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Förord

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till de informatörer och enhetschefer vid 

Försäkringskassan som medverkat vid intervjuer och som på så sätt möjliggjort 

denna studie.

Vi vill även tacka vår handledare Catrin Johansson, Docent/Associate Professor, 

Ph.D. vid Mittuniversitetet i Sundsvall för god handledning och stöd under 

uppsatsskrivandet.

Helen Lindfors, Leila Machouk

.



Sammanfattning
Organisationer förändrar sig hela tiden i takt utefter sin omgivning. Detta är nödvändigt för 

dess överlevnad och för att inte stagnera i utvecklingen. I vår studie har vi valt att titta på hur 

Försäkringskassan arbetar med internkommunikation under en stor förändringsprocess. 

Vid större förändringsprocesser är det viktigt att ledningen skapar engagemang och 

förståelse bland organisationens medlemmar för att få till stånd en lyckad förändringsprocess. 

I denna studie är det övergripande syftet att undersöka Försäkringskassans 

kommunikationsstöd till cheferna under en förändringsprocess. Vi vill även undersöka vilket 

behov av kommunikationsstöd cheferna har.

Vi har utgått från följande frågeställningar när vi genomfört studien:

 Hur arbetar informationsavdelningen i Stockholm med det kommunikativa stödet till 

enhetschefer i länet, under Försäkringskassans förändringsprocess?

 Hur stödjer informationsansvarige vid ett av länskontoren enhetschefernas 

kommunikation under Försäkringskassans förändringsprocess?

 Vilket behov av kommunikativt stöd finns hos enhetscheferna i länet när 

Försäkringskassan genomgår förändringsprocessen?

I det initiala skedet av denna kvalitativa fallstudie har vi läst in oss på relevant och aktuell 

forskning genom studier av litteratur, rapporter och avhandlingar för att få en bra teoretisk 

referensram och en förförståelse av ämnet. Utgångspunkten har varit att se om våra empiriska 

resultat stämmer överens med tidigare forskning. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med 

både enhetschefer och en informatör i ett län i Sverige med ett medelstort upptagningsområde, 

samt intervjuat en informatör vid huvudkontoret i Stockholm. Dessutom har vi genomfört 

informantintervjuer med informatörer vid Försäkringskassan samt samlat bakgrundmaterial 

för studien i form av tryckt och elektronisk text. Vi har valt att genomföra studien mitt under 

den pågående förändringsprocessen för att få möjlighet att skaffa oss kunskaper om de 

intervjuades upplevelser av en verklighet just under en aktuell situation. Det har varit 

angeläget för oss att inte undersöka upplevelserna om förändringsprocessen i efterhand då de 

endast är minnen av händelser som då kan ha riskerats att förvrängas.

Resultatet av vår undersökning visar att informationsavdelningen i Stockholm stöder 

chefernas kommunikation genom meningsskapande arbete och genom att kommunicera ut de 

nya grundläggande värderingarna, samtidigt som de arbetar med att påverka organisationens 

imagebild.



Den informationsansvarige i länet stödjer cheferna kommunikativt genom att, tipsa om viktiga 

länkar och skriva informativa texter på intranätet, svara på e-postfrågor, och föra dialog med 

cheferna. Dessutom vidareförmedlar informatören material till cheferna som 

informationsavdelningen i Stockholm producerat.

Vi har funnit att enhetscheferna i länet har behov av att få ett sammanfattat material om 

förändringsprocessen för att få en tydlig bild av hela förändringen. De tycker att viss 

information saknas och de vill dessutom ha hjälp och stöd med att tolka materialet. 

Enhetscheferna vill att förändringsbeslut tidsmässigt på ett bra sätt ska anpassas när de ska 

realisera förändringsbeslutet. Därför vill de att mer hänsyn ska tas till deras faktiska 

arbetssituation.
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1. Inledning

Våren 2007 meddelade Försäkringskassan i en pressrelease att de under de närmaste åren ska 

förändras och moderniseras. Generaldirektör Curt Malmborg delgav att Försäkringskassan 

inte klarar det uppdrag de är satta att göra. Det innebär att de under de närmsta åren ska 

genomföra stora förändringar för att anpassa sig till sina kunders behov. (Försäkringskassan 

2007b)

Egentligen började förändringsarbetet redan 2005 när Försäkringskassan blev en statlig 

myndighet och sedan dess har förändringsarbetet fortskridit. Den 15 februari 2008 upphörde 

den tidigare länsindelningen där varje län var en egen myndighet. Myndigheten är nu en ny 

organisation som istället ordnad utifrån verksamheten. (Försäkringskassan 2008)

Försäkringskassan är den myndighet som har hand om stora delar av det svenska 

trygghetssystemet. Det handlar om att Försäkringskassan beslutar om rätt till ersättning vid 

exempelvis sjukskrivning eller vård av barn och pension. Dessutom arbetar man för att 

människor snabbt ska komma ut till arbete, genom att samordna resurser och stöd i sådana 

situationer. (Försäkringskassan 2008)

Vårt intresse väcktes för att genomföra den här studien när vi via medierna tog del av dessa 

rapporteringar. Vi vill veta hur informationsavdelningen arbetar med att understödja cheferna 

i arbetet med att utveckla en konstruktiv förändringsprocess. Dessutom vill vi veta vilket 

kommunikationsstöd cheferna har. I organisationer är den närmaste chefen den viktigaste 

kommunikationskanalen för medarbetarna, och kommunikationen mellan chefen och 

medarbetarna spelar en viktig roll vid en organisationsförändring. (Nordisk kommunikation, 

2005)

Att studera arbetet vid en sådan förändringsprocess ger oss dessutom betydelsefulla 

kunskaper och erfarenheter, som är viktiga för vårt kommande yrkesliv inom 

kommunikationsområdet.
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1. 1 Problemformulering

Utan en väl fungerande kommunikation inom organisationer kan en lyckad intern förändring 

inte åstadkommas (Högström.1999: 7). Det är av stor vikt att när en organisation går igenom 

en förändringsprocess, att cheferna arbetar för att alla i organisationen känner sig delaktiga i 

förändringen, och att de dessutom känner motivation att delta. Cheferna kan genom ett 

effektivt kommunikationsarbete motverka otrygghetskänslor, och istället skapa förtroende för 

att förändringen leder till något bättre.

Samhället runt om oss förändras hela tiden i en allt snabbare hastighet. För organisationer 

och företag är det nödvändigt att också förändras i takt med sin omvärld. Anpassningar utefter 

omgivningens förutsättningar har alltid förekommit i arbetsorganisationer, men hastigheten 

och omfattningen är idag mer märkbara (von Platen 2006: 15). Organisationsförändringar är 

alltså något som är nödvändig och som ständigt kommer att pågå i organisationer för deras 

överlevnad, och för att de inte ska stagnera i utvecklingen. Försäkringskassan genomför en av 

de större omorganisationerna sedan dagens moderna Försäkringskassa bildades på 1950-talet. 

I en sådan stor förändringsprocess är det viktigt att ledningen skapar engagemang och 

förståelse bland organisationens medlemmar för att få till stånd en lyckad förändringsprocess.

(Försäkringskassan 2008)

Von Platen (2007: 16) menar också att för att lyckas med en förändringsprocess är det 

viktigt att få till stånd en bra och fungerande kommunikation. Människor uppfattar och 

hanterar förändringar på olika sätt, och därför måste chefer arbeta med meningsskapande 

genom att sätta in förändringen i ett sammanhang. Därigenom kan förutsättningar skapas för 

att förstå varför förändringen är nödvändig.

Just att få förståelse för förändringen och att människor uppfattar meningen med den, är av 

central betydelse i en sådan här process. Om det skriver också Johansson (2003: 337) och 

menar att för att uppnå detta krävs det att cheferna har kompetens och förståelse för 

kommunikation, vilket inte alltid är fallet. Det kan därför resultera i att deras kommunikation 

inte fungerar som tänkt. Lyckas de inte skapa förtroende, så blir det svårare att nå ut och 

etablera sina budskap. Om kommunikationsmisstag sker inom organisationen kan dess tillit på 

ett ögonblick gå förlorad både internt och externt. 

Det är intressant att i en så pass stor organisation som Försäkringskassan är i Sverige, 

studera hur man går tillväga internt för att kommunicera förändringsbudskapen på ett 

framgångsrikt sätt. Hamrefors och Landqvist (2006: 17) berättar också att det gäller att få den 

interna och externa kommunikationen att samverka på alla nivåer för att kommunikationen 
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ska fungera. Budskap måste förtydligas och tolkas innan det länkas vidare internt till den 

aktuella målgruppen. I detta arbete har informatören rollen att agera gatekeeper eller 

grindvakt åt chefer och medarbetare. Det innebär att sålla information innan den når 

mottagarna.

Med den ökande informationstakten och det informationsöverflöd som stor del samhället 

idag känner av menar Heide (2002: 205f) att det blir allt svårare för mottagaren att sortera 

viktig information från den information som är mindre viktigt. 

1. 2 Syfte

Syftet med studien är att undersöka Försäkringskassans kommunikationsstöd till cheferna 

under en förändringsprocess. Vi vill även undersöka vilket behov av kommunikationsstöd 

cheferna har.

1. 3 Frågeställningar

 Hur arbetar informationsavdelningen i Stockholm med det kommunikativa stödet till 

enhetschefer i länet, under Försäkringskassans förändringsprocess?

 Hur stödjer informationsansvarige vid ett av länskontoren enhetschefernas 

kommunikation under, Försäkringskassans förändringsprocess?

 Vilket behov av kommunikativt stöd finns hos enhetscheferna i länet när 

Försäkringskassan genomgår förändringsprocessen?

1. 4 Disposition

Den första delen av uppsatsen innehåller en inledning, en problemformulering samt syfte och 

frågeställningar som beskriver studiens utgångspunkt. I kapitel två redogör vi för de teorier 

och tidigare forskning som vi anser vara relevanta för vår studie. I det tredje kapitlet redovisar 

vi för de metoder och tillvägagångssätt vi använt. Här diskuterar vi även studiens validitet och 

reliabilitet. Kapitel fyra handlar om den empiriska bakgrunden för undersökningen. Här 

presenterar vi Försäkringskassans historiska bakgrund samt organisationen som genomgår en 

förändringsprocess. I kapitel fem har vi samlat själva empirin som innefattar analys av 

material samt resultatredovisning. I kapitel sex presenterar vi slutsatser som mer detaljerat 

beskriver vad vi kommit fram till i studien. I det sjunde och avslutande kapitlet för vi en 

avslutande diskussion samt ger förslag på vidare forskning. I det här kapitlet är det våra egna 

tankar och reflektioner som framförs.
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2. Teoretiskt ramverk och tidigare forskning

Vi vill här ta upp de teorier och olika synsätt som vi kommer att behandla och hålla oss 

kritiska till i vår studie. Kapitlet är indelat i fem delar som behandlar teorier om 

kommunikation och organisation, förändringsmodeller, strategisk kommunikation vid 

förändring, informatörens roll och meningsskapande. 

2. 1 Kommunikation och organisation

Det finns olika perspektiv att utgå från när det handlar om planerad kommunikation. (Heide, 

Johansson och Simonsson 2005: 49) skriver att de olika synsätten på kommunikation har 

utvecklats inom olika traditioner. Fram till 1980-talet var det klassiska perspektivet det mest 

vanliga, men då det perspektivet främst utgick från ett ledningssynsätt så föddes även det 

tolkande- och kritiska perspektivet. Vi kommer att titta på det klassiska perspektivet, då det 

fortfarande är det dominerande synsättet bland dagens forskare samt hos chefer och 

informatörer. Vi behandlar även i detta kapitel organisationsidentitet och organisationskultur, 

samt funktioner för god internkommunikation.

2. 1. 2 Det klassiska perspektivet

I det klassiska perspektivet utgör inte kommunikationen en grund som hela organisationen

bygger på, man tror också att tekniken man använder för att sända ett budskap med, har en 

förmåga att lösa organisationens kommunikationsproblem. Det sända budskapet anses vara 

identiskt med det mottagna vilket kan leda till att man tror att organisationens kommunikation 

är effektivare än den egentligen är. Det kan leda till att sändaren inte förstår nyttan av 

återkoppling för att försäkra sig om att ett budskap nått fram och tolkas på det önskade sättet. 

(Heide, Johansson och Simonsson 2005: 51f). 

Under senare år har dock det klassiska perspektivet utvecklats och tagit intryck av tankar 

från både det tolkande och kritiska perspektivet. Det betyder att många forskare idag centralt 

utgår från en meningsskapande syn där människor är aktiva och deras egna personliga 

tolkningar står i fokus. Denna syn på kommunikation hävdar författarna inte behöver stå i 

konflikt med överföringssynen för att få till stånd en lyckad kommunikation, utan de tydliggör 

att den centrala processen är den meningsskapande (Heide, Johansson och Simonsson, 2005: 

70). 



10

2. 1. 3 Organisationsidentitet- och kultur

När det gäller dagens syn på intern- och extern kommunikation anser forskarna att 

gränsdragningen mellan de två kommunikationstyperna är svår att göra 

Organisationskommunikation handlar både om intern- och extern kommunikation i 

samverkan, och speciellt svårt att tydligt skilja dem åt är det när det handlar om att 

kommunicera immateriella värden i en organisation. (Heide i Heide, Johansson och 

Simonsson 2005: 167) 

Utifrån tidigare forskning menar ovanstående författare i Heide, Johansson och Simonsson 

(2005: 169f) att organisationsidentitet är ett svårdefinierbart begrepp, som handlar om en 

organisations verklighet och egenskaper, samt hur detta visar sig i de bilder som 

kommuniceras intern och externt.

För att tydliggöra begreppet har Balmer (2001: 276) delat in organisationsidentitet i fem 

kategorier:

1. den faktiska identiteten – interna värderingar, organisationshållning, verksamheter, 

resultat och positionering. 

2. den identitet som organisationen uttrycker – alla de budskap från organisationen som 

kommuniceras ut.

3. den samlade uppfattade identiteten – den image och uppfattning som finns hos 

intressenterna om organisationen.

4. den ideala identiteten – det optimala läget eller positionen för en organisation under en 

viss tid. 

5. den önskade identiteten – den önskade profil som grundaren och/eller ledningen för 

organisationen har. 

Heide diskuterar med utgångspunkt i tidigare forskning i sitt kapitel i Heide, Johansson och 

Simonsson (2005: 171) om organisationskultur, vilket är ett begrepp som ligger väldigt nära 

begreppet organisationsidentitet. De två begreppen går ofta in i varandra men 

organisationsidentiteten brukar betraktas som något som ingår som en del av 

organisationskulturen. Författaren menar att en organisations kultur är ett vidare begrepp som 

bland annat handlar om gemensamma värderingar och antaganden om den gemensamma 

verkligheten. Organisationsidentiteten anses vara den synliga delen av organisationskulturen 

såsom, principer, handlingsmönster och värderingar. En vanligt förekommande verklighetssyn 

på organisationsidentitet är att den uppfattas som något stadigvarande som ledningen skapar 

och sänder ut till medlemmarna i organisationen. Men flera av dagens forskare ser 

organisationsidentitet som något föränderligt och dynamiskt som hela tiden prövas och 
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förändras av medlemmarna själva i en organisation. Identiteten förändras och prövas i takt 

med förändringar i organisationens omgivning eller image. Utifrån detta resonemang skulle 

en organisations identitet vara produkten av ledningens kommunikation om grundläggande 

normer och värderingar samt de värderingar och tolkningar som finns hos organisationens 

medlemmar.

Heide har utifrån tidigare forskares studier i sitt kapitel i Heide, Simonsson och Johansson 

(2005: 173f) kommit fram till att image är den bild som människor har av en organisation och 

att profil handlar om den bild och uppfattning som ledningen för en organisation vill förmedla 

till dess intressenter.  Imagebilden av en organisation kan ses som ett resultat av människors 

tolkningar av de bilder som de fått kommunicerade av organisationen, men det är även en 

produkt av organisationens handlande och meningsskapande. Författaren menar att image inte 

ska ses som en sann bild av verkligheten. En aning distans till ett visst objekt är 

förutsättningen för att image ska skapas och det sker när människor inte har direktkontakt 

med detta objekt. Det är ofta genom olika kanaler såsom massmedier eller personliga nätverk 

som materialet till den image som skapas kommer. Ju mindre erfarenhet människor har av ett 

visst objekt desto lättare är det att påverka imagen så att den liknar profilen. 

2. 1. 4 Funktioner för god internkommunikation 

Att generera vinst eller att nå sina tjänste- eller servicemål är en organisations primära syfte 

(Larsson 2001: 70). Stabilitet och förutsägbarhet är viktiga underliggande mål, men för stor 

stabilitet kan generera dålig flexibilitet, vilket i sin tur kan leda till att organisationen inte 

främjar innovationer. Men en hög innovationsförmåga kan också förhindra stabilitet. Ett av 

syftena med intern- och extern kommunikation är att skapa balans mellan stabilitet och 

flexibilitet.  Denna balans är möjlig att åstadkomma, men det krävs en stor ansträngning och 

en effektiv koordination av organisationens interna och externa kommunikation. Här 

definieras fyra funktioner för hur god internkommunikation kan se ut ur ett 

ledningsperspektiv.

 Att uppgifter, mål och regler för verksamheten kommuniceras ut

 Att organisationens aktiviteter samordnas

  Att ledningen förses med upplysningar om situationen i organisationen och om 

tillförlitligheten i sina (nedåtriktade) budskap

 Att medarbetarna socialiseras in i organisationens kultur

 (Kreps 1990: 269f) 
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2. 2 Förändringsmodeller

I kapitlet berättar vi om olika modeller för förändringsarbete. Dessa modeller har olika 

utgångspunkter när det gäller maktfördelning, värderingar, och inflytande för medarbetarna.

2. 2. 1 Förändringssätt 

När det gäller förändringsarbete finns det olika modeller att tillämpa. I den så kallade 

expertmodellen tar man hjälp av experter för att genomföra ändringar. De som berörs är inte 

själva delaktiga i processen förrän besluten redan är fattade. Med den här modellen är det 

vanligt att man stöter på motstånd från de berörda. Många beslut som ska genomföras enligt 

denna modell blir aldrig i slutändan verkställda. Förankringsmodellen ger en större 

inflytelsegrad för de berörda eftersom de ges möjlighet till inflytande redan tidigt i processen 

men även senare. De involverade får välja från en rad olika principlösningar och själva delta i 

genomförandet av lösningarna. Processmodellen erbjuder de berörda möjlighet till inflytande 

redan vid det inledande arbetet med diagnostiseringen av problemet. Denna modell ger mest 

inflytande av de tre ovanstående till de berörda eftersom själva diagnostiseringsarbetet är en 

stor del av lösningen. Dessutom arbetar de inblandade parterna tillsammans fram olika 

alternativ till beslut att ta ställning till. (Bruzelius och Skärvad 2004: 430f) 

2. 2. 2 Kotters förändringsmodell

John P Kotter beskriver en 8-stegs process när det gäller storskaligt förändringsarbete och vad 

som krävs för att nå en lyckad organisationsförändring. Vi har valt att endast belysa steg två i 

Kotters 8-stegsprocess eftersom det endast är detta steg som är väsentligt att lyfta fram för vår 

studie. Steg två innebär att knyta till sig de rätta personerna som är väl respekterade i 

organisationen för att skapa ett vägledande team av effektiva ledare med befogenheter att leda 

förändringen. Dessa bör ha förmågan att influera och visa engagemang i förändringsarbetet.

För att få en dynamisk grupp är det är bra att sätta samman ett team med individer från olika 

nivåer, än att sätta samman en grupp av likatänkande. Det kan röra sig om exempelvis chefer 

och medarbetare (Kotter 2007) 

2. 3 Strategisk kommunikation vid förändring

För att kommunicera internt i en organisation används olika medier eller kanaler. Vi har valt 

att ta upp de vanligaste informations- och kommunikationskanalerna som används i dag. 

Dessa utvecklas hela tiden och det är viktigt att sändaren har förståelse för mediet och dess 

effekter för att kunna välja rätt kanal. (Cutlip, Center och Broom 2006: 200f) 
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2. 3. 1 Ledarskap och strategisk förändring 

Organisationer behöver bra ledare som tydligt kan visa medarbetarna i vilken riktning som 

organisationen är på väg. Ledarnas förhållningssätt till kommunikation är viktig för en 

effektiv och trovärdig intern kommunikation (Tench och Yeomans 2006: 345). Smythe (2004) 

identifierar i Tench och Yeomans (2006: 346) fyra olika utgångspunkter eller metoder när det 

gäller ledarskap i en strategisk förändringsprocess.

