vara bra är att 

den understödjer den formella kommunikationen. Falkheimer och Heide (2003) påstår att 

informell kommunikation möjliggör att medarbetarna mottar viktigt information, lär sig hur 

organisationen fungerar, hur olika problem kan lösas med mera. 
 

Organisationsstruktur 

Mintzberg (1983) delar upp organisationen i fem huvuddelar: operativa kärnan, 

mellanchefer, ledningen, teknostrukturen och stödfunktionen. Utifrån empirin skulle dessa 

delar kunna illustreras som i figur 14. 

 
Egen illustration. Figur 14. Kommunstyrelsens organisationsstruktur i Ljungby kommun 

 

Mintzberg (1983) menar att den operativa kärnan består av medarbetarna som genomför det 

grundläggande arbetet. I Ljungby kommun kan det sägas att detta arbete görs av 

tjänstemännen, då det är de som utreder de politiska uppdragen. Även Jacobsen och 

Thorsvik (2014) påstår att den operativa kärnan består av handläggare och tjänstutövare. 

Mellanchefernas ansvar är att övervaka, kontrollera, samordna arbetet samt förmedla 

information, både till operativa kärnan samt till ledningen (Mintzberg 1983). I Ljungby 

kommun är det avdelningschefer som har ansvaret att ta emot uppdrag från 
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kommunstyrelsen och delar dem vidare till en handläggare. Dessutom är det de som håller 

både politikerna och tjänstemännen informerade.  

 

Enligt Mintzberg (1983) är ledningen de personerna som har högsta ansvaret för att 

bestämma mål och syfte. Detta görs i Ljungby kommun av politikerna som delge de olika 

politiska uppdragen till kommundirektören. Kommundirektören som är högsta 

tjänstemannen i kommunen delar ut uppdragen till respektive avdelning för att utredas. Efter 

utredning fattar politikerna beslut och ansvarar för att beslutet verkställs och följs upp.  

 

Teknostrukturen består av personer som utformar planer, sätter upp rutiner, bedriver 

internutbildning med mera (Mintzberg 1983). Utifrån empirin kan konstateras att i Ljungby 

kommun har nämndsekreterare denna roll. Det är nämndsekreterare som ger information 

om ärendes gång till nya anställda. Utöver detta har nämndsekreterare skapat checklistan 

som lämnas in i samband med handlingarna. Stödfunktionen består av personer som 

underlättar andras arbete ex. städning, löneutbetalning med mera (Jacobsen & Thorsvik 

2014). 

 

Utifrån organisations fem huvuddelar menar Mintzberg att det finns fem konfigurationer. 

En av dem är maskinbyråkrati (Bolman & Deal 1997). Maskinbyråkratin kännetecknas 

bland annat av en klar horisontell arbetsfördelning, omfattande användning av regler som 

styr arbetet, krav på skriftlig handläggning som ger möjligheten till kontroll, tydlig hierarki 

med mera (Jacobsen & Thorsvik 2014). I Ljungby kommun, som kan ses i figur 14, finns 

en tydlig hierarki där det klart framträder vem som är överordnad och underordnad. Empirin 

visar att det finns regler och rutiner för hur ett ärende behandlas i Ljungby kommun. Dock 

saknas rutiner för vilka ärenden som ska prioriteras och vilka som kan lämnas på vänt. För 

att kunna prioritera rätt ärende utgår tjänstemännen från den deadline ett uppdrag har eller 

tar upp en diskussion med sina chefer eller politiker. Det kan därför konstateras att 

uppdragen koordineras genom informell kommunikation. Mintzberg (1983) kallar denna 

typ av koordineringsmekanism för ömsesidig anpassning och han påstår att det fungerar när 

arbetsgruppen är relativ liten. I Ljungby kommun kan det sägas att arbetsgruppen inte är 

liten och därför bör det finnas en person som får ansvaret att koordinera andras arbete eller 

finnas regler och rutiner för prioritering av uppdrag. Mintzberg (1983) kallar dessa 

koordineringsmekanismer för direkt tillsyn och standardisering av arbetsprocessen. Direkt 

tillsyn innebär att arbete koordineras genom att en person få ansvar att ge direkt instruktion 

till andra medan standardisering av arbetsprocessen innebär att arbetsuppgifterna 

koordineras genom regler och instruktioner (Mintzberg 1983). 

