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Studien syftar till att undersöka hur kommunikationen ter sig mellan chefer och medarbetare 

gällande förmedlande av policys och riktlinjer angående anställdas användande av sociala 

medier. Dessa chefer och medarbetare arbetar inom Sollefteå och Sundsvalls kommun i 

Västernorrlands län. Studien utgår ifrån ett antal kommunikationsteorier som främst berör 

internkommunikation. Dessa teorier har fått ligga till grund för hela vår studie. Studien är en 

icke generaliserbar fallstudie som besvarar nedan skrivna frågor: 

 

Hur förmedlas policys och riklinjer? 

 

Vilka sociala medier- policys och riktlinjer finns hos kommunerna idag angående de 

anställdas användande av sociala medier? 

 

Har de två kommunerna sett över e-delegationens riktlinjer gällande sociala medier? 

 

Vilka likheter och olikheter finns i kommunikationen av policys gällande sociala medier 

mellan de olika kommunerna och de anställda inom de olika kommunerna? 

 

Vi valde att undersöka ämnet genom att utföra kvalitativa samtalsintervjuer över telefon med 

två anställda på informationsavdelningen, fyra chefer och åtta medarbetare i de båda 

kommunerna.  

 

Resultatet visar att det skiljer sig mellan de båda kommunerna i deras sätt att kommunicera 

policys och riktlinjer. Resultatet visar också att kunskap om policyn angående sociala medier 

finns hos de anställda i Sollefteå kommun utan att något material finns klart. Sundsvalls 

kommun erkänner att arbetet med att kommunicera denna färdiga policy inte har varit lyckat, 

vilket även vårt resultat visar. I resultatet framkom inte om Sollefteå kommun har utgått ifrån 

e-delegationens rekommendationer i utformandet, vilket Sundsvalls kommun har gjort. Fler 

likheter och olikheter är funna gällande de båda kommunernas sätt att kommunicera policys 

och riktlinjer.  

 

Känslan vi har fått under våra intervjuer är att majoriteten av respondenterna känner att det 

alltid löser sig och att det för det mesta går bra. En av våra intervjupersoner satte ord på denna 

känsla genom att upprepade gånger svara “Dä bruk’ gå bra...”. 

 

 

Nyckelord: Internkommunikation, sociala medier, policys, riktlinjer, medarbetare, ledare 
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1. Inledning 

 

1.1 - Bakgrund 

1.1.1 - Internets utveckling 

Internetutvecklingen som tog fart på 1980-talet, var en idé som funnits sedan 1960-talet. Ett 

eventuellt kärnvapenkrig som USA fruktade gjorde att man skapade internet. Detta nätverk 

kallades då för Arpanet och skulle vara ett kommunikationsnät (Castells, 2001:30). Internet 

blev inte fullbordat förrän World Wide Web (WWW) lanserades år 1992. WWW gör att 

användaren kan ta emot och skicka information genom koder (Dahlgren, 2002:20). 

Thomas J. Watson, grundare av IBM, sägs ha myntat uttrycket “Jag tror att det finns en 

världsmarknad för fem datorer” år 1943 (http://sv.wikipedia.org, 2011-11-16), vilket har 

motbevisats på senare tid. Även Ines Uusman siade framtiden år 1996, helt fel, när hon sa i en 

artikel i Internetworld att internet endast var “en fluga”. Hon fick däremot, år 1997, en chans 

att förklara sitt uttalande (http://sv.wikipedia.org, 2011-11-16). 

 

 Idag använder väldigt många människor internet dagligen i både sitt arbete och privat. Vi kan 

enkelt kommunicera med ett flertal människor runt om i världen, allt tack vare internet och 

dess utveckling.  etta har lett oss vanliga människor in till det offentliga rummet som  estår 

av kommunikationskanaler, mötesplatser och andra rum där dialoger mellan människor kan 

förekomma. Offentliga rummet har utvecklats till en annan nivå.  et existerar i allt ifrån 

vardagssamtal och  logginlägg till en de att i riksdagen (Ilshammar 2008:268). Dagens 

sociala medier är ett exempel på offentliga rum. Idag finns femhundra miljoner medlemmar 

på facebook (http://www.msnbc.msn.com, 2011-11-21) och twitter har hundra miljoner aktiva 

användare (http://mashable.com, 2011-11-16). Detta motsäger både Watsons och Uusmans 

uttalanden. 