 Telling - En traditionell informationskampanj genom information i nyhetsbrev eller 

via representanter i organisationens nätverk som levererar budskapet. Ledaren 

försöker med det här tillvägagångssättet vinna samtycke för sitt budskap.

 Selling – Intern marknadsföring alternativt att angreppssättet är övertalning. 

Evenemang och underhållning ordnas för medarbetarna i syfte att influera förändring 

eller att skapa en känsla av delaktighet. Ledaren vill möjliggöra medarbetarna att 

upptäcka vad ledningen redan har upptäckt eller bestämt.

 Individual accountability – Ett webbaserat sätt för lärande och möjlighet till 

konsultation för medarbetarna, där problemlösning sker i små grupper. Handledning 

ges för att stödja individuell förändring. Dessutom ges medarbetarna möjlighet att 

bidra till förslag på lösningar och målsättningar.

 Co-creation – Medarbetarna får själva delta i beslutsfattandet och ledaren agerar mer 

som en guide och stöttepelare istället för att själv vara den som tar besluten.

Ledarna gör inte strategiska val av metod när det gäller ledarskap i en förändring. Samme 

författare menar att valet ofta är instinktivt och reflekterar ledarens erfarenheter. Det är också 

troligt att flera av metoderna tas i bruk samtidigt. 

2. 3. 2 Kommunikationskanaler

Avancerad teknologi har reformerat sättet att kommunicera på. Den digitala 

kommunikationen är snabbare än förr och sättet att producera, distribuera och lagra 

informationen är förändrat. (Cutlip, Center och Broom 2006: 234f) 

De kanaler som används för att kommunicera utvecklas hela tiden. De olika sätten att föra ut 

budskap på såsom skriftliga, muntliga och elektroniska kanaler kan med fördel komplettera 

varandra. Allt är beroende på olika faktorer såsom tid, ekonomi, mottagarnas behov och så 

vidare. För sändaren gäller det att välja rätt kanal, vilket innebär att man också har en 

förståelse för mediet och dess effekter. (Cutlip, Center och Broom 2006: 200f) 
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Flera olika sorters kanaler används när man kommunicerar internt i en organisation. De 

främsta kanalerna att kommunicera via internt är intranät, personaltidning, nyhetsbrev, möten, 

konferenser och anslagstavlor. Personaltidningar är ett massmedium som oftast publiceras 

månadsvis. I detta massmedium presenteras ledningens budskap och nyheter om företagets 

eller organisationens affärer. Nyhetsbrevet är också ett massmedium som distribueras 

elektroniskt via intranätet och e-post. Ändamålet med nyhetsbrevet är att mottagaren ska ha 

större och regelbunden tillgänglighet till organisationens nyheter. Intranätet är en webbaserad 

informations- och kommunikationskanal som är begränsat för internt bruk. I korridorer, i 

personalrestauranger eller vid möteslokaler finner man ofta anslagstavlan. Denna kanal 

används främst för att annonsera om olika evenemang, värdegrunder och policys. Både 

gruppmöten och konferenser är muntliga kommunikationskanaler där träffarna kan innebära 

aktivt deltagande från de närvarande. (Tench och Yeomans 2006: 348f) 

I organisationer är den närmaste chefen den viktigaste kommunikationskanalen för 

medarbetarna, och kommunikationen mellan chefen och medarbetarna spelar en viktig roll vid 

en organisationsförändring. (Nordisk kommunikation, 2005). 

En väl fungerande kommunikation har bättre förutsättningar ju närmare medarbetarna och 

cheferna står varandra i organisationens hierarki. Medarbetare i organisationer förväntar sig 

att få viktig information från ledningen genom sina närmaste chefer. Cheferna väntas

dessutom vara välinformerade. De förutsätts också vara välfungerande och förutsätts vara 

pålitliga aktörer i kommunikationsleden. (Klein 1996: 35)

När det gäller att utforma ett budskap definierar Fairhurst (2005: 165) utifrån tidigare 

forskning att framing betyder vinkling av ett ämne mot en viss tolkning, och hur viktigt det är. 

När ett ämne ramas in väljs en särskild mening ut som får representera och ge karaktär åt 

budskapet. När tolkningar sedan görs med andra, strävar man att tolkningen ska bli tagen som 

äkta, gentemot andra möjliga tolkningar. Man strävar efter att styra tolkningen mot en viss 

betydelse. (Fairhurst 2005: 168)

2. 3. 3 Intranät och lärande

Ett intranät kan fungera både som en ren informationskanal eller som ett arbetsverktyg. Förr 

var den övergripande kommunikationen och ledningsinformationen separerad från 

arbetsprocessen. Numera har intranätets införande ändrat detta tankesätt; intranätet kan idag 

användas som ett arbetsverktyg där organisationsmedlemmar själva kan fylla i blanketter, 

lägga ut information eller söka arbetsrelaterad information. (Heide 2002: 90)
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En viktig förutsättning för organisationslärande är tillgång på information. Mängden 

information på intranät kan dock var stor och det kan ofta bero på att det finns en inställning 

till att all information ska finnas tillgänglig via intranätet. Tillgången till informationen leder 

till att medarbetarna får en bra insyn och översikt över organisationen och dess processer. Ur 

ett lärandeperspektiv är denna tillgång positiv, då det finns bra förutsättningar till att 

synergieffekter kan uppstå när medarbetare har tillträde till annan information och kunskap än 

den som finns inom den egna avdelningen. Trots alla möjligheter till organisationslärande 

som tillgången till information via intranät innebär, så finns det nackdelar eller hinder för 

detta lärande. Det kan röra sig om att det blir problem med att hitta rätt information och att det 

finns för mycket information tillgänglig. Ofta finns det flera versioner av samma dokument 

utlagt och uppdateringen av sidorna sköts inte tillfredsställande, då inaktuella dokument 

många gånger få ligga kvar. Det kan då vara svårt att veta vilken information som är viktig. 

Dessutom kan tolkning av information också utgöra en svårighet, då det kan vara svårt för den 

enskilde medarbetaren att förstå vad en speciell information betyder för just dem och deras 

avdelning. Därför är åtkomligheten till informationen på intranätet ofta överskattad och rent 

fiktiv. Det finns en risk med en skenbar tillgång till information och en konstruerad bild av 

kanalen som innebär att informationen på intranätet blir en avstjälpningsplats för information. 

(Heide 2002: 200ff) 

2. 4 Informatörens roll 

Vi kommer i detta avsnitt att beskriva informatörens olika roller i sitt strategiska arbete, samt 

hur informatören arbetar för att kommunikationen ska samverka, både internt och externt. Det 

som sker i en organisations omvärld påverkar också organisationen internt (Hamrefors och 

Landqvist 2006: 17). Vi kommer även att beskriva dominerande synsätt på kommunikation,

samt den rådgivande roll som informatörerna bör ha.

2. 4. 1 Informatörens strategiska arbete

När organisationers behov av sammanhang, trovärdighet och tydlighet ökar gentemot interna 

och externa intressenter blir dagens informatör viktiga redskap. Det som sker i 

organisationens omvärld påverkar även organisationen internt, därför måste informatören 

arbeta för att kommunikationen samverkar och att nyheter sätts in i sitt sammanhang och 

klarläggas för medarbetarna. Informatören har tre tydliga roller där de dels ska arbeta för att 

hjälpa ledningen att förstärka och kommunicera dess budskap och strategiska aktiviteter så att 

medarbetarna snabbt kan ta del av informationen. Den andra rollern är att agera 
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omvärldsbevakare, både intern och externt. De ska genom sitt eget nätverk, genom kollegor 

och med hjälp av nyheter uppfatta signaler och trender i omvärlden. Till sist har de även 

rollen som förmedlare av företagshistorierna där de via olika kanaler tolkar och förtydligar 

organisationens historia och berättelser åt medarbetarna. Ett slags journalistiskt arbete som 

omfattar det kritiska granskande och värderingar av nyheter utifrån målgruppens behov. 

Denna värdering innebär att informatören får ge utkast till ändringar av innehåll, förslag på 

byte av medier och liknande. Rollen som gatekeeper eller grindvakt innebär att agera både 

stopklots och förmedlare samtidigt. Det här arbetet innebär allt från att bara länka vidare eller 

översätta budskap åt målgruppen till rena omskrivningsarbeten av komplicerade budskap från 

ledningen. (Hamrefors och Landqvist 2006: 17). 

2. 4. 2 Informatörens arbete som rådgivare

Heide och Simonsson (2002: 181) menar att många informatörer arbetar efter en inaktuell och 

förenklad syn på kommunikation där de agerar informatörsförmedlare och gatekeeper. Med 

denna syn på kommunikationen håller man fast vid en uppfattning där kommunikation 

handlar utformning av budskap, kanaler och spridning av information. Det behövs en 

modernare syn där kommunikationen utgör en central plats och ingår i själva grunden i 

organisationen. Överföringssynsättet måste lämnas för att ge plats för modernare tankar 

såsom ledarskap, lärande, struktur och kultur. Överföringssynsättet handlar främst om att föra 

ut information på ett effektivt sätt där frågor som tolkning och användning av information 

ignoreras. Man tänker sig ett budskap som en fysisk substans som överförs från en sändare till 

mottagaren på ett effektivt sätt. Här ser man kommunikationsproblem som något som kan 

lösas genom att skapa nya kanaler eller strukturer för att bättre kunna vidareförmedla 

informationen. Man utgår från ett sändarperspektiv där sändaren med hjälp av 

kommunikationen kan generera ökad kontroll. Detta synsätt har länge varit dominerande även 

bland chefer och medarbetare i organisationer och det kan då vara lätt att som informatör 

styras av omgivningens krav och förväntningar.

Till det dominerande överföringssynsättet finns flera alternativ. Heide och Simonsson 

(2002: 186) berättar om det kulturella perspektivet på kommunikation som handlar om att 

skapa förutsättningar för en ömsesidig mening och förståelse av verkligheten. Alla människor 

tolkar och förstår information på olika sätt, allt utifrån våra egna kunskaper, ståndpunkter, 

erfarenheter och värderingar.

Heide och Simonsson (2002: 188ff) menar att man med den här synen på kommunikation 

ger en utvidgad roll åt informatören. Informatören måste på ett tydligt sätt vara integrerad
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med organisationens olika processer som exempelvis lärande och ledarskap, istället för att 

sköta informationsarbetet via de formella kommunikationskanalerna. Dagens organisationer 

kräver ett svårare och mer kommunikativt ledarskap för chefer. Detta medför att 

informatörens roll som rådgivare åt ledarna i kommunikation blir viktig. Chefernas 

kommunikativa roll innebär att dels vägleda och påverka, men också att skapa gemensamma 

värderingar, visioner, målbilder och föreställningar om det egna arbetet och organisationen. 

För att budskapen ska bli meningsfulla måste ledarna bjuda in till dialog och ge möjlighet till 

reflektion kring viktiga budskap. Det gäller att inte nöja sig med en enkelriktad information. 

Tidigare var chefernas roll att sprida information och ge direktiv men nu handlar det mer om 

att agera ledare och tolkare, vilket alltför många chefer inte inser. Informatörerna har här en 

viktig roll för att få ledningen att förstå kommunikationens vikiga funktion. (Heide och 

Simonsson 2002: 188ff)

I och med kommunikationens ökade roll kan inte informatörens arbete bara begränsas till de 

formella kommunikationskanalerna, utan det är viktigt att de i de olika processerna i 

organisationen utgår från ett kommunikativt perspektiv. Det gäller alltså för informatörerna 

att inta en pedagogisk roll som förmedlare av kommunikationens vikt för att den ska få en 

naturlig plats i organisationens dagordning. Dessutom innebär uppdraget att utvärdera projekt 

och processer ur ett kommunikationsperspektiv och att därifrån initiera åtgärder. För att kunna 

arbeta på ett effektivt sätt måste informatörerna finnas i både central position, alltså i en 

stabsplacering nära ledningen, såväl som i en placering ute i verksamheten. Den centrala 

placeringen i ledningens centrum hänger samman med överföringssynsättet medan 

positioneringen ute i verksamheten förknippas med det kulturella kommunikationssynsättet. 

Genom att arbeta ute i verksamheten får informatören möjlighet att delta i verksamheten 

istället för att bara informera om den. Författarna anser att den ena positioneringen inte 

utesluter den andra utan att de kompletterar varandra väl i en organisation.

Slutligen menar Heide och Simonsson (2002: 199) att det kulturella 

kommunikationssynsättet inte innebär att informatörerna ska sluta att arbeta med att skapa väl 

fungerande kanaler och system för kommunikation. Dessa arbetsuppgifter som hör till 

överföringssynsättet är fortfarande viktiga, men informatörernas arbete får inte stanna vid 

dessa. 
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2. 5 Meningsskapande

När det gäller chefers kommunikation och kommunikativa roll så har vi valt att presentera vad 

några av nutidens forskare skriver om meningsskapandets betydelse och påverkan i 

organisationer. Dagens moderna organisationer kräver en ny sorts chefsroll som innebär att 

kommunikationen både är avancerad och får stå i fokus (Simonsson i Heide, Johansson och 

Simonsson 2005: 97).

2. 5. 1 Chefens nya kommunikativa roll

Nuförtiden kräver ett gott ledarskap att man som chef har kunskaper i hur man kommunicerar;

detta kräver en ny form av chefskap där kommunikationens roll är både svårare och mer 

betydelsefull. När en chef informerar sina medarbetare är det viktigt att budskapet sätts in i ett 

sammanhang (till exempel att koppla det till den enskilda gruppens verksamhet) för att på så 

sätt undvika kommunikationsproblem. Det är också viktigt att fundera på hur man säger eller 

på vilket sätt man framför ett meddelande så att man inte bara informerar rakt av. Detta kan 

man göra genom att använda sig av metaforer, anekdoter och genom att exemplifiera. Det 

gäller alltså att inte bara tänka på vad man ska säga utan även hur man gör det. (Simonsson i 

Heide, Johansson och Simonsson 2005: 97f) Det är också viktigt att skapa tilltro och 

tillförlitlighet för att bli hörda, då chefer och ledning, internt och externt vill nå ut med sitt 

budskap om förändringen (von Platen 2006: 75).

Det gäller att arbeta med att integrera nya erfarenheter med gamla föreställningar och 

referensramar när man arbetar med meningsskapande. Meningsskapande är en process som 

innebär att individen engagerar sig i att förstå och ger sig in i en förändring på ett effektivt 

sätt. Särskilt kraftfullt blir arbetet med meningsskapande om man arbetar med en coachande 

ledarstil med den enskilde medarbetaren. Coaching är ingen passiv metod utan utgår från ett 

aktivt lärande och en avgörande fördel är att lärandet sker genom handling. Men till skillnad 

från andra ledarstilar så innebär inte coaching att ge order eller säga åt någon vad han eller 

han ska göra. Istället handlar det om att assistera och understödja människors 

meningsskapande aktiviteter genom att ge dem möjlighet att arbeta med att ta bort hinder som 

blockerar dem från att gå framåt i processen.  En av anledningarna till att coaching är så 

framgångsrikt är att metoden går på djupet när det gäller att förändra hämmande åsikter och 

uppförandemönster. Man utmanar den givna tanken och antagandet att kunskap måste 

tillgodogöras genom passiv observation man menar istället att erfarenhet fås genom aktivt

utbyte mellan engagerade människor i ömsesidiga relationer. För att kunna ge mening till en 

händelse måste man först få möjlighet att titta på den aktuella händelsen i efterhand. En 
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situation kan endast bli etiketterad först när den har blivit genomförd och sedan reflekterad 

över. Själva grunden i coaching går ut på att ge människor möjlighet till reflektion genom att 

ge dem tid till att återblicka på den aktuella händelsen. Genom reflektion kan händelsen ses i 

ett annat ljus och då finns möjlighet till att lärande uppstår. (Du Toit, 2007: 282ff). 

Det nya ledarskapet ställer nya krav och andra villkor angående kommunikation. I och med att 

den moderna informations- och kommunikationstekniken skapat nya möjligheter att nå ut med 

information, har chefens uppgift som informationsspridare förändrats (Simonsson i Heide, 

Johansson och Simonsson 2005: 101f). Heide och Simonsson (2002) menar utifrån tidigare 

forskare också att chefens kommunikationsroll har förändrats, från att vara ett medium som 

sprider information, till att arbeta med meningsskapande. Allt större och komplexare 

informationsmängder gör att medarbetarna behöver hjälp med att sålla och tolka 

informationen. 

I dagens organisationer är inte tillgången på information ett problem, det handlar istället om 

att ta hand om, kunna tolka, och arbeta med att skapa mening runt informationen. Det kan 

chefen göra genom att skilja ut viktig och oviktig information åt medarbetarna. I chefens 

kommunikativa uppgift ingår även att arbeta med att skapa mening genom att tolka och 

förtydliga budskap åt personalen. Den tredje uppgiften för chefen när det gäller 

kommunikation är att stimulera och uppmuntra till dialog, så att kommunikationen inte 

stannar vid att vara enkelriktad. (Simonsson i Heide, Johansson och Simonsson 2005: 101f)

2. 5. 2 Situationsanpassat ledarskap

Situationsanpassat ledarskap handlar om att ledarskapet bör anpassas efter situationen eller 

den rådande omständigheten. Teorin förespråkar att det inte finns en optimal ledarstil; olika 

situationer kräver olika sorters ledarskap. Cheferna bör vara medvetna om att det är viktigt att 

förändra sitt ledarskap allt eftersom situationen utvecklas för att medarbetarna ska kunna 

prestera så bra som möjligt (Hackman & Johnson C2004: 64f).

Hackman & Johnson redogör för Hersey och Blanchards (2001) situationsteori vilken

handlar om situationella faktorer som ledarskapet bör anpassas efter. Den omständighet som 

forskarna anser vara allra mest viktig är medarbetarnas mognad. I mognaden finns två 

komponenter som definieras som mognad i arbetet och psykologisk mognad. Mognad i 

arbetet handlar om uppgiftsrelaterad mognad, såsom färdighet och kunnande i sitt arbete. 

Psykologisk mognad syftar till känsla av förtroende, villighet och motivation. Mognadsgraden 

kan växla om medarbetaren byter arbetsuppgifter, men den kan också skifta från en situation 
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till en annan. Forskarna berättar om fyra kombinationer av ledarskap vilka är: instruera, 

coacha, stödja samt delegera; dessa mognadsgrader bör ledaren anpassa sin ledarstil efter. 

    Om ledare diagnostiserar situationen och kommunicerar i enlighet med den samt bevarar 

flexibiliteten, är ett situationsanpassat ledarskap effektivt. Då kan ledaren influera 

medarbetarna till att arbeta för organisationen och genom detta uppnå dess mål. (Hackman & 

Johnson 2004: 74f)

2. 5. 3 Förändringskommunikation

Att arbeta med meningsskapande och förståelse är viktigt i en förändringsprocess då 

förändringarna är lättare att få till stånd om människor förstår motiven till förändringen och 

även ser hur det ska gå till. Har man inte den här förståelsen finns risken att man fortsätter att 

arbeta på samma sätt som förut. Att arbeta med meningsskapande menar Dalfelt i (Heide, 

Johansson och Simonsson 2005: 157f) utifrån tidigare teorier, handlar om att få tillstånd en 

koppling mellan gammal och ny kunskap. Denna koppling sker när vi lyckas relatera till något 

välbekant som vi känner igen då vi möter något nytt. 

Större förändringsprocesser kan under en period stöta på motstånd och ifrågasättande. Om 

informationen under denna process är otydlig, knapp eller enkelriktad finns en risk att det tar 

längre tid för medarbetarna att bearbeta förändringens betydelse och verkan för dem. 

Kommunikationen har en stor inverkan och är särkskilt påtaglig om situationen är komplex 

och otydlig. (Dalfelt i Heide, Johansson och Simonsson 2005: 158) 

Osäkerhet och ängslan är vanliga företeelser vid förändringar och uppstår då människor inte 

vet hur de ska bete sig. Detta beror på att man inte har någon tidigare erfarenhet av situationen 

att relatera till eller så kan det vara så att situationen ger upphov till att man kan tolka den på 

flera olika sätt.  Dalfelt menar i Heide, Johansson och Simonsson (2005: 158f) i detta 

sammanhang utifrån andra forskare, att det inte är förändringen i sig som skapar oro, utan att 

det främst är brist på relevant information som genererar osäkerheten. De menar att det 

medarbetarna inte behöver är mer information, utan istället hjälp att tolka och tyda den på ett 

tillfredsställande sätt. Om människor inte förstår vad en förändring betyder eller innebär så 

hjälper det inte med mer information, det gäller istället att förklara och sätt in budskapet i ett 

sammanhang som medarbetarna kan relatera till och på så sätt kan motverka osäkerheten inför 

förändringen.