 

När ett ärende utreds, skrivs en tjänsteskrivelse med förslag till beslut. Alla handlingarna 

ska läsas igenom av avdelningschefen för kontroller av att allt som krävs finns med. Sedan 

skickas alla handlingarna till politikerna och vid sammanträde föredrar tjänstemännen sina 

ärenden så att politikerna kan fatta beslut. I empirin framkommer att dessa möten drar över 

den utsatta tiden. Det finns tre möjliga anledningar till varför detta händer: antingen skriver 

tjänstemännen dåliga utredningar som politikerna inte förstår, eller på grund av tidsbrist 
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hinner politikerna inte läsa dem och därför tycker de att det är smidigt att någon kommer att 

föredra det muntlig, eller på grund av att tjänstemännen inte fyller på checklistan, så det är 

svårt att bedöma hur lång tid deras ärende kommer att ta. I empirin uppstår även att en del 

små ärende kommer upp till politikerna som egentligen kan beslutas av tjänstemännen. 

Detta skulle möjliggöra att större ärende får mer utrymme för politisk debatt vid 

sammanträden. En av nackdelarna med maskinbyråkratin är just centralisering av 

beslutsmakten och standardisering av uppgiftslösningar som kan ha en mindre motiverande 

effekt på de anställda (Jacobsen & Thorsvik 2014). 

 

5.1.2 Jämförelse med tidigare forskning 

Falkheimer och Heide (2007) påstår att en undersökning i Skandinavien resulterade i att 

fyra av tio av organisationsmedlemmarna inte är nöjda med kommunikationen i 

organisationen de tillhör. Resultatet visade att det finns brister i kommunikationen när 

uppdrag delas upp, utreds och avslutas inom Ljungby kommun. I den här studien har fokus 

satts på att identifiera vilka faktorer som påverkar effektiviteten på internkommunikation. 

Det liknar tidigare forskning då den också fokuseras på att få fram vilka faktorer möjliggör 

en fungerande internkommunikation. I en studie som gjordes av Tkalac Verčič och Pološki 

Vokič (2017) kom fram att nyckeln till framgång för internkommunikation är anställdas 

engagemang. Faktorer som skapar engagemang hos anställda är: feedback, öppna kanaler 

för kommunikation, kommunikation mellan chefer och anställda och delning av information 

med anställda. Återkoppling och kommunikation mellan ledning och anställda är faktorer 

som även återkommer i resultatet. Dock har denna undersökning gett en djupare kunskap 

gentemot Tkalac Verčič och Pološki Vokič (2017) undersökning, som endast fokuseras på 

engagemang hos anställda. Denna undersökning visar att kanalval, informell 

kommunikation och regler och rutiner är faktorer som påverka effektiviteten på 

kommunikation. 

 

5.1.3 Resultat mot praktiskt problem 

Inom fallföretaget upplevdes att internkommunikationen har brister i effektivitet. Det 

konstaterades att ineffektiv kommunikation orsakades av användning av olika 

kommunikationskanaler, utredningsarbetet följs inte upp och det fanns svårigheter att veta 

vilka ärende som borde prioriteras. Resultatet visar att olika kommunikationskanaler 

används för att nå olika målgrupper. Det händer på grund av att de elektroniska kanalerna 

inte är integrerade med varandra. Det kräver tid och resurser att skriva ut alla papper för att 

sedan skanna in i de olika plattformarna. Dessutom framkom i resultatet att elektroniska 

kanaler inte tillfredsställer organisationsmedlemmarna behov utan de borde kombineras 

med någon typ av muntliga kanaler.  Politikerna vet hur mycket ärenden som är under 

utredning och när respektive ärende förväntas bli klart. Dock har de inte kännedom om hur 

mycket resurser som finns kvar att utnyttja, alltså, de vet inte om det finns utrymme för att 

dela ut mera uppdrag innan systemet blir fullt. Prioriteringsproblem uppstår eftersom det 

inte är tydligt och klart vem som ansvarar för att dela ut uppdrag. Dessutom finns inte några 

regler eller rutiner för vad som borde prioriteras. Resultatet visade att ärenden prioriteras 

utifrån diskussioner som görs i efterhand med de berörda.   
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5.2 Lösningsförslag 

Det används olika kommunikationskanaler både fysiska och elektroniska för att dela ut och 

motta information. Därför anses att det behövs ett integrerat system för att effektivt spridda 

information till de interna intressenterna. Ett ärendehanteringssystem skulle skapa bättre 

struktur och skulle vara effektivare för den som kommunicerar ut uppdrag, information, 

protokoll med mera.  