Vid en organisationsförändring är det inte självklart att alla chefer är lika tydliga i sin 

kommunikation till medarbetarna. Därför bör informationen även finnas att tillgå via skriftliga 

kanaler, så att medarbetare kan ges möjlighet att gå tillbaka till informationen vid behov, då 
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det är individuellt hur medlemmar i en organisation föredrar att ta del av information. Det 

gäller att upprepa budskapet då alla inte kan ta till sig informationen med en gång, beroende 

på i vilket stadium i förändringsfasen de befinner sig i. det är också viktigt att medarbetaren 

får direkt och tydlig information utan via omvägar. För att undvika ryktesspridning är det 

angeläget att informera även då det inte finns något nytt för tillfället att säga. Vissa känsliga 

budskap ska man undvika att delge strax inför kommande ledighet för att undvika onödig oro. 

(Lundstedt 2007) 
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3. Metod

 Här kommer vi att redogöra för studiens design, avgränsning, urval samt tillvägagångssätt vid 

analys. Begreppen validitet och reliabilitet kommer därefter att diskuteras relaterat till detta.

3. 1 Undersökningsdesign 

Vår avsikt med studien var att undersöka Försäkringskassans internkommunikation under en 

pågående förändringsprocess. Vi ville få kunskap om vilket stöd som enhetscheferna fick av 

informationsavdelningarna samt få en djupare förståelse för vilket behov de hade under en tid 

av förändring. Avsikten var också att se om våra empiriska resultat överensstämmer med 

tidigare forskning. När man strävar efter beskrivningar och förklaringar kan enligt Merriam 

(1994: 22f) fallstudier med fördel användas som metod. Det är då möjligt att koncentrera sig 

på en utpekad situation och belysa samspelet mellan faktorerna som kännetecknar den. 

Eftersom studiens syfte och frågeställningar krävde en intensiv närgranskning av några 

människor som deltog i en förändringsprocess lämpade sig därför en fallstudie för denna 

undersökning

Det finns fyra grundläggande egenskaper som är utmärkande för kvalitativt inriktade 

fallstudier vilka är den deskriptiva, induktiva, heuristiska och partikularistiska. Vår fallstudie 

har ett visst drag av den deskriptiva formen eftersom vi ville beskriva och få en djupare 

förståelse av det stöd och behov som fanns hos enhetscheferna. Studien har även drag av den 

induktiva formen eftersom vi utgick från empirin för att finna teman. Vi lät temana växa fram 

utifrån rådata i respondentintervjuerna. Vi hade heller inte för avsikt att dra några generella 

slutsatser. Utifrån detta är en kvalitativ ansats att föredra eftersom metoden ger möjlighet att 

gå in i en enskild situation och därmed nå ett större djup (Gilje och Grimen 2004: 174). 

Metoden ger möjlighet att fånga uppfattningar, erfarenheter och kunskaper (Esaiasson, 

Oscarsson och Wägnerud 2003: 253).

3. 2 Avgränsning

Studien avrgränsades till att endast undersöka vilket stöd som erhållits från de 

informationsansvariga vid Försäkringskassan under ett förändringsarbete samt vilket behov av 

stöd som enhetscheferna upplevde sig ha. Försäkringskassans förändringsprocess har pågått 

sedan 2005 och den fortgår ännu 2008. Det material som vi samlat in till studien skedde

mellan oktober 2007 och mars 2008.
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Geografiskt valde vi att avgränsa studien till ett län i Sverige med ett medelstort 

upptagningsområde och samt till huvudkontoret i Stockholm. Detta grundar sig på att 

huvudkontoret har en central roll i det kommunikativa arbetet. 

Vi avgränsade även vår studie till att inte undersöka hur internkommunikationen nått fram 

och uppfattas av medarbetarna. De kommer dock att nämnas i resultatet eftersom det är dem 

som enhetscheferna bland andra kommunicerar med. 

Eftersom en större organisationsförändring pågick vid tiden för studien inom 

Försäkringskassan, där flera mindre förändringsprocesser knöts samman med varandra, var 

det en svårighet att välja ut de delar av förändringen som var aktuella under studiens gång.  

Därför valde vi att koppla samman de förändringar som just då ägde rum och kalla det för en 

enda förändring.

3. 3 Val av intervjupersoner

Inför valet av människor att intervjua resonerade vi kring vilken typ av urval som var lämpligt 

utifrån studiens syfte. Vi valde ett målinriktat urval eftersom denna urvalsmetod är fördelaktig 

om man vill lära sig mer om något och få ny kunskap samt erhålla en djupare förståelse om 

det vi har i syfte att försöka förstå. Ett målinriktat urval är att välja ut intervjupersoner efter 

deras speciella erfarenheter och kompetens (Merriam 1994: 61).  Med bakgrund av detta 

valde vi att intervjua enhetschefer och informatörer utifrån deras yrkesroll och kompetens. För 

att få variationsbredd och en ändamålsenlig grupp intervjuade vi sju enhetschefer utav elva i 

det aktuella länet. De informationsansvariga vi valde, var en informatör i länet och en 

informatör vid huvudkontoret i Stockholm. 

3. 4 Datainsamling 

Fallstudiemetoden ger möjlighet att behandla ett flertal typer av empiriskt material (Merriam 

1994: 23). Detta har gett oss möjlighet att hämta material från ett flertal källor. Vi utförde dels 

personliga intervjuer, så kallad primärdata (Jacobsen 2002: 152) men vi använde även tryckta 

och elektroniska dokument från Försäkringskassan, så kallad sekundärdata (Jacobsen 2002: 

152). 

3. 4. 1 Intervjuer

I studien användes personliga intervjuer, både i form av informant- och respondentkaraktär. 

Informantintervjuer användes för att samla information om hur informationsarbetet vid 

Försäkringskassan fungerade och hur organisationen var uppbyggd. 
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Intervjuer som genomförts av respondentkaraktär gav en djupare kunskap om situationen. Där 

står respondenternas egna tankar och åsikter i fokus för det som undersökningen gäller 

(Esaiasson, Oscarsson och Wägnerud 2003: 252f). Under Respondentintervjuerna använde vi 

oss av en semistrukturerad form (Östbye och Larsson 2004: 103) med förutbestämda 

frågeområden, eftersom vi ville se vilket behov av kommunikationsstöd som cheferna hade. 

Dessa var förändringskommunikation, kanaler och informatörens roll. Intervjuformen gav oss 

stor flexibilitet eftersom vi fick möjlighet att ställa uppföljningsfrågor och även frångå 

ordningsföljden på frågorna. Intervjuerna ägde rum under januari 2008 vid de kontor där 

informatörerna och enhetscheferna verkade. Intervjuerna bandades och skrevs av ordagrant.

3. 4. 2 Dokument 

En fördel med att ta del av dokument är dess stabilitet eftersom dokumenten inte förändrar sig 

eller påverkas av forskaren genom sin närvaro utan det är objektiva informationskällor. Vid 

kvalitativa fallstudier är dokument en bra källa eftersom de kan ge studien en empirisk grund 

utifrån frågeställningarna (Merriam 1994: 121).

Vi fick av informanterna ta del av textmaterial såsom styrdokument, kommunikationsplaner 

och annat skrivet textmaterial både i tryckt och elektronisk form. Det gav oss 

bakgrundskunskaper om Försäkringskassan som organisation och om internkommunikationen 

under förändringen. I kapitlet empirisk bakgrund finns information från dessa material 

sammanfattade och beskrivna som bakgrundsmaterial för studien. 

3. 5 Analys av materialet

Ett första steg var att läsa och åter läsa det transkriberade materialet för att bilda oss en 

uppfattning om vad helheten handlade om i varje respondents intervjus svar. Därefter delade 

vi in texten i meningsbärande enheter genom att markera ett kort stycke i texten där varje 

enhet innehöll en händelse, situation eller beskrivning. En ny enhet markerades när betydelsen 

i texten förändrades. Dessa enheter namngavs därefter med en kortare beskrivning av vad 

enheten innehöll. De meningsbärande enheterna sorterades utifrån gemensamma betydelser. 

De enheter vi bedömde ha samma betydelse namngav vi med ett gemensamt namn, en så 

kallad kategori. Dessa kategorier kallade vi kommunikationsstöd, kommunikation och

ledarskap samt att skapa mening. Merriam (1994) beskriver att man vid en analys använder 

ett konvergent och divergent tänkande. Konvergens innebär att bedöma hur meningsfull och 

passande de framträdande kategorierna var i förhållande till helheten i materialet. Divergens 

är ett sätt att försöka förstå hur de olika meningsbärande enheterna förhöll sig till varandra. 
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Det är ett sätt att se hur enheterna bildar mönster vilket är en hjälp att dela in enheterna i 

kategorier. I praktiken är det svårt att strikt skilja de två tankesätten åt, eftersom man under 

analysarbetet hela tiden pendlar mellan dessa olika tankesätt. Under analysen gjordes också en 

tolkning av de händelser som beskrevs i de meningsbärande enheterna. Det var ett sätt att 

försöka förstå enhetschefernas behov av stöd och varför de upplevde vissa saker som 

problematiska eller svåra. Det var också ett sätt för oss att försöka få en djupare förståelse av 

deras upplevelser. Resultatet presenterades därefter utifrån de kategorier som växte fram i 

analysen. Genom att presentera kortare citat stärkte vi trovärdigheten i vår 

resultatredovisning. 

3. 6 Tillvägagångssätt

Inledningsvis tog vi del av aktuell forskning genom litteraturstudier. Därefter genomförde vi 

två informantintervjuer med en informatör vid huvudkontoret i Stockholm och med en 

informatör i länet. Informantintervjuerna gav oss kunskap om hur informationsarbetet vid 

Försäkringskassan fungerar och hur organisationen är uppbyggd. Vi fick då ta del av 

betydande dokument som finns presenterade i den empiriska bakgrunden. Till dessa 

informanter återkom vi för en djupare intervju av respondentkaraktär. 

Utifrån den studerade litteraturen och de analyserade dokumenten formulerade vi 

intervjumanualen med dess teman. Vi formulerade en intervjumanual för informatören i 

Stockholm, en annan för informatören i länet och ytterligare en för samtliga enhetschefer. För 

att undvika missförstånd var frågorna öppet formulerade och språkligt anpassade till 

respondenterna Vi gjorde även en bedömning utifrån en etisk synvinkel, vilket innebar att 

först ställa mer neutrala frågor till att därefter ställa de frågor som var av mer känslig karaktär. 

Sammankomsterna för intervjuerna bokades via telefon. 

Under intervjuerna var det betydelsefullt att skapa en bekväm situation för både intervjuaren 

och respondenterna. Vi försökte även att vara flexibla i vårt samtal för att ge respondenterna 

möjlighet att förklara sin verklighet. Eftersom vi valde den semistrukturerade formen av 

intervju gavs möjlighet att uppklara eventuella missförstånd redan på plats, med 

uppföljningsfrågor till respondenterna. 

Vi antecknade och spelade in samtliga intervjuer med bandspelare i syfte att få ett 

tillförlitligt material att arbeta med. Inspelningarna påbörjades efter att vi fått medgivande 

från respondenterna. Vi bearbetade omgående råmaterialet genom att överföra materialet från 

tal till skrift, vilket uppgick till ca 80 sidor skriven text. 
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Vi utförde en innehållsanalys och sökte efter meningsbärande enheter, kodade dem och fann 

tre kategorier växa fram ur empirin. Dessa kategorier var kommunikationsstöd, 

kommunikation och ledarskap samt att skapa mening. Resultatet presenteras i löpande text 

utifrån dessa tre kategorier. 

När resultatet var sammanställt analyserade vi betydelsen av det med utgångspunkt från de 

teorier vi valde att utgå från i vår bakgrund. I slutsatsen och vår diskussion diskuterar vi 

resultatet i relation till studiens syfte och frågeställningar. Vi gör även reflektioner kring 

materialet och drar egna slutsatser om resultatet överrensstämmer med de teorier som vi anser 

aktuella för studien. Vi diskuterar även intressanta förslag till vidare forskning inom området.

3. 7 Validitet och reliabilitet 

3. 7. 1 Inre och yttre validitet

All forskning syftar till att framställa resultat utifrån ett godtagbart och giltigt 

tillvägagångssätt. Inre validitet innebär i vilken utsträckning resultatet stämmer överens med 

verkligheten. Enligt Merriam (1994: 174f) är det viktigt att ta i beaktning att information inte 

talar för sig själv utan att det alltid finns en uttolkare. Ord är abstrakta och symboliska delar 

av verkligheten och inte verkligheten i sig. Författaren menar också att det inte går att mäta 

eller observera en företeelse utan att förändra den.

Vi valde respondenter som hade kunskap inom det område vi avsåg att undersöka för att få 

relevant information. Vi försökte sedan att fånga in den verklighet och de upplevelser som 

respondenterna hade. De frågor som ställdes till respondenterna grundade sig från litteratur i 

ämnet. Vi vägde för och nackdelar med att ge respondenterna frågorna i förväg i syfte att göra 

dem väl förberedda på vilka frågor som vi skulle ställa. Det fanns en risk att respondenterna 

exempelvis skulle ha kunnat läsa in sig i ämnet före intervjun. Vi valde därför att inte ge 

respondenterna frågorna i förväg. Detta möjliggjorde för oss att få spontana och nyanserade 

svar i syfte att stärka validiteten i studien.

De empiriska resultat som finns presenterat i studien innefattas av det material som vi 

bedömde som relevant för studien, utifrån syftet och frågeställningarna. Vi uppfattar också att 

vi fått svar på de frågor som vi hade formulerat. Vi har under hela forskningsprocessen följt 

ett vedertaget tillvägagångssätt för att på så sätt stärka validiteten samt även försökt att vara 

tydlig i våra beskrivningar av den. För att stärka validiteten ytterligare har vi sett att studiens 

syfte och frågeställningar stämmer överens med slutsatserna. 
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Yttre validitet handlar om generaliserbarhet, att kunna överföra studiens resultat till andra 

situationer och andra människor (Merriam 1994: 184). Vår avsikt med studien har inte varit 

att statistiskt generalisera utan få en fördjupad kunskap och förståelse inom området 

internkommunikation vid förändringsprocesser. 

3. 7. 2 Reliabilitet

En undersökning är tillförlitlig om den inte innehåller felkällor och om kvalitén är hög vid 

insamlandet av material, vid bearbetningen samt under analysprocessen. Även hur 

respondenterna väljer att svara under intervjun kan påverka tillförlitligheten (Larsson 2000: 

13). Det var därför viktigt att beakta att informanterna själva valde ut de erfarenheter de ansåg 

att de ville dela med sig av till oss vid intervjutillfället och att det finns en möjlighet att dessa 

erfarenheter kan se annorlunda ut i ett annat sammanhang. Vår uppfattning var dock att vi fick 

rika och nyanserad svar, vilket kan vara ett tecken på en god reliabilitet.

Tillförlitlighet eller reliabilitet för en studie innebär i vilken omfattning undersökningens 

resultat kan upprepas med samma metod av andra forskare och få samma resultat. Merriam 

(1994: 180f) menar att i kvalitativa fallstudier utvecklas tillvägagångssättet i efterhand så 

därför kan inte reliabilitet tillämpas på ett meningsfullt sätt. Författaren menar att det finns 

flera olika tolkningar i exempelvis ett skeende och att det då inte finns några fasta 

referenspunkter att ta till för att upprepande gånger mäta en företeelse i traditionell reliabel 

mätning. Detta misskrediterar dock inte den första undersökningens resultat eftersom samma 

information kan ha flera rimliga tolkningar (Merriam 1994: 180f).

En studie kan uppfattas som icke tillförlitlig om man inte anger källan. Det finns därför en 

risk med att låta respondenterna vara anonyma. Forskningsetiskt är det viktigt att erbjuda 

anonymitet. Vi gav därför våra respondenter i denna studie möjlighet att vara anonyma

eftersom det annars fanns en risk att få mindre tillförlitliga svar. Det var dock svårt att 

praktiskt förverkliga anonymiteten fullt ut för den person som arbetar vid huvudkontoret i 

Stockholm. I en situation utan anonymitet kan lojaliteten gentemot organisationen vara starka 

skäl till att inte svara sanningsenligt. För att säkra anonymiteten valde vi att inte nämna län 

eller stad. För att stärka anonymiteten ytterligare har bestämde vi att kalla alla respondenter 

för han oavsett vilket kön de tillhör. För att höja en studies reliabilitet bör frågorna i 

intervjumanualen vara språkligt anpassade till respondenten, vilket var vår ambition. Vi ser 

även att reliabiliteten höjts genom att vi bandade samtliga intervjuer och utan dröjsmål 

överförde materialet från tal till skrift. Vi såg det också som viktigt att ställa 

uppföljningsfrågor, vilket också kan höja studiens reliabilitet.
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3. 8 Metodproblem

Ett metodproblem som kan uppstå är om personerna som utför studien har förutfattade 

meningar om det som skall studeras. Vi är medvetna om att vi innan studien påbörjades hade 

förutfattade meningar/förförståelse om det kommunikativa arbetet vid Försäkringskassan. Vi 

har dock medvetet försökt varit öppen för nya insikter för att ta in ny kunskap och förändra 

vår förförståelse.

Ett tillförlitlighetsproblem i kvalitativa metoder är att den som utför intervjun själv är 

mätinstrumentet. Misstolkningar kan ske genom att personen som intervjuar felaktigt tolkar 

de upplevelser som respondenterna uttrycker (Larsson & Ekström 2000: 14). Vi ställde

uppföljande frågor för att se om vi tolkade svaret rätt och på så sätt ökat tillförlitligheten. 

 En nackdel med personliga intervjuer är om den person som genomför intervjun omedvetet 

eller medvetet påverkar de intervjuades svar. Intervjuaren kan också omedvetet eller medvetet 

försöka anpassa sig eller försöka ställa exakta likadana frågor vid alla intervjuer. Detta kan 

leda till att nya infallsvinklar går förlorade (Larsson & Ekström 2000: 63). Dessa ovan 

nämnda metodproblem hade vi i åtanke när vi genomförde intervjuerna. Vår intervjuguide 

med dess frågeområden hjälpte oss att diskutera kring samma område med samtliga 

respondenter och vi kunde på så sätt vara flexibla utifrån varje specifik intervjusituation och 

fånga de olika infallsvinklar som uppkom. Intervjuguiden var på så sätt en hjälp i lösa detta 

metodproblem.

Den metod vi valde hade kunnat kombineras med observationer. Om vi hade kombinerat de 

personliga intervjuerna med observationer hade vi kunna iaktta chefernas och informatörernas 

arbete, inte bara ta del av deras självrapporterande beteende. 

3. 9 Material och källkritik

 För att bedöma sanningshalten i en källa finns det fyra källkritiska regler, vilka är oberoende, 

tendens, samtidighet och äkthet. Om ett material ska bedömas som äkta måste forskaren bland 

annat försäkra sig om att materialet producerats vid den tidpunkt som anges och finna 

huvudkällan (Esaiasson, Oscarsson och Wägnerud 2003: 303f). Vi har i vår studie strävat 

efter att bekräfta äktheten i de källor som vi använt oss av. Vi har inte råkat på några, oss 

veterligt oäkta källor. Om vi i viss litteratur funnit intressant material för vår studie, försökte 

vi söka vidare från en sekundärkälla till en primärkälla för att få källan bekräftad. 

Det är också viktigt att beakta avståendet mellan berättaren och berättaren. Det är lättare att 

förlita sig på påståenden från människor som varit delaktiga i en händelse, än att få något 
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återberättat (Esaiasson, Oscarsson, Wägnerud, 2003: 308f). Vi använde oss av primära källor i 

form av respondentintervjuer. I vissa fall användes dock sekundära litterära källor vilket 

gjordes när de primära källorna inte varit åtkomliga för oss. En ytterligare faktor av oberoende 

är att berättaren inte är påverkad av någon yttre omständighet eller av någon annan person. 

Det är även viktigt att kritiskt bedöma om det funnits någon olämplig påverkan på berättaren 

exempelvis förväntningar, hot eller tvång (Esaiasson, Oscarsson och Wägnerud 2003: 308f). 

Faktorer i oberoende kan vara svåra att uppfatta eftersom vi inte vet om något tvång eller om 

några förväntningar funnits under våra intervjuer. Vi kan dock inte helt utesluta att till 

exempel lojalitet för organisationen påverkade respondenternas svar.

Med samtidighet menar man att ju längre tid som flyter mellan en händelse och 

nedtecknandet desto större är risken att minnesfel, eller efterhandskonstruktioner uppstår 

(Esaiasson, Oscarsson och Wägnerud 2003: 310).  Vi transkriberade i direkt anslutning till 

intervjuerna materialet för att minnesfel inte skulle uppstå. De intervjuade var mitt i en 

förändringsprocess och de erfarenheter och upplevelser de framförde låg inte allt för långt 

bort i tiden. Detta torde ha en positiv inverkan vad gäller samtidighet. Det fanns dock en risk 

att respondenten inte hunnit bearbeta upplevelsen när denne befann sig mitt i den aktuella 

händelsen, vilket då skulle kunna varit en nackdel.

Tendenskriteriet stödjer oss att systematiskt tänka över under vilka omständigheter eller 

vilken miljö som en berättelse har blivit till i. Tendensbedömingar gäller inte berättelsen i sig,

utan berättaren. En huvudregel är att aldrig tro på en källa utan att man bekräftat den med en 

annan oberoende källa. (Esaiasson, Oscarsson och Wägnerud 2003: 311f). Vi menar dock att 

detta inte är relevant för denna studie eftersom vårt syfte bland annat var att belysa chefernas 

egna upplevelser av behov av stöd. Det finns då ingen anledning att ha en ståndpunkt där man 

inte tror på en respondents utsaga utan att få den bekräftad av någon annan. 
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4. Empirisk bakgrund

4. 1 Socialförsäkringens historia och utveckling

I samband med industrialiseringens framfart på 1800-talet i Sverige så blev människor mer 

och mer beroende av pengar istället för som tidigare av byteshandel med varor. Det medförde 

att man blev mer ekonomiskt sårbar vid exempelvis sjukdom eller ålderdom. Arbetarna gick 

då samman och bildade (på eget initiativ och på egen hand) så kallade Sjukhjelpskassor.

Föreningarna blev godkända av staten 1931 och fick då statligt stöd för sin verksamhet som 

då kallades Sjukkassor. Först 1955 omfattas alla som bor eller arbetar i Sverige av 

socialförsäkringen, och därmed har dagens försäkringskassa bildats.

Försäkringskassan har under hela 1900-talet genomgått många reformer och förbättringar. 

Några av de reformer som genomförts är att stifta lag om folkpension, lag om ersättning vid 

olycksfall i arbetet, rätt till barnbidrag och föräldraförsäkring. (Försäkringskassan 2008)

4. 2 Försäkringskassans organisation

2005 blev Försäkringskassan blev en statlig myndighet som då var uppdelad utifrån länen. 

Alla län var då egna myndigheter (se bilaga 1). Från och med den 15 februari 2008 som en del 

i förändringsarbetet är Försäkringskassan istället organiserad utifrån verksamheten (se bilaga 

2). Det betyder att det är tre avdelningar som har hand om ärendehandläggningen, nämligen: 

lokala försäkringskontor, nationella försäkringscenter och telefonkundtjänst/självbetjäning. 

Dessutom finns staber för ekonomi, information och ledning, samt avdelningarna 

Försäkringsprocesser, Försäkringsutveckling och IT, som sköter styrning och stöd. 

(Försäkringskassan 2008)

Curt Malmborg är för närvarande (2008) Försäkringskassans generaldirektör och sitter i 

ledning och styrelse. Styrelsen utses av regeringen. I ledningsstaben arbetar även Majvor 

Isaksson som är produktionsdirektör.

4. 2. 1 Omorganisationen

Tillsammans med Skatteverket ska 82 servicekontor byggas i Sverige. Försäkringskassan ska 

bygga ut telekundtjänsterna, och genom att fördubbla antalet medarbetare som arbetar med 

handläggning vill man förbättra servicen.  För att möta de kunder som föredrar personliga 

besök ska Försäkringskassan finnas i varje kommun. Dessutom ska de kunder som har 

komplexa ärenden få hjälp av en egen handläggare, som också följer med genom hela ärendet. 

Slutligen ska webbplatsen utvidgas, och självbetjäningstjänsterna där förbättras. Genom 
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webbplatsen ska Försäkringskassan finnas tillgänglig för sina kunder dygnet runt. 

(Försäkringskassan, 2007b)

Två typer av nya enheter ska skapas därtill för att ytterligare förbättra handläggningen. Dels 

skapas lokala försäkringscenter, där man ska hantera de mer krävande ärenden som fordrar 

personliga möten. Dessutom skapas nationella försäkringscenter, där större volymer av 

ärendeslag som inte kräver ett personligt möte behandlas. (Försäkringskassan, 2007b) Dessa 

förändringar kommer att innebära både omplaceringar och nedskärningar i alla delar av 

organisationen (Informantintervju med informatör vid huvudkontoret i Stockholm, 2007)

Man har utarbetat ett antal kundlöften som är en vision där man vill vara en myndighet i 

toppklass. Dessa kundlöften är: ”Det ska vara lätt att få kontakt med Försäkringskassan. Man 

ska få veta när det kommer ett beslut och när pengarna betalas ut. De som har särskilda behov 

ska få kvalificerad hjälp.” (Försäkringskassan 2008)

Det korrekta namnet på den grupp som leder förändringsarbetet är Förändringsprogrammet, 

men vi kommer hädanefter i texten att kalla den för Programmet, eftersom man vanligtvis 

inom Försäkringskassan använder den benämningen.

4. 3 Försäkringskassan internt

Dagens Socialförsäkring är Försäkringskassans egen månadstidning och riktar sig främst till 

medarbetarna (Försäkringskassan 2008). Där finns bland annat reportage och artiklar som rör 

arbetet inom organisationen.

Intranätet kallas inom Försäkringskassan för Fia och har varit uppdelat i ett stort nationellt 

nät och i mindre länsintranät.

Försäkringskassan arbetar med en värdegrund som beskriver vad de inom organisationen 

står för. Man har valt att använda sig av ett antal värdeord som stöd till värdegrunden. Dessa 

värdeord är: kundfokus, respekt, tydlighet och arbetsglädje. De nyckelorden ska beskriva vad 

medarbetarna ska ha för känsla i sitt arbete. Man arbetar också med, vad man kallar för 

kärnvärden. Kärnvärden beskriver vad kunderna ska uppleva i sin kontakt med 

Försäkringskassan. Dessa kärnvärden består av orden: enkelt, snabbt och rätt (Faktablad från 

Försäkringskassan, 2008-05-13)
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5. Empiri

5. 1 Kommunikationsstöd

Vi ville veta hur kommunikationsstödet till cheferna ute i landet såg ut under en tid av 

förändring. Vi ville även få vetskap om vilket behov av kommunikationsstöd som fanns bland 

enhetscheferna.

Informatör vid huvudkontoret i Stockholm.

För att stödja cheferna i kommunikationen med medarbetarna berättar informatören att man 

skickar ut informationsmaterial i förhand som cheferna kan kommunicera kring vid 

informationsmöten. I de materialen finns bilder samt talarmanus som stöd. Informatören 

berättar vidare att man försöker stödja cheferna med strukturen när det gäller 

kommunikationen kring stora frågor om förändringen för medarbetarna. Man ser till att 

cheferna får ta del av informationen innan det läggs ut på intranätet Fia.

Det kan vara också att vi skickar artiklar helt enkelt till dem i förväg så att de kan 
kännas sig informerad innan vi lägger ut det till medarbetarna, alltså om sina 
roller, vilka chefer som de ska få när det blir klart, vad händer med deras jobb, vad 
händer med orten och så där.

Ett exempel som han tar upp är när man kommunicerade kring var alla nya 

handläggningscentra skulle placeras, då var det viktig att alla cheferna samtidigt skulle få 

tillgång till den kommunikationsplan som utarbetats för just den förändringen. Det gick till så 

att de hade ett telefonmöte med alla chefer på kvällen, och nästföljande morgon hade alla 

chefer bokat in möte med medarbetarna. 

Slutligen talar han om sin egen roll som informatör vid huvudkontoret vilken innebär att 

arbeta nära ledningen, där hans stabsfunktion går ut på att vara ett stöd till ledningen. I hans 

arbete gäller det att både få ut ledningens budskap och förmedla vad det egentligen handlar 

om. Dessutom innebär det att veta när, alltså vid vilken tidpunkt man ska gå ut med viss 

information.

Informatör i länet

För att stödja chefernas kommunikation med medarbetarna arbetar informatören främst med 

att skriva informativa texter på intranätet, i form av exempelvis intervjuer. På intranätet, både 

lokalt och nationellt finns en sida som kallas förändringssidan. Där skriver han nyhetsbrev 
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som innehåller information om det senaste runt förändringen och vad som för tillfället händer 

inom organisationen. Där lägger han också ut olika dokument, stödmaterial, information från 

Programmet och länkar som kan vara till nytta. 

[…] allt finns samlat där. Har man koll på vad som finns på förändringssidan 
så ser man det mesta i den kommunikation som finns. Även de nyhetsbrev som 
kommer från Programmet finns där. 

På frågan om han arbetar med att hjälpa cheferna att anpassa sina budskap, så svarar han att 

han nog gör det indirekt genom e-postskrivande, men också mycket genom att föra dialog. I 

övrigt arbetar man med kommunikationspaket, där det bland annat finns ett talarmanus som 

stöd; men han vill samtidigt betona att det framförallt gäller för cheferna att göra orden till 

sina egna för att föra fram ett budskap på ett bra sätt. Han tror på att hans roll främst är att 

leda in cheferna på vad som är viktigt och vad som är oväsentligt i kommunikationen, men att 

cheferna själva är bäst på att hitta rätt nivå och berätta på ett bra sätt för sin egen grupp då de 

känner sina medarbetare bäst.

Enhetschefer

Enhetscheferna tycker att kommunikationspaketen är väl fungerande hjälpmedel och ett 

kommunikationsstöd för dem. Men vissa av cheferna anser att de innehåller väldigt mycket 

likvärdig information, då viss information finns presenterade upprepade gånger. Dessutom 

menar de att en del av förändringen saknas i stödet. Kommunikationspaketen har varit en bas i 

samtalen och bra att ha också när cheferna i efterhand kan gå tillbaka och titta i om

medarbetarna ställer frågor.

En enhetschef berättade att de i det inledande skedet av förändringen fick upplysning om 

organisationsförändringen vid en gemensam chefsinformation i slutet av mars 2007. Vid 

informationstillfället gavs varken besked om var de större kontoren skulle ligga i Sverige eller 

hur deras kommande arbetssituation skulle komma att se ut. Nästföljande dag höll alla 

enhetschefer separata informationsmöten om organisationsförändringen för sina 

personalgrupper samtidigt. Eftersom enhetscheferna inte hade all information, så hade de inte 

heller så mycket att informera om.

Enhetscheferna berättar att de vid vissa tillfällen fått utfästelse att få ta del av viss 

information, men att det löftet inte alltid uppfyllts. Cheferna saknar då förklaring från 

huvudkontoret om dröjsmålet eller varför de inte fått någon information överhuvudtaget. De 

upplever det besvärligt att inför medarbetarna först berätta att viss information är att vänta, för 

att senare, plötsligt vara tvungen att ta tillbaka löftet. De anser att det gäller att vara taktisk när 
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det man kommunicerar, alltså vilken tidpunkt man väljer. Exempelvis har viktigt 

informationsmaterial kommit från huvudkontoret i samband med sommarsemestern vilket då 

inneburit svårigheter för dem att delge information till all personal samtidigt

5. 1. 1 Analys och tolkning i kategorin kommunikationsstöd

Vi får veta att informatören i Stockholm har en stabsfunktion där han arbetar när ledningen

som ett stöd och att förmedla och förklara ledningens budskap. Han berättar att det i det 

sammanhanget handlar om timing, alltså att veta när man ska förmedla ett visst budskap. Från 

Stockholm försöker de förbereda för framtida information genom att bana väg för 

förändringsbesked redan innan de kommer. De skickar ut information till cheferna innan det 

exempelvis läggs ut på intranätet, så att de ska hinna känna sig informerade och få tid att 

bereda sig för att kommunicera med medarbetarna. Heide och Simonsson (2002) talar om 

överföringssynsättet där kommunikationen främst handlar om att föra ut information på ett 

effektivt sätt genom via kanaler och att utforma budskap, där frågor som tolkning och 

användning av information ignoreras. De menar att många informatörer, chefer och 

medarbetare fortfarande har denna förenklade syn på kommunikation. Forskarna menar vidare 

att det inom det kulturella perspektivet istället handlar om att skapa ömsesidig mening och 

förståelse av verkligheten. Denna syn på kommunikation ger informatören en annan och 

utvidgad roll. Den här rollen innebär att agera rådgivare åt ledarna istället för att endast sköta 

informationsarbetet via de formella kommunikationskanalerna. För att kunna arbeta på ett 

effektivt sätt måste informatörerna finnas i både en central position, alltså i en stabsplacering 

nära ledningen såväl som i en placering ute i verksamheten. Den centrala positioneringen 

hänger samman med överföringssynsättet, medan positioneringen ute i verksamheten 

förknippas med det kulturella kommunikationssynsättet. Detta gör att det förefaller sannolikt 

att man från huvudkontoret inte bara vill skicka ut information när ett nytt besked kommer;

man verkar ha lämnat överföringssynsättet för det kulturella synsättet, då de förbereder för 

kommande information och ser till att det kommuniceras vid en bra tidpunkt. Det skulle 

kunna leda till att cheferna hinner planera den kommande kommunikationen med 

medarbetarna. Intentionen från huvudkontoret verkar vara att förbereda cheferna inför 

informationsmöten som handlar om både större och mindre förändringar. 

Vi uppfattar att man vill från informationsavdelningarna vill att informationen ska bli 

liktydig över hela organisationen. Men, några problem som cheferna tog upp var att vissa 

informationsmaterial kom vid en olämplig tidpunkt, exempelvis inför semesterperioden. Samt 

att information som utlovats av huvudkontoret har blivit försenat. Det här har medfört 
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problem för cheferna i sin kommunikation med medarbetarna när de ska delge information till 

all personal samtidigt. De berättar att huvudkontoret vissa gånger inte har gått ut och förklarat 

varför något tog längre tid eller varför informationen uteblev. Lundstedt (2007) menar att det 

är viktigt att vara taktisk när man informerar. Vissa känsliga budskap ska man undvika att 

delge strax inför kommande ledighet för att undvika oro. Det skulle kunna innebära att man 

inte tar hänsyn till den faktiska situation som enhetschefer och medarbetar befinner sig i. Det 

kan även medföra att cheferna hamnar i en besvärlig situation då det först getts löfte om 

information från huvudkontoret, som senare inte kommit dem tillhanda, vilket då medför att 

cheferna fått ändra den information som de tidigare gett medarbetarna. Eftersom våra resultat 

visar att det förekommit att information meddelats strax inför kommande ledighet skulle det 

kunna tyda på att cheferna vid dessa tillfällen inte fått de stöd som de efterfrågar.

Informatören i länet ser sig som i sitt arbete lotsar och leder cheferna i rätt riktning mot bra 

kommunikation, och han tror att cheferna själva är bättre lämpade att informera medarbetarna 

eftersom de väl känner till sina medarbetare och deras behov. Den roll som han har innebär att 

förvalta och förmedla det huvudkontoret producerat i form av stödmaterial.  Han stödjer 

cheferna genom att framställa informativa texter, länkar, e-postskrivande, och genom att föra 

dialog med cheferna. Heide och Simonsson (2002) anser att det kulturella 

kommunikationssynsättet inte innebär att informatörerna ska sluta att arbeta med att skapa väl 

fungerande kanaler och system för kommunikation. Dessa arbetsuppgifter som hör till 

överföringssynsättet är fortfarande viktiga, men informatörernas arbete får inte stanna vid 

dessa. Vi kan se att informatören i länet arbetar praktiskt och nära med kommunikationsstöd 

till cheferna. Därför skulle det kunna var så att man inom Försäkringskassans 

informationsavdelningar arbetar med en kombination av både det kulturella 

kommunikationssynsättet och överföringssynsättet, på grund av att informatörerna inte bara 

informerar utan att de även förklarar och vägleder cheferna.  Det innebär i så fall att man 

lyckas skapa en balans mellan att arbeta med meningsskapande och med överföring av 

budskap.

Informatören i Stockholm berättar att de vid större kommunikationsinsatser om 

förändringen försöker stödja chefernas kommunikation med en speciellt utarbetad struktur 

som alla ska följa. I ett exempel beskriver han att de vid ett tillfälle gick tillväga så att de hade 

ett telefonmöte med alla chefer på kvällen, och nästföljande morgon hade cheferna bokat in 

möte med medarbetarna för att alla medarbetare i hela landet skulle få samma information 

samtidigt. På så sätt arbetar man med att stödja cheferna hur det ska gå till rent praktisk. En 

enhetschef beskriver också för oss om samma kommunikationsinsats, men han berättar istället 
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att de vid detta tillfälle inte fick någon information om deras kommande arbetssituation eller 

var de större kontoren skulle placeras. Nästkommande dag höll enhetscheferna separata 

informationsträffar med sina personalgrupper, där de då inte kunde ge någon specifik 

information om den kommande arbetssituationen. Enligt Simonsson som skriver i sitt kapitel i 

Heide, Johansson och Simonsson (2005: 97f) är det viktigt att sätta in ett budskap i ett 

sammanhang, till exempel den enskilda gruppens verksamhet för att undvika 

kommunikationsproblem. Det är också viktigt att skapa tilltro och tillförlitlighet för att bli 

hörda, då chefer och ledning, internt och externt vill nå ut med sitt budskap om förändringen 

(von Platen 2006: 75). Enligt ovanstående teorier och vårt resultat skulle det kunna tolkas som 

att om cheferna inte har någon relevant information att delge så kan de heller inte sätta in 

budskapet i ett trovärdigt och värdefullt sammanhang för att göra det begripligt för 

arbetsgruppen. Det skulle kunna finnas en risk att det skapas misstro mot ledningen om 

cheferna inte får den information de förväntat sig. Det skulle även möjligen kunna bli svårare 

för ledningen att implementera nya förändringsbudskap, om misstro och tvivel mot 

förändringen börjar gro.

Resultatet visar att enhetscheferna tycker att kommunikationspaketen är ett funktionellt 

kommunikationsstöd. Stödet har utgjort en bas för dem att gå tillbaka till, både under möten 

och vid enskilda samtal med medarbetarna. Vi får dock veta att de olika 

kommunikationspaketen innehåller mycket likvärdig information, att vissa besked saknas och 

att vissa budskap finns presenterade upprepade gånger.  Lundstedt (2007) beskriver att även 

om det tagits fram ett gemensamt underlag så är det inte självklart att alla chefer är lika 

tydliga i sin kommunikation. Det är därför viktigt att även skriftlig information finns 

tillgänglig så att personalen kan gå tillbaka till dokumentationen vid behov. Lundstedt menar 

att det måste finnas en medvetenhet att människor kan befinna sig i olika stadier under en 

förändringsprocess och att medarbetarna är mer eller mindre mottagliga för information. Det 

är därför nödvändigt att information upprepas eftersom när människor befinner sig i en 

förändringsfas kan det vara så att alla inte tar till sig budskapet direkt. Det kan tyda på att 

informatörerna har förståelse för att människor tar till sig information i olika takt, eftersom de 

utformar kommunikationspaketen med upprepad information. Vi kan däremot tyda det som 

att cheferna är kritiska till den upprepade informationen och att de kanske inte förmedlar all 

upprepad information vidare till medarbetarna. En konsekvens kan bli att cheferna upplever 

att de återkommande går ut med samma budskap, vilket skulle kunna upplevas som tröttsamt 

för medarbetarna.
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5. 2 Kommunikation och ledarskap 

Vi ville ta reda på hur man informatörerna arbetar med att öka chefernas kompetens när det 

gäller kommunikation och ledarskap, samt vilket stöd som önskas från cheferna.

Informatör vid huvudkontoret.

När det handlar om att stödja cheferna i kommunikationsarbetet berättar informatören att han 

arbetar nära ledningen, i en stabsfunktion som innebär att hans jobb handlar om att få ut 

ledningens budskap, och att ta reda på vad budskapet egentligen är, för att kunna förklara det. 