 

Systemet skulle även möjliggöra förbättring av kommunikation genom bevakningar, det vill 

säga genom att ha bättre kontroll på läget som exempelvis att ha kännedom om hur många 

uppdrag och ärende som är aktiva eller passiva på olika avdelningar. Det leder till att det 

klargörs hur många uppdrag som är på gång och om det finns möjligheter till påfyllning 

samt att vägleda tjänstemännen till vilka ärende som är viktiga och ska prioriteras och vilka 

kan lämnas på vänt.  

 

Det skulle även sparas mycket resurser i form av tid. Exempelvis skulle det inte behövas 

skrivas ut papper som avdelningschefer ska skriva under, utan det skulle lösas med en ruta 

som cheferna bara trycker på. Utöver detta skulle politikerna inte behöva skriva ut alla 

handlingarna för att sedan skanna in dem för att kunna lägga dem ut på extranät.  

 

5.3 Metodreflektion 

Det här är en fallstudie som gjordes på ett företag. Fallstudier är lämpliga när det vill 

beskrivas något specifikt. Det här fallet är specifikt då det undersöks vilka faktorer som 

påverka effektiviteten på internkommunikation inom ett företag. För att samla in data för 

denna undersökning valde jag en kvalitativ metod med en induktiv ansats ut. Den kvalitativa 

metoden tycks vara mest lämplig eftersom det inte var tydligt vad som leder till ineffektiv 

kommunikation i fallföretaget. Eftersom informationen om problemet var begränsad ansåg 

jag att induktiv ansats var mer adekvat för denna studie. Enligt Jacobsen (2002) är det svårt 

att generalisera fallstudier. Dock var målet inte att få fram generaliserbara fakta, vilket enligt 

Jacobsen (2002) är nästan omöjliga i den kvalitativa studien. Därför var syftet redan från 

början att gå på djupet för att förstå vad som orsakar ineffektivitet på internkommunikation 

i fallföretaget. Det resultat som framkom är förknippat med verksamheten och typ av 

arbetsuppgifter, därför anses det är svårt att studiens resultat kan appliceras helt på andra 

organisationer. En svaghet i denna studie kan påstås vara att avdelningscheferna inte har 

intervjuats. Det hade kunnat medföra en mer ingående förståelse för ineffektiv 

internkommunikation. 

 

Reliabilitet innebär att undersökningen ska vara tillförlitlig och det finns några verktyg som 

kan användas för att försäkra att undersökning är tillförlitlig. Dessa verktyg är användning 

av strukturerade intervjuer och inspelning (Patel & Davidson 2011). I denna studie har jag 

använt intervjuguider (bilaga 3) och alla intervjuer har jag inspelat in och transkriberat, 
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eftersom det möjliggjorde att resultaten blev mer trovärdigt. Därför kan jag påstå att vid 

upprepning av undersökningen skulle samma resultat fås fram om syftet varit detsamma.   
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6 Avslutning 

Detta avslutande kapitel presenterar en kort sammanfattning av den slutsats som dragits av 

resultatet. Därefter kommer ett förslag till fortsatt forskning. Som tidigare nämnts var syftet 

med undersökningen att identifiera faktorerna som påverkar effektiviteten på 

kommunikation. Syftet var även att förslå eventuella förbättringsmöjligheter.  

6.1 Slutsats 

I resultatet framkom att de politiska uppdrag som skickas via e-post till en handläggare 

uppfattas olika av politikerna, det vill säga sändaren, och respektive tjänsteman, alltså 

mottagaren. Eftersom uppdragen kort sammanfattas har mottagaren svårt att tolka och förstå 

budskapet. Mottagaren tillfredsställs inte med den informationen som fås skriftligt och söker 

därför ytterligare information via andra kanaler. Eftersom uppdrag kommer från högsta 

ledningen anses det smidigare att skaffa information genom att prata med andra och inte 

återvända till sändaren. Ett annat problem som uppstår i Ljungby kommun när uppdrag 

fördelas är att tjänstemännen inte får direkt informationen om vilka uppdrag som ska 

prioriteras. Det leder till att onödig tid läggs på att ta dialog med de berörda för att få fram 

den informationen.  