Hans arbete innebär också att som vi i tidigare kapitel berättat, att utarbeta stödmaterial som 

skickas enligt den så kallade vattenfallsprincipen (se empirisk bakgrund) nedåt i 

organisationen.

Han berättar vidare i intervjun att man jobbar efter en struktur, vilken man som chef ska 

följa när det gäller kommunikationen kring stora frågor om förändringen för medarbetarna. 

Därutöver försöker man från huvudkontoret även stötta via intranätet och genom skrivna 

texter i Försäkringskassans tidning Dagens socialförsäkring. Dessutom har en förändringssida 

lagts ut på intranätet där cheferna ska finna stöd i förändringsarbetet.

Informatör i länet

Informatören säger att för att öka kompetensen var han tidigare var med och stöttade vid 

möten som cheferna hade med sina medarbetare. Men nu den senaste tiden har det mest 

handlat om att prata med cheferna i olika sammanhang. Det gör han för att höra vad de säger, 

hur de säger saker, och ting och vad man tar upp med medarbetarna. I de lägena försöker han 

tipsa cheferna om vad som är bra att tänka på i olika lägen, och vad man kan fokusera på, men 

även var de kan söka och hitta information. Inledningsvis i förändringsprocessen gjordes 

också telefonintervjuer varje vecka med enhetscheferna, för att få en bild av hur deras behov 

såg ut. Eftersom han kände att det inte gav mycket, är detta något som han har upphört med. 

Istället fortsatte han att skriva om förändringen på intranätet, då han menar att den metoden 

fungerar bättre.

Han berättar vidare att han upplever att det finns ett behov hos cheferna att få hjälp att hitta 

information, och då pekar han på Fia (intranätet) som är väldigt stort. Det mesta av 

informationen om förändringen finns samlat på en förändringssida, men han menar att det är 

viktigt att uppmärksamma cheferna på att det även finns information på andra sidor. Han har 

märkt att det finns ett behov från cheferna att bli uppmärksammade när nytt chefsmaterial 

läggs ut. 
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I Programmet finns inte bara ledningen, där finns också medarbetare från hela landet 

representerade i olika arbetsgrupper. Informatören talar om att det varit ett problem att 

Programmet först tar ett stort beslut och sen anpassar det eftersom. Men han berättar samtidigt 

att han egentligen tycker det är klokt, eftersom man då under resans gång kan göra justeringar 

eftersom alla detaljer inte är klara från början.

Det kan ta flera månader innan de exakta fördelningarna till exempel kommer. Sen 
kan det vara att man har backat på vissa saker och det är en jättesvår informations 
sak att säga att det till exempel inte blir den och den yrkesgruppen utan det blir 
den yrkesgruppen istället. Då backar jag själv tillbaka för jag skrev själv sådär för 
två månader sen och nu gäller inte det längre. Hur stor blir min trovärdighet här?

Han poängterar till slut att det är naturligt att det ser ut så här i en stor förändring och att det 

gäller för honom att hela tiden känna av vad som behövs sägas för stunden. 

Enhetschefer

När det gäller Programmet, som äger själva förändringen tycker en enhetschef att namnet låter 

väldigt mekaniskt. Beslut som kommer från Programmet uppfattas som opersonliga och han 

tycket att det känns som det kommer långväga ifrån. 

[…] när man pratar om förändring så säger man att det här har Programmet 
beslutat. Det är ett uttryck. Man pratar så, att det är Programmet. Det är 
Programmet som genomför förändringen. Till slut så frågar man om Programmet, 
det låter så maskinellt som robotar, som gud kanske. Något som sitter där uppe. 
Det måste ju finnas namn på de där personerna som sitter där, som kommer och 
beslutar. Så man vet att det är människor i alla fall. Vilka människor är det som 
bestämmer det här och går det att prata med dem?

Samme chef upplever att Programmet endast följer ett mönster istället för att de tittar på 

innehåll och behov. Han känner att de bara är mottagare av information.

Enhetscheferna upplever i stort att informationsavdelningen är rösten för den centrala 

ledningen. De förmedlar ledningens budskap och talar om vad enhetscheferna ska förmedla 

vidare till medarbetarna. De upplever inte att informationsavdelningen är deras stöd, där de 

kan be om hjälp i sin kommunikation med medarbetarna. När det gäller 

informationsavdelningen i länet upplevs den avdelningen som en central för information, då 

de anser att man därifrån vidarebefordrar information till cheferna som huvudkontoret 

producerat. En enhetschef berättar att när informationsmaterial kommer dem tillhanda går 

han gemensamt igenom materialet med en annan enhetschef. Han tycker att de har mer stöd 

bland chefskollegorna än från informationsavdelningen, samtidigt som han uttrycker en 
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önskan om att få mer stöd i sin kommunikation med medarbetarna samt i sin roll som 

förmedlare av information. 

När det handlar om besked om förändringen upplever en del av enhetscheferna att 

informationen från huvudkontoret kommer i etappvis. Ibland har de haft väldigt lite att 

informera om medan det tidvis varit enormt mycket information som ska delges 

medarbetarna. Det har medfört att det ibland varit svårt att veta exakt vad de ska informera 

om. En enhetschef berättar dock att det ges ganska klara och tydliga direktiv om vilken 

tidpunkt det är tänkt att viss information ska förmedlas, exempelvis innan ett visst datum. 

 Cheferna menar att huvudkontorets avdelningar inte samarbetar med varandra. De olika 

avdelningarna förmedlar ibland beslut som motsäger varandra. Enhetscheferna upplever även 

att det ibland är svårt att veta vilken version av besluten som gäller, eftersom de ena veckan 

får ett budskap och den andra veckan ett annat budskap. De har de fått välja ett av direktiven, 

trots att det medfört att cheferna då gjort tvärt emot ett annat direktiv. En enhetschef menade 

att avdelningarna kanske har koll på varandra, men att de inte har någon koordinering 

eftersom de olika avdelningarna kör sina egna lopp. Även detta medför svårigheter att veta 

vad de ska kommunicera ut till medarbetarna. 

Ett grundläggande önskemål hos enhetscheferna är att de beslut som fattas av 

huvudkontorets avdelningar ska vara samstämmiga. För att få riktlinjer och en samlad bild av 

förändringsarbetet uttrycker vissa av enhetscheferna en önskan om bland annat ett koordinerat 

och samlat informationsmaterial, med information om hur långt Försäkringskassans 

förändringsarbete kommit, hur det ser ut i nuläget och hur det kommer att se ut längre fram i 

tiden. En enhetschef uttrycker en önskan om att de i ett tidigare skede av förändringen kunde 

ha fått information för att kunna planera för sin personal så att servicen på orten kan fungera 

även under omställningen. En annan chef menar att ett samlat material gör att de kan 

kommunicera på liknande sätt över landet, vilket annars kan innebära att informationen 

förklaras på olika sätt beroende på hur det tolkas. Man menar vidare att om Försäkringskassan 

ska ha en likformigt styrd verksamhet som ska vara lika över hela Sverige, så är det också 

viktigt att gå ut med en samlad information. 

Även om enhetscheferna belyser att de saknar information om förändringen berättar de även 

att de översköljs av information och att det tar mycket tid att sila bort den information som 

inte behövs i deras arbete. Via intranätet kan enhetscheferna ta del av en stor mängd 

information, men de ser en svårighet i att hitta den specifika information som är av vikt för 

just för dem. 
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Jag uppfattar att man tycker att Fia, vårt intranät, att man i princip ska läsa där 
varje dag. Men det går inte att läsa den varje dag. Det är hur mycket som helst. 
Ibland så får man sådana kommentarer: Det ligger ju på Fia, har ni inte sett det. 
Men vad är det som inte ligger på Fia, det är allt, ligger ju där. 

Vissa enhetschefer kan se konsekvenserna av den stora mängd information som de får kan 

vara att de missar information som är av vikt för dem då de har inte har tid och ork att 

fördjupa sig och ta till sig all tillgänglig information, då de även får ta del av information som 

rör andra grupperingar i organisationen. De tror att det skulle underlätta för dem om de fick 

tydlig och gallrad information som är anpassad till sina gruppers verksamheter. En av 

cheferna uttrycker en förståelse för att det inte finns tid för en ensam informatör i länet att 

sålla informationen, men det ändå finns ändå ett önsketänkande att det fanns en avdelning 

som kunde göra det. Man berättade att det tidigare fanns just en sådan silfunktion vid 

centralkontoret där de sållade den information som därefter släpptes till de mottagare som var 

berörda.

När det gäller att själva ta till sig information och att avsätta tillräckligt med tid till att 

kommunicera med medarbetarna berättar enhetscheferna, att de upplever en tidsbrist då de 

samtidigt ansvarar för driften av verksamheten och måste se till att den fungerar. Det ses hos 

vissa enhetschefer som ett misslyckande att inte mer tid och resurser för kommunikation har 

tilldelats i denna stora förändring. Man uttrycker en önskan av att få mer förståelse från 

huvudkontoret för hur de som enhetschefer arbetar och hur deras arbetssituation ser ut.

5. 2. 2 Analys och tolkning i kategorin kommunikation och ledarskap

Vi kan se att informatören vid huvudkontoret har en stabsfunktion nära ledningen. Han 

arbetar med att få ut och förklara ledningens budskap. Det är informatören i länen som arbetar 

med praktisk utbildning av cheferna i kommunikation. Vad vi kan uppfatta så har 

informatören i länet ändrat sitt arbetssätt när det gäller att öka chefernas 

kommunikationskompetens. Tidigare deltog och stöttade informatören vid chefernas möten 

med medarbetarna, men nuförtiden så handlar det mer om spontana tips där han i olika 

sammanhang pratar med dem. Inledningsvis gjordes det också telefonintervjuer varje vecka 

med enhetscheferna, för att få en bild av hur deras behov såg ut. Men det är något som han har 

upphört med. När det lades ner så fortsatte han att skriva om förändringen på intranätet i 

stället. För att informatörerna ska kunna arbeta på ett effektivt sätt menar Heide och 

Simonsson (2002: 199) att deras position bör vara ute i verksamheten samtidigt som de har en 

stabsplacering nära ledningen. Dessa positioner kompletterar varandra väl, den ena exkluderar 

inte den andra. Samma författare menar att om informatörerna inom organisationen förfogar 
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över bägge positionerna, finns möjligheten att även delta i verksamheten och inte bara 

informera om den. Vi uttyder att länets informatör har en position som gör att han deltar i 

verksamheten, medan informatören vid huvudkontoret besitter en central positionering nära 

ledningen. På så sätt finns informatörerna representerade i olika slags positioner i 

organisationen. Det ger dem möjlighet att fånga upp vad som sker i de olika avdelningarna, 

samtidigt som de får information från ledningen och kan påverka där. Det skulle kunna tyda 

på att informatörerna både kan stödja ledningen med att förmedla deras budskap, samtidigt 

som de kan ge kommunikationsstöd till enhetscheferna ute i verksamheten. Heide och 

Simonsson (2002) talar om informatören och dess arbete som rådgivare, de menar att det idag 

krävs ett mer kommunikativt ledarskap för chefer, vilket gör att informatörens roll som 

rådgivare åt ledarna blir allt mer betydelsefull. Heide och Simonsson (2002) pekar på att det 

är viktigare att informatörerna medverkar i organisationens processer för att kunna initiera 

åtgärder ut ett kommunikationsperspektiv, än att hantera informationsarbetet enbart via de 

formella kommunikationskanalerna. Vi tolkar det som att de intervjuade informatörerna har 

olika uppdrag. Informatören vid huvudkontoret har i sitt åtagande att förmedla ledningens 

budskap i organisationen. Informatören i länet har i uppdrag att både arbeta med lärande och 

att förmedla information. Informatören i länet närvarade tidigare under möten för att stötta 

enhetscheferna som de hade med medarbetarna, men det är något han har upphört med.

Ovanstående teori hävdar att den rådgivande rollen är en viktig del i informatörens arbete, för 

att kunna sätta igång kommunikativa åtgärder. Om inte informatören till stor del deltar i 

verksamheten tillsammans med cheferna och medarbetarna skulle det kan det leda till att 

informatörerna inte heller kan agera rådgivare och vara ett kommunikationsstöd till 

enhetscheferna. Det kan tolkas som att informatören i och med att telefonintervjuerna 

upphört, att ett mer spontant och oorganiserat arbetssätt införts som stöd för enhetscheferna.

Enhetscheferna tycker att informationsavdelningarna vid huvudkontoret och i länet fungerar 

mer som budbärare till att förmedla ledningens budskap än att tjänstgöra som ett stöd för dem. 

När enhetscheferna tagit del av nytt informationsmaterial går de inom chefsgruppen igenom 

materialet tillsammans, där de känner stöd. De uttrycker även att de känner sig som ledningen 

verktyg för att förmedla information och att de i det arbetet önskar mer stöd från 

informationsavdelningen i länet. Heide, Johansson och Simonsson (2005: 52) talar om det 

klassiska perspektivet, i detta perspektiv utgör inte kommunikationen en grund som 

organisationen bygger på, istället menar man att tekniken som används till att sända ett 

budskap kan lösa en organisations kommunikationsproblem. Det sända och mottagna 

budskapet anses vara identiska med varandra vilket ger till följd att man tror att 
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kommunikationen är effektivare än vad den egentligen är. Det kan leda till att den som sänt ett 

budskap inte ser vinsten av återkoppling och arbetar därför inte aktivt med att budskapet nått 

fram och tolkats på det sätt som önskats (Heide, Johansson och Simonsson, 2005: 52). Ur 

chefernas perspektiv tyder det på att informationsavdelningen inte ger dem tillräckligt med 

stöd för att tolka informationen som sänds då vi ser att enhetscheferna översätter 

informationen tillsammans med andra chefer. Vi kan tolka det som att enhetscheferna anser 

att de inte får den feedback de önskar från huvudkontoret och informationsavdelningarna, 

eftersom de saknar stöd från dem. Om man kopplar det till aktuell teori ovan kan det vara ett 

tecken på att informatörerna till fullt litar på att de kanaler som används till att sända 

information är tillräckliga och att de anser att de sända direktiven redan är färdigtolkade och 

redo för mottagarna. 

I intervjun med informatören i länet framkom att företrädare finns representerade i 

Programmets arbetsgrupper både från medarbetare ute i landet och från ledningsgruppen. I 

Kotters 8-stegs förändringsmodell beskrivs det i en av faserna att det är fördelaktigt att sätta 

samman ett förändringsteam med individer från olika nivåer inom en organisation, för att få 

en dynamisk grupp (Kotter 2007).  Vi skulle kunna tolka det som att det finns vissa likheter 

mellan Programmets representantfördelning och ovanstående förändringsmodell, eftersom 

Programmet ombud finns både från ledningen och från medarbetarna. Det kan tyda på att 

Försäkringskassan strävar efter att få en handlingskraftig grupp eftersom representanter från 

olika nivåer inom organisationen finns representerade i Programmet. Denna 

gruppsammansättning borde kunna leda till att de anställda inom organisationen kan känna 

delaktighet i förändringsarbetet. Då medarbetarna ser att företrädare från olika nivåer med 

olika befattningar inom organisationen finns representerade i Programmet kan det förväntas 

att medarbetarna ute i landet upplever att de är närmare makten över besluten. Samtidigt visar 

våra resultat att alla chefer inte vet om att det finns möjlighet att ställa frågor till Programmet. 

Enhetscheferna upplever Programmet som opersonligt då man menar att de ser mer till 

innehållet än till behov. Om vi kopplar resultatet till en teori om meningsskapande så är det 

enligt Simonsson i sitt kapitel i Heide, Johansson och Simonsson (2005: 97f) chefens uppgift 

att sätta in budskapet i ett sammanhang för att undvika kommunikationsproblem. Vi tror att 

det ställer högre krav på cheferna att tolka budskapet samt att göra det personligt genom att 

anpassa det till sin egen grupp. Om cheferna inte gör det så kan även medarbetarnas syn av 

Programmet färgas av chefernas negativa uppfattning om Programmet. Om Programmet 

också upplevs som opersonligt av medarbetarna, kan det ha till följd att avståndet i 

organisationen ökar om de inte tycker att Programmet har förståelse för deras dagliga 
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verklighet. Detta kan medföra en otrygghet hos personalen i förändringen. Vi gör tolkningen 

att Programmets representanter inte tillräckligt har visat upp sig och synliggjort vilka de är 

och hur de arbetar.

Informatören i länet tycker att det är positivt att Programmet inte kommer med färdiga 

lösningar, då information ges kontinuerligt och besluten kan ändras eftersom. Ändå verkar 

informatören se det som en svårighet, både i hans arbete och för hans trovärdighet, då han 

ibland när beslut ändras i efterhand måste ta tillbaka uppgifter som han skrivit om tidigare. 

När det gäller funktioner för god internkommunikation beskriver Kreps (1990: 269f) att 

ledningen ska tillhandahållas med besked om situationen i organisationen samt om 

tillförlitligheten i deras nedåtriktande budskap. Om man jämför resultatet med ovanstående 

teori skulle det tyda på att ledningen inte försetts med information om konsekvenserna av att 

budskapen förändras eftersom tillförlitligheten riskerar att minskas hos dem som har i uppgift 

att arbeta med kommunikation, både för chefer och hos informatörerna. 

Enhetscheferna berättar att informationen om förändringen har kommit dem tillhanda 

oregelbundet och att de stundtals har haft mycket att informera medarbetarna om, men ibland 

nästan inget. Dalfelt beskriver i sitt kapitel i Heide, Johansson och Simonsson (2005: 158f) att 

brist på tolkad information genererar osäkerhet. Förstår inte medarbetaren vad förändringen 

betyder hjälper det inte med mer information utan den måste tolkas och sättas in i deras 

specifika arbetssituation. Även om enhetscheferna tycker att de fått för lite relevant 

information, tyder det på att den information som kommit enhetscheferna tillhanda varit viktig 

för dem. Informationen kanske inte har varit anpassad så att den har kunnat sättas in den i ett 

sammanhang. Det kan vara en möjlig orsak till varför de upplevt att cheferna saknat 

information eller att de uppfattat att de fått för lite information. 

Informatören vid huvudkontoret försöker stötta cheferna i kommunikationsarbetet via 

intranätet och genom att skriva texter i Försäkringskassans tidning Dagens socialförsäkring. 

Informatören vill även stötta dem i hur och när man ska informera medarbetarna genom en på 

förhand utarbetad struktur för i vilken man som chef ska följa när det gäller kommunikationen 

kring stora frågor om förändringen. För att stödja cheferna i förändringsarbete så har en 

förändringssida på intranätet utarbetats. Det innebär att man från informationsavdelningen vill 

att cheferna ska hålla sig uppdaterade om förändringen genom att sätta sig in i informationen 

som ligger där. Heide (2002: 200ff) berättar att en viktig förutsättning för 

organisationslärande är att det ges möjlighet att utnyttja information. Tillträdet till 

informationen leder till att medarbetarna får en bra insyn och översikt över organisationen och 

dess processer. Trots alla möjligheter till organisationslärande som tillgången till information 
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via intranät innebär, så kan det bli problem med att hitta rätt information, när det dessutom 

finns för mycket information tillgänglig. Det kan vara svårt att veta vilken information som är 

viktig för dem. Heide (2002: 200 ff) menar att åtkomligheten till intranätets information kan 

många gånger vara överdriven och rent fiktiv. Det finns en risk med en skenbar tillgång till 

information och en konstruerad bild av mediet som innebär att informationen på intranätet blir 

en avstjälpningsplats för information. Genom våra resultat och med tanke på gällande teori 

skulle det kunna tolkas som att chefer och medarbetare har tillgång till mycket information 

genom flera kanaler. Vi tolkar det som att man från informationsavdelningarna arbetar med 

flera kanaler samtidigt för att dessa kan komplettera varandra och därigenom åstadkomma 

organisationslärande. Men vi kan även kunna tyda det som att det finns tendenser till för 

mycket information tillgänglig genom kanalerna och att cheferna därför skulle kunna behöva 

hjälp att sålla i informationen. Detta kan innebära att man tycker att det hela blir en soptipp 

för information som man inte orkar ta sig igenom.

Informatören i länet är medveten om att det finns ett behov hos cheferna att få hjälp med att 

hitta information om förändringen, och han arbetar med det genom att uppmärksamma dem 

om vilka sidor som är viktiga för att hålla sig uppdaterad. Detta behov är speciellt stort när 

nytt chefsmaterial läggs ut. Bland enhetscheferna finns en förståelse för att informationen inte 

sållas innan den förmedlas vidare, då det bara finns en informatör i länet. Trots det är ett 

önskemål hos cheferna just en funktion som gallrar och anpassar informationen för den egna 

verksamhetsgrenen. Hamrefors och Landqvist (2006: 17) beskriver att informatören har tre 

tydliga roller. En av rollerna är att arbeta som grindvakt som innebär att agera stopklots och 

förmedlare av information samtidigt. Det handlar även om att översätta information, 

vidarebefordra budskap eller att tolka budskapet till den aktuella målgruppen. Informatören i 

länet försöker hjälpa enhetscheferna med att finna information genom att ge fingervisningar 

om vilken information som är viktig för dem. Enligt gällande teori kan det å ena sidan tolkas 

som att han på detta sätt agerar som en förmedlare av information, men samtidigt också som 

en grindvakt, eftersom han pekar på vilken information som är betydelsefull. Genom att 

informatören arbetar på detta sätt skulle det kunna uppfattas som att han även gallrar i 

informationen. Vi förstår att enhetscheferna inte tycker att information gallras, men att de 

önskar det. Vi kan utifrån våra resultat och ovanstående teori tolka det som att det arbete som 

informatören utför med att med att indirekt gallra information åt cheferna inte 

uppmärksammas då enhetscheferna tror att all information vidarebefordras till dem.

Enhetscheferna tycker att de översvämmas av information och dessutom anser de att de 

även måste ta del av information som rör andra grupperingar än deras egna. På grund av detta 
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kan det hända att de går miste om information som är viktig för dem då det är svårt för dem 

att gallra. Uppfattningen är att Fia ska läsas dagligen men cheferna menar att det är omöjligt 

på grund av den stora mängden. Vi vill koppla det till teorin om intranät och lärande (Heide: 

200ff), där det talas det om att tillgången på information är en viktig förutsättning för 

organisationslärande. Om personalen har tillgång till information som rör även andra 

grupperingar utanför den egna avdelningen, kan synergieffekter uppstå som är viktig ur ett 

lärandeperspektiv. Den allmänna uppfattningen är att all information ska finnas tillgänglig vid 

intranätet, men den utgör även ett hinder för lärandet eftersom mängden kan göra det svårt att 

hitta rätt information. Dessutom kan det vara svårt att veta vilken information som är viktig 

för den enskilde medarbetaren. Det kan förefalla sannolikt att Försäkringskassan arbetar för 

att synergieffekter ska uppstå då man har all information tillgänglig via intranätet. 

I en stor förändring finns ett behov av att kommunicera, men enhetscheferna känner sig 

misslyckade i detta arbete då de menar att det inte finns tillräcklig tid avsatt för att hämta 

informationen och vidareförmedla den till medarbetarna. Vi tyder det som att driften av den 

dagliga verksamheten blir lidande om cheferna kommunicerar med sina medarbetare i den 

omfattning som de skulle önska. Simonsson menar i Heide, Johansson och Simonsson (2005: 

101f) att i chefernas kommunikativa uppdrag har förändrats från att vara informationsspridare 

till att arbeta med meningsskapande. Författaren skriver vidare att ledarna ska tolka och skapa 

mening runt informationen. Medarbetarna behöver hjälp att sålla och tolka information i och 

med en stor och komplex informationsmängd (Heide och Simonsson 2002). I chefernas 

uppdrag ingår enligt aktuell teori att tyda information till sina medarbetare. Vi tolkar att det 

för cheferna kan uppstå en konflikt mellan de dagliga arbetsuppgifterna och deras vilja att 

kommunicera och föra dialog med medarbetarna. Möjligen kan det innebära att det blir svårt 

för cheferna att jobba med att skapa mening runt förändringsbudskapen på grund av tidsbrist. 

Men vi tror att chefens roll som tolkare och förmedlare blir allt viktigare när 

informationstillgången är stor och svår att överblicka. I Nordisk kommunikation (2005) går 

det att läsa att medarbetaren ser ledaren som sin viktigaste informationskanal. Detta kan vara

speciellt viktigt i en så pass stor organisationsförändring som Försäkringskassan genomför.

Enhetscheferna vittnar om att informationen som kommer från huvudkontorets avdelningar 

ibland är motstridiga. En av konsekvenserna har då blivit att de fått välja ett av dem, vilket 

gjort det svårt för enhetscheferna att veta vad som ska förmedla vidare till medarbetarna. 

Deras önskemål är få ett samordnade och överensstämmande material med konkreta riktlinjer, 

för att kunna planera för sin personal så att det presenteras på ett likvärdigt sätt över hela 

landet. Dalfelt beskriver i Heide, Johansson och Simonsson (2005: 158) att man under större 
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förändringsprocesser kan stöta på motstånd och ifrågasättande. Författarna menar att det finns 

en risk att det kan ta längre tid för medarbetarna att bearbeta en förändrings betydelse om 

informationen är otydlig, knapp eller enkelriktad. Om man tittar på aktuell teori och jämför 

med den så kan det kunna betyda att cheferna får en otydlig och även enkelriktad information 

från ledningen i och med att de olika besluten ibland är motstridiga.

5. 3 Att skapa mening

För att få en bild av hur man som informatör arbetar med meningsskapande för chefer och 

medarbetare i denna stora förändringsprocess, har vi ställt frågor runt omkring det ämnet. Det 

har vi gjort för att försöka ta reda på hur man arbetar med att influera chefers och 

medarbetares föreställningar om, och inställning till Försäkringskassan under förändringen.

Informatör vid huvudkontoret 

När vi resonerar kring inställningar till förändringen som pågår, berättar informatören att han

personligen är för förändringen, samt att han dessutom tror att den är nödvändig. Informatören 

tycker att Försäkringskassan har en image som borde bli bättre för medarbetarnas skull så att 

det känns bra att arbeta där, och att man känner att man gör ett bra jobb. Han säger att det

finns mycket att göra både när det gäller den yttre och den inre imagen. Man har försökt göra 

det bättre förut men det har inte kunnat bli det, menar han, beroende på att man då inte 

jobbade ihop inom organisationen. Idag arbetar man tillsammans på ett helt annat sätt, vilket 

innebär att det går att förändra, säger han. 

Han berättar också att det råder väldigt olika kulturer i de olika länen. Alla har varit mycket 

påverkade av sin egen länsledning. Var och en har varit sin egen myndighet i sitt eget län och 

även om viljan har funnits till att göra på samma sätt, så berättar han att man rent 

organisationsmässigt inte kunnat det. I den nya organisationen kommer medarbetarna längre 

från besluten på så sätt att många beslut som fattades i det egna länet nu fattas i Stockholm. I 

hans arbete ingår det att förklara och förtydliga att vissa av besluten bara kan tas av ledningen 

och att det endast är i några beslut som man kan vara med att påverka. Han tycker att de 

hittills har varit ganska dåliga på att förklara de här skillnaderna. Det hänger mycket ihop med 

att man tidigare kunde vara med och påverka på ett helt annat sätt.  På det sättet är det en helt 

annan centralstyrd organisation, menar han.

För att se hur delaktigheten i förändringsprocessen är hos medarbetare och chefer så gör 

man återkommande förändringsmätningar. Vad de kan se i dessa är att cheferna är mycket 

mer delaktiga i förändringen än övriga medarbetare. Cheferna vet mer om förändringen och 
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känner sig säkrare på att det ska gå bra, säger han. Man kommer att jobba med att göra 

ledningen mer känd och även berätta vad dess intentioner är, nu när ledningen delvis tagit 

över länsdirektörernas beslutsfattande. Det gör man genom återkommande artiklar där man 

vill man att medarbetarna ute i landet ska få ta del av hur ledningen tänker.

Dessutom försöker man skapa delaktighet i förändringen genom intranätet och via den egna 

tidningen Dagens Socialförsäkring. Där försöker man berätta om förändringen ur olika 

perspektiv. Han förklarar att de skriver reportage som handlar om exempelvis hur kunden ser 

på det, vad medarbetare anser om förändringen och hur ledningen resonerar. De vill genom 

dessa artiklar skapa diskussion och få igång samtal hur man från ledningen kommit fram till 

vissa vägval. Förutom den frågelåda på intranätet där alla kan ställa frågor direkt till 

ledningen finns även möjlighet att skriva insändare i tidningen Dagens Socialförsäkring.

Jag tror att genom att prata, det är som en del av processen att prata och 
återkomma för att det är så mycket som händer samtidigt så, ibland kan man själv 
känna att det är liksom, hur ska det här gå till egentligen? Hur ska det här gå ihop 
hela det här jättepusslet och ibland så bara övergår det ens hjärna liksom.

Man har även genom dessa artiklar också försökt jobba med värdegrund och värdeord där 

man förklarar vad dessa begrepp egentligen står för. På så sätt försöker man ge en helhetsbild 

av förändringen. Dessutom jobbar de mycket med att förklara varför de genomför 

förändringen, och informatören talar om att det i det här fallet är för kunden. Alla medarbetare 

vill också att det ska bli bättre för kunden men, att alla inte är för förändringen. I en stor 

förändring som denna, berättar informatören i Stockholm att det finns många åsikter om 

denna, men att det finns en begränsning när det gäller att fånga in allas tankar. Då har 

ledningen varit väldigt tydlig med att berätta att det är viktigt att man som enskild 

medarbetare tar ställning till om förändringen är något som man stödjer. Vill man inte jobba i 

den nya organisationen så ska man inte behöva göra det, säger han och förtydligar med att 

säga att det är viktigt att man inte jobbar mot sig själv.

Informatör i länet

Genom att skriva informativa texter i exempelvis intervjuform på intranätet försöker 

informatören förmedla varför de genomför förändringen och vad den ska vara bra för. Just vid 

intervjutillfället är de inne i en intensiv fas då tre lokala försäkringscentra håller på att 

etableras i länet, och då jobbar han med att förklara hur det hela ska gå till. För att försöka 

svara på frågan hur, har tre sidor på intranätet byggts upp som han fyller med ganska rak 

information om vad som händer just för tillfället.
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När vi kommer in på vad som är svårt med kommunikation skrattar han och säger att det är 

jättemycket som är svårt, exempelvis är det besvärligt att inte ha alla svar som informatör. 

Jag försöker ju vara väldigt entusiastisk i det jag skriver, att det här kommer att bli 
bra och så här jobbar vi för att vi ska bli bättre. Samtidigt är det laddat att säga 
så, för en del känner att det inte blir bättre. 

Som skribent tycker han att det är svårt att vet hur man lägger sig på rätt nivå, så att det inte 

blir för ytligt. Han är medveten om att alla inte känner att det finns någon fördel med 

förändringen, och det därför är viktigt hur man formulerar sig i texterna som publiceras. Det 

som skrivs i text blir på ett sätt en sanning som lever kvar under lång tid, menar han. Han tror 

att det finns många som tycker att han borde vara mer konkret i sitt skrivande och komma 

med mer information, men han säger att han inte alltid kan och vågar det. Exempelvis kan han 

vissa gånger få impulser eller indikationer om att något beslut troligtvis blir på ett visst sätt, 

men han kan inte gå ut med något förrän ett formellt beslut är fattat. Som informatör måste 

man vara medveten om att man skriver för väldigt många olika människor, och att det kan 

tolkas på många olika sätt, menar han.

Han känner ett tryck på sig att komma med information, men berättar att det inte går att göra 

det när det inte finns beslut fattade. Därför vill han att även enhetscheferna ska vara tydliga 

med att berätta vad de vet och vad de faktiskt inte har vetskap om. 

Han berättar att det även finns motsättningar hos en del av medarbetarna som inte håller 

med om att Försäkringskassan måste förändra sig. De upplever att de sköter arbetet bra med 

kunderna, trots att kundundersökningar visar att kunderna är missnöjda. Han berättar till 

exempel att det i flera undersökningar kommit fram resultat som pekar på att kunderna 

graderar servicen ganska lågt, men att när Försäkringskassans anställda själva graderar den 

service de ger så skattar man den mycket högre. Han tror att man bara ser sin lilla del i det 

hela, och därför försöker han peka på och lyfta fram det stora med förändringen. Det gäller att 

komma ihåg vilka som man jobbar för, att det är för kundens bästa och inte för sin personliga 

del man jobbar. Därför försöker han arbeta med att försöka bygga upp en förståelse för 

förändringen.

Enhetschefer 

Enhetscheferna ger en samstämmig bild av att de är positiva till organisationsförändringen. 

De ser även det viktigt att man moderniserar och satsar på kundfokus inom Försäkringskassan 

eftersom medborgarna vill ha en förändring. Genom att organisera sig utifrån verksamheten så 

kommer de att bli mer specialiserade och skickliga, menar de. Men genom koncentrationen av 
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ärendeslagen upplever dock vissa av dem att det blir en för stor centralisering till Stockholm.  

De menar att Försäkringskassan på så sätt bygger upp ett avstånd till medborgarna. När vi 

kommer in på ämnet värdegrund berättar enhetscheferna att det inte alltid finns tid till att 

kommunicera kring detta. Trots det har man låtit all personal varit delaktig i detta arbete.

När det gäller själva förändringen och hur den ska komma att se ut, så menar de att det inte 

har funnits någon möjlighet till att påverka den på grund av organisationens storlek. Vi får 

veta att huvudkontoret, som äger själva förändringen, inte underrättar ett beslut till 

enhetscheferna förrän det redan är fattat.

 I inledningen av förändringen hade medarbetarna svårt att förlika sig med att 

enhetscheferna inte hade tillgång till all information som de efterfrågade. Numera litar de på 

sina chefer när de berättar att de inte har någon ny information att delge. De har förstått att 

enhetscheferna är bland de sista som får information i kommunikationsflödet. 

Enhetscheferna är så viktiga, vi är så viktiga för måluppfyllnad, men samtidigt är 
vi så totalt oviktiga.

Under arbetslagsmöten och vid enskilda möten med medarbetarna ställs många frågor från

medarbetarna som rör förändringen. Enhetscheferna försöker där vara tillgängliga och 

uppmuntra till spontana frågor. Detta gör de genom att inleda arbetslagsmötena med en fråga, 

för att medarbetarna ska få förmedla vilka förväntningar och farhågor som finns om 

förändringen. Cheferna talar även om vikten av att kommunicera även när de inte har något 

nytt att delge. De menar att det är viktig att även säga att man inte har något att meddela till 

sina medarbetare

Cheferna berättar att de försöker fråga medarbetarna hur de tolkat informationen, då de 

menar att information kan uppfattas olika sätt av människor. De frågar om vad de har kommit 

överens om och vad som har blivit beslutat för att se om ett budskap nått fram på ett tydligt 

sätt. Det är lätt att det man tar för givet att mottagaren förstått innebörden av ett budskap i den 

stress som råder, menar en av enhetscheferna. Om ett budskap har tolkats på olikartat sätt kan 

det kan missnöje och missförstånd uppstå, menar denne. 

Flera av enhetscheferna belyser att medarbetarna kan vara på flera individuella nivåer i 

förändringsprocessen, vilket gör det svårt att veta vilken information den specifika 

medarbetaren är i behov av. Detta beror, enligt en av enhetscheferna på hur insatt man är 

sedan tidigare i själva verksamheten. En medarbetare har kanske tagit till sig förändringen 

redan i ett tidigt skede, medan en annan medarbetare inte har förstått att förändringen har 

påbörjats. Detta kan göra att det krävs olika typer av information, detta kan man då fånga upp 
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genom att lyssna. De talar om betydelsen av att vara lyhörd för att kunna förstå vad 

medarbetarna egentligen frågar efter och att det finns ett behov av att förstå varför 

förändringen genomförs. 

5. 3. 1 Analys och tolkning i kategorin meningsskapande

Informatören i Stockholm ger oss en bild av en organisation med en dålig image, både internt 

och externt.  En image som man vid informationsstaben medvetet och aktivt arbetar med för 

att förändra till det bättre. Genom att ändra hela organisationen från grunden, kommer den här 

förändringen till slut att lyckas, och därmed bli bra för kunden. Just uppbyggnaden av 

organisationen där varje län varit en egen myndighet, verka spela en stor roll, eftersom det 

medfört att det råder väldigt olika kulturer i länen. Informatören i Stockholm berättar att man 

därför bland annat arbetar med att förklara Försäkringskassans värdegrund och ledord genom 

att skriva fördjupande artiklar i Dagens Socialförsäkring. Informatören arbetar med att 

kommunicera Försäkringskassans värdegrund, för att alla anställda i organisationen ska känna 

delaktighet. I arbetet med värdegrund vittnar cheferna om att de känner sig delaktiga. 

Cheferna uttrycker dock en frustration över att tiden inte räcker till att genomföra detta arbete, 

trots att viljan finns där. Heide skriver i Heide, Johansson och Simonsson (2005: 171) att flera 

av dagens forskare ser organisationsidentitet som något föränderligt och dynamiskt. 

Organisationsidentiteten prövas hela tiden och förändras av medlemmarna själva i takt med 

förändringar i organisationens omgivning eller image. Utifrån detta resonemang skulle en 

organisations identitet vara produkten av ledningens kommunikation om grundläggande 

normer och värderingar, samt de värderingar och tolkningar som finns hos organisationens 

medlemmar. Vi kan utifrån våra resultat anta att man i denna stora förändring vill ändra på de 

grundläggande värderingar som finns inom organisationen. Informatören i Stockholm anser 

till exempel att det är avgörande att ändra organisationens identitet för att överhuvudtaget 

lyckas med förändringen. Vi tolkar det som att man nu i den nya organisationen genom 

värdegrundsarbetet, vill förankra den nya Försäkringskassans värderingar och skapa en 

gemensam kultur över hela landet. Det kan betyda att man, förutom att ge en helhetsbild av 

förändringen, också vill påverka imagebilden i den riktning ledningen önskar Detta kan då 

innebära att cheferna har ett stort behov av stöd för värdegrundsarbetet. Resultatet visar att 

cheferna anser det som meningsfullt att arbeta med värdegrund, men att det inte finns 

tillräckligt med tid över för detta. Vi vill göra en intressant koppling till du Toit (2007: 282ff) 

som menar att man i ett meningsskapande arbete måste ges tid till reflektion. Forskaren menar 

att man för att ge mening åt en händelse, måste man först få möjlighet att återblicka och titta 
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på den aktuella händelsen i efterhand. Forskaren menar att människor genom reflektion kan se 

händelsen i ett annat ljus och då finns möjlighet till att lärande uppstår. Då cheferna uttrycker 

en frustration av att tiden inte räcker till med att arbeta med värdegrund skulle det kunna 

innebära att cheferna hamnar i en omöjlig position. Vi tolkar det som att cheferna har viljan 

och förstår nyttan av värdegrundsarbete, men på grund av tidsbrist ges de inte möjlighet till 

reflektion och återblick som du Toit (2007) menar är nödvändig för att lärande ska uppstå.

Det framkom i intervjun med informatören i Stockholm att man ute i landet får mindre 

kontroll över besluten nu, än när organisationen var uppbyggd och styrdes från länen. Detta är 

något som man vill överbygga, då man tycks se ett avstånd mellan ledningen och 

medarbetarna. Cheferna är ändå positiva till och uppfattar nyttan av förändringen. De ser 

också en tendens till en för stor centralisering av organisationen, vilket de tror kan medverka 

till att avståndet till medborgarna ökar. En parallell till den så kallade expertmodellen 

(Bruzelius och Skärvad 2004: 430f) skulle här kunna göras,. Trots att medarbetare från hela 

landet finns representerade i Programmet som arbetar med förändringen, så vittnar 

enhetscheferna om att de inte känner sig delaktiga i beslut som fattas. I den så kallade 

expertmodellen är de som berörs av förändringen inte är involverade och delaktiga i 

förändringsprocessen förrän besluten redan är fattade. Denna modell ger inte något inflytande 

för de berörda, exempelvis att arbeta fram lösningar i förändringen. En tolkning som kan

göras här är att cheferna i den nya organisationen känner sig mindre delaktig i beslut som 

fattas för att de numera befinner sig längre från beslutsfattarna än tidigare. Om de känner sig 

mindre delaktig i förändringen kan det leda till att de inte kan engagera och entusiasmera 

medarbetarna fullt ut. Enhetscheferna är positiva till själva förändringen, men de är inte för 

den ökade centraliseringen, vilket vi tror kan innebära att de känner ett slags utanförskap när 

de upplever att de inte kan påverka beslutsfattarna i samma utsträckning som tidigare. 