 

Empirin visar även att organisationsmedlemmarna sitter nära varandra och information ofta 

spridds via informella kanaler. I dagens läge anses informell kommunikation på Ljungby 

kommun som hinder. Dock bör informell kommunikation anses som möjlighet eftersom den 

möjliggör att organisationsmedlemmarna mottar viktigt information.  

 

Vid sammanträde föredrar tjänstemännen sina ärenden för politiker så att de kan fatta beslut. 

Trots att det finns en dagordning, hålls tidsramarna som finns uppsatta för mötet inte. 

Anledning till det är att många små ärende diskuteras vid sammanträden som tjänstemännen 

egentligen skulle kunna besluta om. Det skulle leda till att större ärende får mer utrymme 

för diskussion. 

 

Utifrån detta kan det sammanfattas att de faktorer som kan påverka effektiviteten på 

internkommunikation i offentliga verksamheter: 

• Budskapet kodas och avkodas olika, 

• Val av kommunikationskanal, 

• Feedback bör lämpligen alltid ges till sändare, 

• Rutin för prioritering bör lämpligen alltid finnas till hands, 

• Informell kommunikation kan med fördel utnyttjas bättre,  

• Stark centralisering av beslutsmakt kan försämra möten. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning är att genomföra en liknande undersökning med en kvantitativ 

metod för att kunna generalisera de identifierande faktorerna som påverkar 

internkommunikationen.  Det hade varit intressant om undersökning görs i andra 
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kommuner, respektive större kommuner. Det kan också behövas den kvalitativa metoden 

för att intervjua personer med ledande roll i organisation då detta saknas i denna studie. Ett 

annat alternativ är också att undersöka hur internkommunikation sker när politiska uppdrag 

ska genomföras i andra offentliga verksamheter, exempelvis på ett landsting.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Ljungby kommuns organisationsschema 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 
Idag är viktigt att informationsförsörjning fungerar på ett effektivt sätt då informationen 

utgör en resurs för verksamheter. Därför är syftet med studien att undersöka 

informationsflöden inom offentliga verksamheter och att identifiera eventuella brister i 

informationsförsörjning.  

 

Tanken är att utföra en nulägesanalys med fokus på information. Genom nulägesanalys får 

man en god uppfattning om den nuvarande informationsflöden i verksamheten. 

Nulägesanalysen kommer dessutom att identifiera eventuella problem samt de orsaker 

som lett till att de uppstått. Studiens resultat kan även används som ett bra underlag för 

förbättringar.   

 

Studien ska utföras på Ljungby kommun, därför behöver jag Din hjälp. Undersökningen 

kommer att genomföras med intervjuer under 1 mars – 5 april 2018. Intervjun kommer att 

beröra din erfarenhet av informationsflöden/informationsförsörjning inom Ljungby 

kommun. Intervjun beräknas ta 30-60 minuter och i kommer att spelas in och skrivas ut i 

text.  

 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det 

kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda 

personer kommer att kunna identifieras i examensarbetet (om Ni önskar så). När 

examensarbetet är färdigt och godkänt kommer inspelningarna och den utskrivna texten att 

förstöras. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av 

arbetet.  

 

Det är helt frivilligt att medverka i studien och Du kan när som helst avbryta din 

medverkan.  

 

Jag heter Albina Ajvazaj och går på Linnéuniversitet och läser till informationslogistik. I 

utbildningen ingår att göra ett examensarbete (15hp), vilket är anledning till att denna 

intervjustudie kommer att göras. Ansvariga för studien är Jag och min handledare, Fabian 

Von Schéele. Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av 

oss. 

 

Albina Ajvazaj   Fabian Von Schéele 

Student    Docent 

aa223py@student.lnu.se   fabian.vonscheele@lnu.se   

076-047 1919   +46470708865 
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Bilaga 3. Intervjuguider 

 

Till: Tjänstemännen 
 

Vi ska diskutera hur internkommunikationen mellan kommunledningsförvaltningen 

och kommunstyrelsen sker när politiska uppdrag ska genomföras. 

 

A1. Allmänna frågor om befattning: 

a) Hur länge har du arbetat på Ljungby kommun? 

b) Vad är din roll på Ljungby kommun? 

c) Vilka är dina dagliga arbetsuppgifter? 

A. Jag börjar med att ställa några frågor om hur ett ärende startas: 

1. Hur brukar ett ärende tas emot i Ljungby kommun?  

2. Är det någon eller några personer som ha för ansvar att ta emot dessa ärende? 

3. Hur lång tid tar att ett ärende ska registreras och diarieföras? 

B. Nu ska jag ställa några frågor om kommunikationskanaler som används inom 

Ljungby kommun. En kommunikationskanal ger möjligheten att förmedla 

information, det vill säga det är ett sätt att överföra information. Exempel på 

kommunikationskanaler är: Face to Face, mejl, intranät, telefon etc 

4. Vilka kommunikationskanaler finns i Ljungby kommun? 

5. Via vilket kanal tar ni emot ett ärende?  

a. Tycker du att kanalen är lämplig för denna typ information? Varför? 

b.  Om svaret är NEJ på ovanstående frågan: Vilken kanal föredrar du? 

Varför? 

c. Om svaret är att det används flera kanaler på ovanstående frågorna: Hur 

ofta använder du respektive kanal? 

6. Upplever ni att ni får samma information flera gånger via olika kanaler om ett 

ärende? 

a. Om svaren är JA på ovanstående frågan: Vad är fördelar, respektive 

nackdelar med detta?  

7. Vilken kanal använder du mest för att kommunicera om ett ärende?  

8. Vilken kanal tycker du fungera bäst? 

a. Varför? 

9. Vilken kanal tycker du fungera sämst? 

a. Varför? 

C. Följande frågor ska endast ställas till tjänstemän: 

10. Hur blir du informerad att ett politiskt uppdrag ska tilldelas till dig?  

a. Vem informerar dig?  
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b. Hur långt innan får du veta?  

c. Via vilken kanal? Bra! 

11. Hur lång tid tar det att handlägga ett ärende? 

12. När du har slutfört ett beslutsunderlag hur kommunicerar du detta? 

a. Får du bekräftelse att detta har mottagits? 

b. Om svaren är JA på ovanstående frågan: Hur lång tid dröjer innan du får 

svar?  

13. Får styrelsen ta del av dessa beslutsunderlag? 

a. Om svaren är NEJ på ovanstående frågan: Varför får de inte? 

b. Om svaren är JA på ovanstående frågan: Via vilken kanal skickar du detta? 

c. Får du bekräftelse att detta har de mottagit? 

14. Får du ta del av beslutsunderlaget som görs av ordföranden, förvaltningschefen 

och nämndsekreteraren? 

15. Blir du informerad när ärendet sätts upp på dagordningen till nästa arbetsutskott? 

16. Får du ta del av utskottets beslutsförslag? 

F. Slutfrågor till alla: 

17. Har du några förslag hur kommunikationen mellan kommunledningsförvaltning 

och kommunstyrelsen angående politiska uppdrag kan förbättras? 

18. Har du några övriga kommentarer gällande kommunikationen mellan dessa? 

Till: Kommunsekreterare 
 

Vi ska diskutera hur internkommunikationen mellan kommunledningsförvaltningen 

och kommunstyrelsen sker när politiska uppdrag ska genomföras. 

 

A1. Allmänna frågor om befattning: 

a) Hur länge har du arbetat på Ljungby kommun? 

b) Vad är din roll på Ljungby kommun? 

c) Vilka är dina dagliga arbetsuppgifter? 

 

A. Jag börjar med att ställa några frågor om hur ett ärende startas: 

1. Hur brukar ett ärende tas emot i Ljungby kommun?  

2. Är det någon eller några personer som ha för ansvar att ta emot dessa ärende? 

3. Hur lång tid tar att ett ärende ska registreras och diarieföras? 

B. Nu ska jag ställa några frågor om kommunikationskanaler som används inom 

Ljungby kommun. En kommunikationskanal ger möjligheten att förmedla 

information, det vill säga det är ett sätt att överföra information. Exempel på 

kommunikationskanaler är: Face to Face, mejl, intranät, telefon etc 
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4. Vilka kommunikationskanaler finns i Ljungby kommun? 

5. Via vilket kanal tar ni emot ett ärende?  

a. Tycker du att kanalen är lämplig för denna typ information? Varför? 

b.  Om svaret är NEJ på ovanstående frågan: Vilken kanal föredrar du? 

Varför? 

c. Om svaret är att det används flera kanaler på ovanstående frågorna: Hur 

ofta använder du respektive kanal? 

6. Upplever ni att ni får samma information flera gånger via olika kanaler om ett 

ärende? 

a. Om svaren är JA på ovanstående frågan: Vad är fördelar, respektive 

nackdelar med detta?  