Genom återkommande artiklar vill informatören vid huvudkontoret göra ledningen mer 

känd ute i landet så att medarbetarna får ta del av hur ledningen tänker. För att få igång samtal 

och skapa diskussion, vill man i artiklarna lyfta fram och visa vad förändringen medför för 

olika intressenter. Dalfelt menar i Heide, Johansson och Simonsson (2005: 157) att det är 

lättare att få till stånd en förändring om människor förstår nyttan av och motiven till 

förändringen. Risken finns annars att man i stort fortsätter att arbeta på samma sätt som förut 

om man inte har förståelse för förändringen. Att arbeta med meningsskapande menar samma 

författare utifrån tidigare forskning, handlar om att få tillstånd en förbindelse mellan gammal 

och ny kunskap; en koppling sker när vi lyckas relatera till något välbekant som vi känner 

igen då vi möter något nytt. Det tyder på att man från informationsavdelningen vid 
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huvudkontoret vill motivera och skapa mening i förändringen på ett långsiktigt plan genom att 

skriva artiklar. Då man i artiklarna visar förändringens inverkan från olika håll, kan man 

dessutom ge en nyanserad bild av förändringsprocessen för organisationens olika medlemmar.  

Genom att man arbetar med att visa förändringen från olika synvinklar kan medarbetarna ha 

en chans att relatera till något de själva känner igen. Därigenom skulle de kunna få till stånd 

den koppling som författarna ovan beskriver.

Vi har i vår undersökning märkt att cheferna anser att de har en viktig roll att uppfylla när 

de kommunicerar ut ledningens mål. Ett exempel på detta är en enhetschef som berättar att 

han trots att han känner sig oviktig i sin roll som chef, samtidigt ser sin betydelse som 

kommunikatör, och anser att hans skicklighet att kommunicera förändringsbudskapen kan 

vara en avgörande faktor om förändringen lyckas. Tench och Yeomans (2006: 345) talar om 

att organisationer behöver bra ledare som tydligt kan visa medarbetarna i vilken riktning som 

organisationen är på väg. Ledarnas förhållningssätt till kommunikationen är viktig för den 

interna kommunikationens trovärdighet och effektivitet. Smythe (2004) identifierar i Tench 

fyra olika utgångspunkter eller metoder när det gäller ledarskap i en strategisk 

förändringsprocess, varav Telling är ett sätt. Där arbetar man via representanter i 

organisationen som levererar ledningens budskap, och på detta sätt försöker ledaren vinna 

samtycke för sitt budskap. I organisationer är dessutom den närmaste chefen den viktigaste 

kommunikationskanalen för medarbetarna, och kommunikationen mellan chefen och 

medarbetarna spelar en viktig roll vid en organisationsförändring. (Nordisk kommunikation, 

2005). Detta kan tyda på att chefernas positiva förhållningssätt till förändringskommunikation 

gör att de på ett trovärdigt och framgångsrikt sätt förmedlar ledningens budskap. Om cheferna 

är intresserade och aktivt arbetar som kommunikatörer på allvar så kommer de också att 

framföra ledningens budskap på ett trovärdigt och positivt sätt. 

Cheferna tror överlag att goda förutsättningar skapas för ett lyckat förändringsarbete genom 

att aktivt upprätthålla en dialog, och genom att motivera medarbetarna. De uppmuntrar 

dessutom till dialog även om de själva inte har någon upplysning att ge för tillfället. Då 

försöker de söka information för att kunna ge besked. Dagens organisationer kräver ett 

kommunikativt ledarskap hos chefer menar Heide och Simonsson (2002). Detta chefskap 

innebär en roll där de ska påverka, vägleda, skapa gemensamma värderingar och visioner. För 

att budskapen ska bli meningsfulla måste ledarna bjuda in till dialog och ge möjlighet till 

reflektion kring viktiga budskap. De får inte nöja sig med en enkelriktad information. Vi får 

uppfattningen att cheferna överlag inte tvekar till att kommunicera med medarbetarna. Vi 

tolkar även det som att de ser informerandet och kommunicerandet som en process i 
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förändringen, då hela tiden nya beslut och därigenom nya förutsättningar delges. Det tyder på 

att enhetscheferna försöker förbereda medarbetarna och skapa delaktighet för förändringen. 

Informatören i länet berättar om ett tryck från både medarbetare och chefer att ständigt 

komma med ny information även när han inte har något nytt att berätta. Därför vill han lära ut 

att enhetscheferna ska vara tydliga med att berätta vad de vet och vad de faktiskt inte har 

vetskap om. Även cheferna talar om att de upplever en viss frustration; de känner en press 

från medarbetarna att regelbundet komma med ny information.

Osäkerhet och oro kan lätt uppstå vid förändringar. Dalfelt menar i sitt kapitel i Heide, 

Johansson och Simonsson (2005: 158f) i detta sammanhang utifrån andra forskare, att det inte 

är förändringen i sig som skapar oro utan att det främst är brist på relevant information som 

genererar osäkerheten. Författarna menar att medarbetarna inte behöver mer information, utan 

istället hjälp att tolka den på ett tillfredsställande sätt. Mer information hjälper inte om man 

inte förstår innebörden av förändringen; det gäller istället att förklara och sätta in budskapet i 

ett sammanhang som medarbetarna kan relatera till och som motverkar osäkerheten inför 

förändringen. Denna efterfrågan på information skulle egentligen kunna vara en signal från 

chefer och medarbetare på ett behov av mer konkret och tydlig information. Eftersom det 

verkar finnas ett uppdämt behov i av mer information, kan det möjligen vara ett tecken på att 

medlemmarna i organisationen känner osäkerhet samt oro, och att de inte till fullo har förstått 

innehållet i förändringen då nya beslut och direktiv ständigt kommer från ledningen. Det 

skulle kunna vara så att chefer och medarbetare inte kan se hur det hela ska gå till, och då de 

inte har hela bilden klar för sig skulle det möjligen kunna skapa ett behov av information för 

att fylla igen tomrummet. 

Enhetscheferna uppfattar trots detta att medarbetarna har förtroende för att cheferna

informerar om allt de för tillfället har vetskap om. Von Platen (2006: 75) menar att det är 

viktigt för chefer att skapa tilltro och tillförlitlighet för att bli hörda, när de internt och externt 

vill nå ut med sitt budskap om förändringen. För att uppnå detta krävs det att cheferna har 

kompetens och förståelse för kommunikation, vilket inte alltid är fallet. Det kan därför 

resultera i att deras kommunikation inte fungerar som tänkt. (Johansson 2003: 337) 

Medarbetare i organisationer förväntar sig att få viktig information från ledningen genom sina 

närmaste chefer. En väl fungerande kommunikation har bättre förutsättningar ju närmare 

medarbetarna och cheferna står varandra i organisationens hierarki. Cheferna förväntas 

dessutom vara välinformerade, förutsätts därtill vara välfungerande och pålitliga sändare av 

informationen. (Klein 1996: 35) Vi har fått uppfattningen att cheferna, trots att de inte har all 

information tillgänglig alla gånger, ändå lyckats skapa förtroende och tillförlitlighet hos 
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medarbetarna. Det kan tolkas som att de genom detta förtroende lyckats skapat goda 

förutsättningar att klara av nå ut med ledningens förändringsbudskap. Men trots det, skulle en

förtroendekonflikt kunna uppstå, då medarbetarna enligt Klein (1996) förutsätter att cheferna 

ska vara välinformerade när de vill ha information. Att de ändå tycks ha medarbetarnas tillit 

kan bero på att cheferna är öppna i sin kommunikation och lyckas förmedla att de inte alltid 

har alla information om förändringen tillhanda. Vi vill även titta på von Platen (2006: 63) som 

utifrån tidigare forskning menar att chefer vid en organisationsförändring ges stor betydelse 

på grund av att de lätt uppmärksammas av andra medarbetare. Forskaren berättar att om inte 

cheferna visar prov på handlingskraft och ingriper eller aktivt tar ställning, kan den så kallade 

icke-handlingen tydas som feghet eller avståndstagande mot personalen. Sådana uppfattningar 

kan innebära att tilliten både till cheferna och till den förändring som de talar för 

undermineras. Det kan tydas som att cheferna vid Försäkringskassan visar prov på 

handlingskraft när de uppmuntrar till dialog vid de tillfällen då de inte har något nytt att 

informera om. Detta agerande kan göra att medarbetarna, får större förtroende och tillit till 

både chefer och själva förändringen. Det kan vara ett tecken på att de har lärt sig och inser 

vikten av att kommunicera med medarbetarna, även då informationen är knapphändig. Detta 

kan innebära att förståelsen för förändringen bland personalen ökar.

Informatören i Stockholm tar vid intervjutillfället upp att det finns behov av att motivera 

medarbetarna att förändringen är bra för kunden, då det kan uppfattas som att alla 

medarbetarna inte tror att den verkligen behövs. Därför vill informatören framhålla att 

kunderna inte är tillfredställda, trots att medarbetarna själva är ganska nöjda med sitt arbete 

gentemot dessa. Det verkar inte råda några tvivel om att han har uppfattningen att 

medarbetarna vill att det ska bli bättre för kunden, men att alla inte stöder förändringen trots 

det. Vi vill dra en parallell till Fairhurst (2005: 168) som talar om framing som ett sätt att 

rama in budskap så att människors tolkningar styrs. Vi gör tolkningen att när informatören 

ramar in sitt budskap genom att påvisa missnöjda kunder, så kan den naturliga reaktionen bli 

som chef eller medarbetbare att gå in i en försvarsposition eftersom det kan uppfattas som 

kritik av deras arbete. Detta kan förklara varför medarbetarna inte har den förståelse för 

förändringen som informatören talar om. Det kan vara så att cheferna behöver mer

kommunikationsstöd när budskap ramas in på detta sätt. 

Informatören i Stockholm säger att det finns många åsikter om förändringen men att det 

finns en begränsning när det gäller att fånga in allas meningar i en så pass stor förändring som 

denna. Han menar att man som medarbetare aktivt måste ta ställning till om man vill vara med 

i förändringen eller inte. Heide anser i sitt kapitel i Heide, Johansson och Simonsson (2005: 
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171) att en organisations identitet är ett resultat av ledningens kommunikation om 

grundläggande normer och värderingar, samt de uppfattningar och tolkningar som finns hos 

organisationens medlemmar. Vi uppfattar att informatören vill vara tydlig i sin 

kommunikation genom att förmedla till organisationsmedlemmarna vilka grundläggande 

åsikter och normer som förväntas av dem om de vill delta i förändringen.  Det kan tyda på att 

informatören bedömer att en del medarbetare inte ser förändringen vara nödvändig. Om de 

inte ser nödvändigheten och inte delar organisationens grundläggande värderingar kan det 

innebära att medlemmarna inte delar den identitet som man från ledningen vill åstadkomma i 

den nya organisationen. Det kan tolkas som att man från ledningens sida arbetar för att 

behålla medarbetare som är för förändringen, medan de som inte är av samma uppfattning 

som den önskvärda bör ändra den eller överväga att lämna organisationen.

Informatören i länet ger också en bild av att det finns en misstämmighet i uppfattningen hos 

medarbetarna när det gäller nöjda kunder. Det verkar som att medarbetarna tycker att de ger 

en bra service, men att kunderna inte instämmer i detta. Detta tycks informatören vilja lyfta 

upp genom att skriva informativa texter på intranätet, där han förklarar varför man genomför 

förändringen, hur det ska gå till och vad den är bra för. På så sätt hoppas han att få en 

förståelse varför man genomför förändringen. I dessa texter vill informatören väga sina ord 

noga för att förhindra eventuella missförstånd. Samtidigt som han försöker motivera och 

entusiasmera medarbetarna i sina texter, så är han medveten om att det lätt kan låta för 

muntert och bekymmerslöst för en del, vilken han då försöker tona ner i sitt skrivande. Enligt 

det kulturella kommunikationssynsättet (Heide och Simonsson 2002: 187) måste informatören 

på ett tydligt sätt vara integrerad med organisationens olika processer, som exempelvis 

lärande och ledarskap, istället för att sköta informationsarbetet via de formella 

kommunikationskanalerna. Författarna menar att det handlar om att skapa förutsättningar för 

ömsesidig mening och förståelse av verkligheten. Alla människor förstår och tolkar 

verkligheten utifrån sina egna kunskaper, ståndpunkter, erfarenheter och värderingar. 

Informatörerna ska inte sluta att arbeta med att skapa väl fungerande kanaler för 

kommunikation. De menar att dessa arbetsuppgifter är fortfarande viktiga, men arbetet får inte 

stanna vid enbart dessa. När informatören i länet också vittnar om att medarbetarna har en 

annan syn på kundernas uppfattning så kan vi utifrån ovanstående teori tolka det som att 

informatören använder de traditionella kommunikationskanalerna. Vi uppfattar att han då inte 

integrerar i lärande och ledarskap, såsom att exempelvis delta i möten för att skapa mening 

och ömsesidig förståelse av verkligheten.
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Vi kan se att enhetscheferna aktivt arbetar med kommunikation för att skapa motivation, 

förändringsvilja och förståelse för medarbetarna om varför förändringen genomförs i 

organisationen. De anpassar informationsstödet beroende på vilket behov som finns hos 

medarbetaren. Detta är beroende på enligt dem, hur insatt medarbetaren sedan tidigare är i 

verksamheten. En intressant koppling kan göras till Hersey och Blanchards (2001) 

situationsanpassade ledarskap. Forskarna anser att det viktigaste är att ta hänsyn till 

medarbetarnas mognad (Hackman & Johnson 2004: 74f). Det kan innebära att enhetscheferna 

anpassar sitt ledarskap till situationen, då de förändrar sitt ledarskap beroende på 

medarbetargruppens mognad och kompetens. Om cheferna närmar sig sina medarbetare kan 

det tror vi, leda till att deras roll som ledare stärks. Om deras ledarroll stärks i positiv 

bemärkelse, kan det i sin tur resultera i att de lättare kan kommunicera och få medarbetarna att 

känna trygghet i förändringen. Om cheferna anpassar sitt ledarskap så kan de kanske få 

indirekt stöd från medarbetarna i deras kommunikation med dem. Vi vill även koppla 

resultatet till Simonsson som skriver i sitt kapitel i Heide, Johansson och Simonssons (2005: 

101f) att det i dag handlar om att kunna ta hand om, tolka, förtydliga och ge mening åt 

budskap till personalen. De skriver vidare att chefen även ska stimulera och uppmuntra till 

dialog så att kommunikationen inte blir enkelriktad. Vad vi kan se är att enhetscheferna 

arbetar genom att jämföra det uppfattade budskapet med vad som från ledningen beslutats för 

att se om dessa budskap tolkats på ett likvärdigt sätt hos medarbetarna; dessutom de 

uppmuntrar till dialog för att få till stånd en återkoppling. De försöker alltså inte bara att delge 

information, utan tolkar även vilken fas av förståelse och acceptans av förändringen som 

medarbetarna befinner sig i. De jobbar därigenom på två sätt samtidigt.
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6 Slutsats

Här ska vi presentera vad vi kommit fram till i vår studie om den interna kommunikationen 

under en förändringsprocess inom Försäkringskassan. I den här undersökningen har vår 

ambition varit att komma fram till hur Försäkringskassans informationsavdelning i Stockholm 

och informationsavdelningen vid ett av länskontoren arbetar med kommunikationsstöd till 

cheferna under en förändringsprocess. Dessutom ville vi titta på vilken behov av stöd som 

fanns hos cheferna i det aktuella länet. Vår avsikt är inte att dra generella slutsatser, eftersom 

vi använt oss av en kvalitativ metod, utan vi vill se om våra empiriska resultat 

överensstämmer med tidigare forskning. 

6. 1 Kommunikationsstöd

När det gäller kommunikationsstöd ser informationsavdelningarna till att material om 

förändringen finns tillgänglig för cheferna via intranätet. Inom försäkringskassan använder 

man sig av ett kommunikationssätt som kallas för vattenfallsprincipen där 

kommunikationsflödet går uppifrån och ner i organisationen, med möjlighet till återkoppling. 

Vid informationsavdelningen i Stockholm arbetar man med meningsskapande handlingar 

genom att exempelvis cheferna i förhand får ta del av information för att öka förståelsen bland 

organisationsmedlemmarna, att skapa engagemang och att påverka den gemensamma 

meningen.  Den centrala placeringen som informatören i Stockholm har i ledningens centrum 

hänger samman med överföringssynsättet, medan informatören i länets positioneringen ute i 

verksamheten förknippas med det kulturella kommunikationssynsättet. Enligt Heide och 

Simonsson (2002) menar att det är det viktig att informatörer finns i bägge positionerna. 

Denna balans har man vid Försäkringskassan lyckats åstadkomma genom informatörernas 

placeringar både centralt och i position med placering ute i verksamheten. Trots att 

informatören i Stockholm har en central positionering kan vi inte se att denne skulle arbeta 

efter överföringssynsättet. När det gäller informatören i länet har vi sett att denne arbetar 

kombinerat efter det kulturella synsättet och det så kallade överföringssynsättet. Det verkar 

som att informatörernas placering inte är sammankopplat med deras arbetssätt.

Resultatet har visat att informatören i länet arbetar med kommunikationsstöd genom att föra 

dialog, lotsa chefer och skriva informativa texter på intranätet. Vi kan ändå se att ett större 

deltagande ute i verksamheten kan leda till att förändringsbudskapen förankras på ett 

grundligare sätt. Vi tror att en större balans mellan överföringssynsättet och det kulturella 

synsättet skulle kunna uppnås om informatören i länet ökade det meningsskapande arbetet 
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genom exempelvis återuppta deltagandet vid chefsmöten, för att kunna förklara och skapa 

engagemang för förändringen ur deras perspektiv. Enligt Kreps (1990) är en av funktionerna 

för god internkommunikation att ledningen förses med upplysningar från någon som finns ute 

i verksamheten och som kan förmedla hur det ser ut i organisationen och rapportera om 

situationen i organisationen. Enligt oss skulle informatören i länet med fördel kunna fungera 

som en länk för denna information åt ledningen, om han deltog mer ute i verksamheten. Det 

är viktigt att inte bara stanna vid att förmedla budskap utan att också arbeta nära cheferna.  

Om informatören deltog under möten så skulle en bild av enhetschefernas behov och 

arbetssituation kunna förmedlas till ledningen för att bidra till att öka förståelsen.

I resultatet har det visat sig att cheferna tycker det är bra med de kommunikationspaket som 

informationsavdelningarna tillhandahåller, då de har stöd av dem i samtalen med 

medarbetarna, men samtidigt upplever de att dessa innehåller för mycket upprepad 

information. Det kan innebära att cheferna både har en positiv och en negativ inställning till 

informationen som informationsavdelningarna tillhandahåller. Vi tror att cheferna inte har full 

insikt i varför budskap upprepas från informationsavdelningarna. Om de hade den kunskapen 

skulle deras förståelse förmodligen vara större. Lundstedt (2007) menar att det måste finnas 

en medvetenhet om att människor är mer eller mindre mottaglig för information beroende på 

att de i förändringsprocessen befinner sig i olika stadier. Därför menar Lundstedt att budskap 

måste upprepas flera gånger för att människor ska ta till sig budskapet. För att cheferna ska 

kunna förmedla ledningens budskap på ett framgångsrikt sätt är det viktigt att de själva först 

har tagit till sig det. I vilken omfattning de lyckas förmedla ett ledningsbudskap kan dels bero 

på i vilken fas av förståelse av förändringen cheferna själva befinner sig i.

Det har visats sig att cheferna har önskemål om att man från ledningen är noggrann när man 

väljer tidpunkt för när information ska delges. De önskar även att om den utlovade 

informationen blir försenad en förklaring till varför det så att de i sin tur kan upplysa 

medarbetarna om detta. Lundstedt (2007) talar om vikten av att inte delge viktig information 

inför till exempel kommande ledighet för att undvika risk för oro. Det kan betyda att cheferna 

hamnar i en bevärlig situation på grund av att de inte får information vid den tidpunkt de 

förväntat sig. Det kan innebära att man får en större arbetsbelastning om inte hänsyn tas från 

ledningen till chefernas dagliga arbetssituation. Detta kan bero på att ett visst avstånd finns 

mellan ledningen och cheferna ute i landet, men informatören i Stockholm berättar att det är 

något som de är medvetna om och att det också är något de vill överbygga.
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6. 2 Kommunikation och ledarskap

När det gäller information från Programmet tycker informatören i länet att det är 

problematiskt att den ändras eftersom. Han får ibland ta tillbaka uppgifter som han gått ut 

med tidigare och han upplever därför att hans trovärdighet som informatör minskar. Samtidigt 

vittnar han om att han tycker att det är bra att inga färdiga paketlösningar presenteras, 

eftersom beslut då kan justeras eftersom. När cheferna berättar om sina upplevelser av de 

olika avdelningarna vid huvudkontoret verkar det som att cheferna anser att de olika 

avdelningarna inte samordnar besluten. Detta har resulterat i att cheferna vissa gånger helt 

enkelt har fått välja ett av dem, trots att de olika besluten står i strid med varandra.