7. Vilken kanal använder du mest för att kommunicera om ett ärende?  

8. Vilken kanal tycker du fungera bäst? 

a. Varför? 

9. Vilken kanal tycker du fungera sämst? 

a. Varför? 

D. Följande frågor ska endast ställas till sekreterare: 

10. Hur kommunicerar du mötet med ordföranden, förvaltningschefen och 

nämndsekreterare om beredning av ett ärende? 

a. Via vilka kanaler? 

b. Om svaren är DET ANVÄNDS FLERA KANALER på ovanstående 

frågan: Varför använder du flera olika kanaler? 

c. Vilken kanal upplever du som mest effektiv för att kommunicera detta 

möte? Varför? 

d. Får du svaret om de ska delta i mötet eller inte?  

11. Hur kommunicerar du de beslutsunderlag, som bestäms på detta möte, till 

arbetsutskottet? OM det går långsamt sätt varför? 

12. Får styrelsen och tjänstemännen som handlägger ärendet ta del av detta 

beslutsunderlag? 

a. Om svaren är NEJ på ovanstående frågan: Varför inte? 

13. Hur kommunicerar du en kallelse till nästa arbetsutskott? 

a. Svarar alla? 

b. Om svaren är JA på ovanstående frågan: Hur lång tid tar det? 

14. Hur kommunicerar ni protokoll? 

F. Slutfrågor till alla: 

15. Har du några förslag hur kommunikationen mellan kommunledningsförvaltning 

och kommunstyrelsen angående politiska uppdrag kan förbättras? 
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16. Har du några övriga kommentarer gällande kommunikationen mellan dessa? 

Till: Kommunalråden 
Vi ska diskutera hur internkommunikationen mellan kommunledningsförvaltningen 

och kommunstyrelsen sker när politiska uppdrag ska genomföras 

A. Jag börjar med att ställa några frågor om hur ett ärende startas: 

1. Hur brukar ett ärende startas i Ljungby kommun?  

2. Är det någon eller några personer som ha för ansvar att dessa ärende skickas till 

kommunledningsförvaltning? 

3. Hur lång tid tar att ett ärende ska registreras och diarieföras? 

B. Nu ska jag ställa några frågor om kommunikationskanaler som används inom 

Ljungby kommun. En kommunikationskanal ger möjligheten att förmedla 

information, det vill säga det är ett sätt att överföra information. Exempel på 

kommunikationskanaler är: Face to Face, mejl, intranät, telefon etc 

4. Vilka kommunikationskanaler finns i Ljungby kommun? 

5. Via vilket kanal tar ni emot ett ärende?  

a. Tycker du att kanalen är lämplig för denna typ information? Varför? 

b.  Om svaret är NEJ på ovanstående frågan: Vilken kanal föredrar du? 

Varför? 

c. Om svaret är att det används flera kanaler på ovanstående frågorna: Hur 

ofta använder du respektive kanal? 

6. Upplever ni att ni får samma information flera gånger via olika kanaler om ett 

ärende? 

a. Om svaren är JA på ovanstående frågan: Vad är fördelar, respektive 

nackdelar med detta?  

7. Vilken kanal använder du mest för att kommunicera om ett ärende?  

8. Vilken kanal tycker du fungera bäst? 

a. Varför? 

9. Vilken kanal tycker du fungera sämst? 

a. Varför? 

E. Följande frågor ska endast ställas till politiker: 

10. Hur delar ni ut politiska uppdrag till kommunledningsförvaltning? 

a. Via vilken kanal skickar ni uppdraget? 

b. Får ni bekräftelse när ett ärende har mottagits? 

c. Om svaren är JA på ovanstående frågan: Hur lång tid tar det? 

11. Vet ni vilka tjänstemän förbereder respektive ärende som ni skickar ut? 

12. Får ni ta del av beslutsunderlag från tjänstemännen?  

a. Om svaren är NEJ på ovanstående frågan: Varför inte? 
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13. Hur kommunicerar till er utskottets beslutsförslag? 

 

 

F. Slutfrågor till alla: 

14. Har du några förslag hur kommunikationen mellan kommunledningsförvaltning 

och kommunstyrelsen angående politiska uppdrag kan förbättras? 

15. Har du några övriga kommentarer gällande kommunikationen mellan dessa? 
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Bilaga 4. Mallen 

 

 

 

S. Sammanfattning av text Kod Underkategori Kategori 
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