Vi uppfattar att det finns ett uppdämt behov av mer information från organisationens 

medlemmar. Brist på relevant information kan leda till osäkerhet och oro vem, menar Heide, 

Johansson och Simonsson (2005). Cheferna verkar känna sig otillräckliga i sin chefsroll när

de vittnar om att de inte får tillräcklig information för att få hela bilden klar för sig av hur 

förändringen ska gå till. Trots detta anser cheferna ändå att de lyckas skapa förtroende och 

tillförlitlighet bland medarbetarna. En fara som vi ändå kan se här är att det skulle kunna 

uppstå en förtroendekonflikt, eftersom Klein (1996) menar att medarbetarna förutsätter att 

cheferna ska vara välinformerade. Om cheferna får kontinuerlig och tillräcklig information 

skulle de kunna tydliggöra förändringsbudskapen ännu bättre och därigenom behålla 

medarbetarnas tillit som de byggt upp. Vi ser ett problem gällande kommunikation vid 

förändringar då man ofta inte har tillgång till all information eller vet allt från början. Det 

handlar om att man från ledningens håll inte tar hänsyn till den faktiska situation som

cheferna befinner sig i och att de därigenom inte får det stöd de efterfrågar. På samma gång 

som vi kan se att cheferna upplever den information de får som viktig bland annat genom 

kommunikationspaketen, saknar de sammanfattande material för att få en klar bild över 

förändringen, samt specifik detaljinformation.

Enhetscheferna upplever att det finns mycket information att ta del av via intranätet, men 

kvantiteten gör det är svårt för dem att orka ta in all information. De finns en önskan hos vissa 

av cheferna att få hjälp med att sålla i informationen. Informatören i länet säger att han gallrar 

åt dem genom att visa på den information som han anser är viktig för dem, men cheferna 

önskar att få mer hjälp med att sålla i informationsflödet. Cheferna har förståelse för att 

informatören i länet inte har möjlighet att till fullo sålla i den stora mängden av information, 

eftersom det endast arbetar en informatör i det aktuella länet. Eftersom enhetscheferna tycker 

det finns för mycket information som de måste ta till sig, är vår fundering här, om det kan 



60

bero på att gammalt material på intranätet inte tas bort när det är inaktuellt. Heide (2002: 

200ff) menar att mängden information har ökat med användandet av intranät. Ofta finns det 

flera versioner av samma dokument utlagt och uppdateringen av sidorna sköts inte 

tillfredsställande, då inaktuella dokument många gånger få ligga kvar.

Cheferna önskar själva att få mer stöd och hjälp med att tolka information. Idag känner de 

ett större stöd i chefsgruppen än från informationsavdelningarna, vilket medfört att de själva 

inom denna grupp hjälper varandra att tolka informationsmaterial. Cheferna upplever att de 

fungerar som verktyg för ledningen som har till uppgift att vidareförmedla information, och 

det är i det arbetet de önskar att få mer stöd. Eftersom cheferna gör egna tolkningar, kan det 

innebära att dessa tolkningar inte blir som sändaren avsett. Enligt det klassiska perspektivet 

som Heide, Johansson och Simonsson (2005) berättar om, litar sändaren på att det mottagna 

budskapet är likadant som det sända. Man anser att tekniken i stället för kommunikationen 

utgör grunden i organisationen och man anser att tekniken är bättre än vad den egentligen är.

Om cheferna skulle få större tillgång till ett mer samordnat och mer överensstämmande

material med konkreta riktlinjer, skulle de lättare kunna planera för sin verksamhet i gruppen. 

Dessutom kan det möjliggöra att de får ett ökat förtroende för ledningen och deras 

förändringsbudskap. Det kan även innebära att cheferna bibehåller sin trovärdighet hos sina 

medarbetare. Detta gör att det blir lättare att skapa ett bra klimat för ett gott förändringsarbete. 

En fördel med samordnade beslut kan göra att det blir lättare för cheferna att sätta in 

förändringsbudskapen i ett för medarbetarna begripligt sammanhang.

Cheferna har behov av att få tydlig och konsekvent information som dessutom ska vara väl. 

genomarbetad, samt att de vill få möjlighet att ta del av den långsiktiga planeringen för 

framtiden. Slutsatsen skulle här kunna vara att cheferna vill vara aktiva och jobba med 

meningsskapande arbete, men att de hindras av att de inte får den information som de anser 

sig behöva. Till följd av detta kan misstro och skepsis skapas mot förändringen, och ledningen 

kan då få svårare att nå ut samt vinna acceptans för sitt förändringsbudskap. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det förefaller sannolikt att man från ledningen planerar 

både långsiktigt och kortsiktigt beroende på vad som beslutats. Men att problem kan uppstå då 

cheferna upplever att de får ta del av denna planering för sent.

6. 3 Att skapa mening

Försäkringskassan vill ändra på de grundläggande värderingarna i organisationen samtidigt 

som de vill påverka imagebilden. Detta sker genom att man förmedlar en ny värdegrund för 
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att skapa en gemensam kultur samt en ny identitet som ska genomsyra hela organisationen. 

Från ledningens håll är man, när det gäller de nya grundläggande värderingarna, tydlig och 

bestämd med att man som medlem i organisationen bör reflektera över sin egen ståndpunkt i 

denna fråga. Vi uppfattar att cheferna tycker att det är viktigt och vill arbeta med att förmedla 

värdegrund, men att de upplever att det inte finns tillräckligt med tid till det. Det finns 

dessutom ett behov hos dessa chefer av att få mer tid till värdegrundsarbete. Ett mönster som 

vi kan urskilja när det gäller chefernas behov av stöd är att man vill att man från ledningen tar 

hänsyn till deras faktiska arbetssituation, som bland annat innebär att tid måste få avsättas från 

de dagliga arbetsuppgifterna till värdegrundsarbete. Detta arbete bör ske parallellt.

I inledningen av förändringen gjorde informatören i länet telefonintervjuer varje vecka med 

enhetscheferna, för att få en bild av hur deras behov av stöd såg ut. Men det är något som han 

har upphört med eftersom han kände att det inte gav så mycket. När det lades ner fortsatte han 

att ge kommunikativt stöd genom att skriva om förändringen på intranätet i stället, då den 

metoden fungerar bättre. I dessa texter försöker han motivera och entusiasmera 

organisationsmedlemmarna, men vi uppfattar ändå att informatören skulle kunna integrera 

mer i organisationens processer genom att delta ute i verksamheten på exempelvis 

medarbetarmöten. Genom att delta ute i verksamheten kan informatören dessutom fånga upp 

viktiga åsikter uppåt i organisationen och på så sätt få till stånd en återkoppling. 

Något som har varit intressant att se är att både informatörerna och cheferna har en mycket 

positiv bild av att arbeta med kommunikation. Vi uppfattar att cheferna inte tvekar till att 

kommunicera och att de vill förbereda medarbetarna för vad som kommer att ske i framtiden, 

och dessutom skapa delaktighet för förändringen. Vi drar slutsatsen att cheferna aktivt 

försöker skapa mening genom att föra dialog, fånga upp den enskilde medarbetarens behov av 

specifik information. De försöker inte bara delge information utan gör även tolkningar för att 

se i att se i vilken fas av förståelse och acceptans av förändringen medarbetarna befinner sig i.

De jobbar därigenom på två sätt samtidigt. Utifrån detta kan vi se att de fått kunskap om hur 

man arbetar ur ett meningsskapande perspektiv, och att de förstått vikten av meningsskapande 

arbete. Enhetscheferna jämför det uppfattade budskapet med vad som från ledningen beslutats 

för att se om dessa budskap tolkats på ett likvärdigt sätt hos medarbetarna.

Sammanfattningsvis har vi genom de personliga intervjuerna vi genomfört, fått klarhet i hur 

man från informationsavdelningarna vid Försäkringskassan arbetar med att stödja cheferna. 

Vi har också fått svar på frågeställningen om chefernas kommunikativa behov. Vi har sett att 

studiens syfte och frågeställningar stämmer överens med slutsatserna och på så sätt har vi 

således ökat validiteten.
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7 Diskussion och egna reflektioner

I detta kapitel kommer vi att diskutera vad vi kommit fram till samt även ta med några egna 

reflektioner. Vi vill framhålla att det är våra egna tankar, frågor och åsikter som här framförs. 

Avslutningsvis kommer vi att resonera kring lämpliga ämnen för framtida forskning.

Något som blivit tydligt under studiens gång är att intentionen från huvudkontorets 

informationsavdelning är att verkligen följa alla regler och rekommendationer om god 

internkommunikation. Men vi tror att man från huvudkontoret måste bli bättre på att fånga 

upp de behov som finns bland cheferna ute i länet. Man bör även tydliggöra och visa på 

möjligheter till återkoppling. Detta skulle förslagsvis den lokala informatören arbeta med 

genom att lyssna till de behov som finns och sedan förmedla denna viktiga information vidare 

upp i organisationen. Vi har till exempel fått tydliga indikationer på att cheferna vill ha en 

ökad förståelse för deras egen och medarbetarnas vardagliga arbetssituation. De vill även få 

mer stöd i sin roll som kommunikatör och förmedlare av ledningens information.

Utifrån de intryck vi fått har cheferna förståelse för att informationen på intranätet inte kan 

gallras av länets informatör. Här är vårt förslag att det skulle vara bra om det fanns fler 

verksamma informatörer ute i organisationen. Då skulle cheferna kunna få de stöd de 

efterfrågar och de skulle orka ta in den tillgängliga informationen, eftersom den då är gallrad 

och uppdaterad.

Ledningen planerar både långsiktigt och kortsiktigt beroende på vad som beslutats. Men 

problem kan uppstå då cheferna upplever att de får ta del av denna planering för sent. 

Under den tid som studien pågått har vi fått förståelse för det arbete som enhetscheferna 

lägger ner för att kommunicera med sina medarbetare. Vi har förstått att de är väldigt 

intresserade av att arbeta med meningsskapande arbete för att öka förståelsen och acceptansen 

av förändringen. Deras ambition är att kunna sätta in budskapet i ett för medarbetarna 

begripligt sammanhang. Vi tror att de själva försöker skapa mening för förändringen genom 

att prata och diskutera med andra chefskollegor. Cheferna anser att kommunikationspaketen 

är bra fungerande kommunikationshjälpmedel. Ett förslag är att informatörerna kan förklara 

varför budskap upprepas och motivera till varför man arbetar på det viset, eftersom vi förstått 

att människor kan befinna sig i olika faser i förändringen.

Vi tror inte att det geografiska avståndet behöver ha så stor betydelse för en god 

internkommunikation med hjälp av dagens välutbyggda kommunikationskanaler. Men det 

räcker inte med endast bra kanaler, det måste finnas människor som har kunskap att tyda, 

tolka och sätta in budskap i ett meningsfullt sammanhang. Därför menar vi, att 
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Försäkringskassans omorganisation som dels innebär att besluten tas längre från medarbetarna 

ute i landet inte behöver vara ett hinder för god internkommunikation.

Vi har ändå i den här studien har vi uppmärksammat att det finns en gemensam åsikt hos 

chefer och informatörer som handlar om ett upplevt avstånd inom organisationen. De berättar 

om ett slags gap mellan programmet, ledningen, huvudkontoret och gentemot de intervjuade 

cheferna i länet. Det är värt att notera tycker vi att de upplever detta avstånd, då det i 

Programmet finns representanter från flera olika nivåer inom organisationen. Eftersom 

cheferna vittnar om att Programmet följer ett mönster istället för att titta på

organisationsmedlemmarnas behov, kan vi här se att ett avstånd byggts upp då de från 

Programmet inte upplevs som att de har förståelse för medlemmarnas behov. Vi talade i 

tidigare avsnitt i analysen om kommunikation och ledarskap om att vi tror att Programmets 

representanter inte tillräckligt synliggjort vilka de är och hur de arbetar. Om cheferna inte vet 

vilka som finns i Programmet, så vet de inte vilka de kan ställa frågor om förändringen till.

När det gäller att se om teorierna överensstämmer med vår studies resultat, så är det viktigt 

att komma ihåg att vi endast har fått en liten inblick i en omfattande förändring som påverkar 

många människor i en stor organisation. Vi kan därför inte säga att de människors arbete vi 

studerat kan vara likadant format och tydligt som teorierna i litteraturen. Vi har utifrån de 

personliga intervjuerna vi genomfört exempelvis fått tagit del av enhetschefernas 

kommunikationsarbete med medarbetarna där de förklarat hur de kommunicerar. Men vi är 

medvetna om att deras kommunikativa arbete säkerligen är mer komplext än vad som 

framgått under dessa samtal, då alla människor har olika sätt att kommunicera.

Vi tror att det kunde vara intressant att i framtiden även titta på hur medarbetarna uppfattar 

kommunikationen under en förändringsprocess. Man kan även tänka sig att undersöka vilket 

behov av kommunikation som finns hos denna grupp. Detta skulle kunna göras genom 

förslagsvis enkätundersökningar, fokusgrupper och personliga intervjuer. Eftersom

förändringen pågår under lång tid det vara intressant att göra om denna studie igen. Man kan

titta på om informatörernas arbetssätt förändrats under processens gång. Hur har chefernas 

behov förändrats över tid? Och hur upplever de det kommunikativa stöd de får idag? 

Insamlandet av data till uppsatsen har endast skett under en kort period av den stora 

förändringsprocess som sker. Vi är medvetna om att det kommunikationsstöd och det behov 

som finns under förändringen säkerligen har förändrats över tid. 
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Bilagor

Bilaga 1.

Försäkringskassans organisation innan förändringen

Från faktablad april 2007

Styrelse Internrevision

Allmänt ombud

Staber

Gemensam
service

Länsorganisationer

Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Västernorrland
Gävleborg
Dalarna
Värmland

Örebro
Västmanland
Uppsala
Stockholm
Östergötland
Södermanland
Västra Götaland

Kronoberg
Jönköping
Gotland
Kalmar
Blekinge
Halland
Skåne

Nationellt koncentrerad försäkringsverksamhet

Utvecklings-
division

Produktions-
division

Försäkrings-
division

Försäkringskassans
förnyelseprogram

Generaldirektör
Överdirektör
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Bilaga 2.

Försäkringskassans organisation efter förändringen

Från faktablad 2008-02-15

Internrevision

Allmänt ombud

Har en självständig
ställning.
Utses av regeringen.
Har möjlighet att
överklaga Försäkrings-
kassans beslut.

Staber

Ekonomi
HR
Information
Juridik
Ledning
Säkerhet

Försäkrings-
processer

Nationella
försäkringscenter

Lokala
försäkringscenter

Generaldirektör

Styrelse
Utses av regeringen

Försäkrings-
utveckling

Telefonkundtjänst/
Självbetjäning

IT
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Bilaga 3

Intervjuguide för informatör vid huvudkontoret i Stockholm

Organisationsfakta

Vilket område är du ansvarig för vid Försäkringskassan?

Förändringskommunikation

1. Hur arbetar du med att stödja de lokala informatörerna i deras arbete med 
chefskommunikation?

2. Hur är din inställning till förändringen?
3. Hur påverkar mediernas rapporteringar om förändringen den interna 

kommunikationen?
4. Har du märkt av att det förkommer ryktesspridning? (Hur arbetar du med att förhindra 

det?)
5. Skulle du säga att cheferna vill kommunicera med eller informera sina medarbetare?
6. Hur utvärderar du om kommunikationen i förändringen lyckas?
7. Vad gör ni inom Försäkringskassan för att öka känslan av delaktighet i förändringen 

hos chefer och medarbetare? 

Kanaler

8. Hur kommunicerar du med de chefer som du arbetar med? 
9. Hur kommunicerar du med informationsavdelningarna ute i landet under den här tiden 

av förändring? Och genom vilka kanaler sker det?
10. Vad finns det för möjlighet för enhetscheferna att komma med synpunkter om 

förändringen till huvudkontoret? (Uppmuntrar man det?) 

Informatörens roll

11. Vad gör du/har gjort för att öka chefernas kompetens när det gäller kommunikation?
12. Vad är svårast med kommunikation i förändringsprocessen? (Exempel?)
13. Hur ser den idealiska internkommunikationen ut under förändringen?

Innan vi avslutar vill jag fråga om det är något som du vill ta upp eller fråga om.
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Bilaga 4

Intervjuguide för informatör i länet

Organisationsfakta

Vilket område är du ansvarig för vid Försäkringskassan?

Förändringskommunikation

1. Hur arbetar du för att stödja cheferna i deras kommunikation med medarbetarna?
2. Hur är din inställning till förändringen?
3. Hur påverkar mediernas rapporteringar om förändringen den interna 

kommunikationen?
4. Har du märkt att det förkommer ryktesspridning? (Hur arbetar du med att förhindra 

det?) (Vad tror du ryktesspridning kan ha för inverkan på medarbetarnas förtroende 
och tillit till enhetscheferna?)

5. Skulle du säga att cheferna vill kommunicera med eller informera sina medarbetare?

Kanaler

6. På vilket sätt kommunicerar du med de chefer som du arbetar med? (Genom vilka 
kanaler)

7. Hur kommunicerar du med informationsstaben i Stockholm under den här tiden av 
förändring? Och genom vilka kanaler sker det?

Informatörens roll

8. Hur utvärderar du om kommunikationen lyckas under förändringen? 
9. Arbetar du med att hjälpa cheferna att anpassa sina budskap för den tänkta 

målgruppen? (Om ja, hur gör du då?)
10. Vad gör du för att öka chefernas kompetens när det gäller kommunikation? 
11. Vad är svårast med kommunikation i förändringsprocessen? (Exempel?)
12. Hur ser den idealiska kommunikationen ut under förändringen?

Innan vi avslutar vill jag fråga om det är något som du vill ta upp eller fråga om.



71

Bilaga 5

Intervjuguide chefer i det aktuella länet

Organisationsfakta

Vilket område är du ansvarig för vid Försäkringskassan?

Förändringskommunikation

1. Hur har du informerat dina medarbetare om förändringen som pågår just nu?
2. Hur är din inställning till förändringen som pågår just nu?
3. Hur meddelar du idéer och mål till medarbetarna under förändringen? Vilka problem 

finns med att kommunicera detta? (Vad beror de på?)
4. Vad tror du kommunikationen kan göra när det gäller att skapa förtroende och 

förståelse hos medarbetarna vid en förändring? (Hur?)
5. Medierna rapporterar en del om förändringarna inom Försäkringskassan. Känner du att 

det finns en konkurrens därifrån om medarbetarnas uppmärksamhet och förtroende? 
(Hur bemöter du den eventuella konkurrensen?)

6. Vad är bra intern kommunikation för dig?
7. Ge exempel på när du ha lyckats med att genomdriva ett budskap nu när ni genomför 

förändringen. (Något som har misslyckats? Varför tror du det lyckades respektive 
misslyckades?)

8. Hur utvärderar du om förändringen lyckas? 

Kanaler

9. På viket sätt står du i förbindelse med andra chefer inom Försäkringskassan nu under 
förändringen?

10. (Se fråga 3 om svar givits.) På viket sätt väljer du att stå i förbindelse med medarbetarna 
när ni genomgår förändring? (Kan det se olika ut vid olika situationer?) 

11. På vilket sätt får du respons från medarbetarna? Hur skulle du önska få respons från 
medarbetarna?

Informatörens roll

12. Ni har stödmaterial för kommunikation inom försäkringskassan, som bland annat 
innefattar en kommunikationsplan och stödmaterial för ledningskommunikation. Hur 
tycker du att stödmaterialet fungerar?

13. Har du kunnat påverka innehållet i stödmaterialet? Finns det ett behov av det tycker 
du?

14. Vad skulle du vilja att den innehöll för stöd/riktlinjer som inte finns idag?
15. Hur använder du den interna kommunikationsplanen? Finns det något som saknas i 

den eller något du skulle vilja förändra?
16. Hur vill du att informationsavdelningen ska stödja dig med kommunikationen? 
17. Vad är svårt med kommunikation?

Innan vi avslutar vill jag fråga om det är något som du vill ta upp eller fråga om.