 

1.1.2 - Uttalanden kan ge sparken  

Vid flera tillfällen har medarbetare fått lämna sin tjänst på grund av deras skriverier på de 

sociala medierna då ledningen ansett att det inte varit lämpligt (http://www.aftonbladet.se, 

2011-11-16). Man kan även läsa om en barnskötare som fått sluta efter att ha burit fel mössa 

på sin profilbild (http://www.aftonbladet.se, 2011-11-16). Detta är något som många reagerar 

på, vilket visar sig eftersom över trehundra personer har engagerat sig genom att kommentera. 

Även tidningen Metro har tagit upp ett liknande fall där Volvo ansåg att deras anställda varit 

illojala mot dem i sina uttalanden i sociala medier (http://www.metro.se, 2011-11-16). Då 

också sociala medier är något som hela tiden växer, så tror vi att det är extra viktigt för större 

företag och organisationer att vara uppdaterade om vad som skrivs om själva organisationen 

och hur deras anställda uttrycker sig i de sociala medierna.  

 

Boudreaux skriver i ett nyhetsbrev för CW magazine att organisationer och företag behöver 

policys och riktlinjer för att hjälpa de anställda att skydda sig själva. Genom att utbilda de 

anställda hur de får använda sig av sociala medier får man ett försprång gentemot andra 

företag och organisationer. I mars 2010 fann F-secure att en fjärdedel av alla användare av 

facebook nyttjar sajten dagligen på arbetet och är vän med sin chef. Alla organisationer 



Dä bruk‘ gå bra…  Elin Malmsten & Mikaela Östman 

2 
 

behöver policys och riktlinjer för hur man får använda sociala medier. Dessa dokument bör 

vara levande dokument och uppdateras. Detta eftersom vi människor blir alltmer utbildade 

och tekniken hela tiden går framåt (http://www.iabc.com, 2011-11-16). 

 

1.1.3 - E-delegationen 

I och med internets utveckling och framfart har det blivit en central del i dagens samhälle. 

Även sociala medier har i och med, till exempel Facebook, twitter, bloggar och så vidare, 

blivit en stor del av folks vardag. Det blir mer och mer vanligt att människor delar med sig om 

var de är, vad de tycker och vad de gör. Detta kan innebära att man nämner sitt arbete i 

förbifarten vilket kan kännas naturligt, men kan medföra stor skada för dem själva och 

organisationen de arbetar för.  

 

E-delegationen (se bilaga 1) fick den 25 mars 2010 ett uppdrag av regeringen gällande 

offentlig information och sociala medier. Delegationen skulle utveckla vägledningar och ta 

fram riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier 

(http://www.edelegationen.se, 2011-11-16). En av de riktlinjer som togs fram var gällande hur 

anställda bör agera i de sociala medierna. Anställda bör inte använda sina privata konton för 

att uttala sig om myndigheten och för myndighetens räkning. Även att det bör upprättas 

interna regler gällande sociala medier (http://www.edelegationen.se, 2011-11-16). 

 

 

1.2 - Problembakgrund 

1.2.1 - Internkommunikation 

För att de anställda ska kunna ta del av information från ledningen kan man använda sig av 

olika kanaler. Internkommunikation är den information som går genom ledning och anställda 

inom en organisation (Falkheimer, 2001:94). God internkommunikation är det enda sättet för 

att ge alla medarbetare möjligheten att följa med gällande vad som händer inom 

organisationen och hur man bör agera (Falkheimer, 2001:95).  

 

1.2.2 - Policys och riktlinjer 

Vi ser tydligt att under senare år har mycket forskning gjorts inom sociala medier men relativt 

lite angående policys och riktlinjer för hur de anställda får och bör använda dessa verktyg för 

sitt eget och organisationens bästa. Vi kan läsa en artikel baserad på en studie som gjorts att 

kommunikationspolicys kan inte på egen hand säkra några principer. Uppgiften för policyn är 

att erkänna vad som behöver göras/kan göras samt erkänna och respektera andra dynamiska 

krafter som arbetar för (men också mot) det valda målet (van Cuilenburg & McQuail, 2003).  

 

Ett företag som öppet skrivit ut sin policy gällande twitter synligt för allmänheten är Mr 

Green. De kommunicerar ut sin policy på ett alldagligt och kul sätt genom deras VD Mikael 

Pawlos blogginlägg (http://blog.mrgreen.com, 2011-11-16). Vi vet däremot inget om huruvida 

de anställda tagit del av blogginlägget. 
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1.2.3 - Tidigare forskning 

Vi anser att detta är ett intressant problemområde, då frågan är om man verkligen informerar 

sina anställda och om de i sin tur uppfattar informationen rätt gällande policys och riktlinjer 

kring vad som får nämnas och inte i sociala medier. Denna studie handlar alltså till stora delar 

om internkommunikation då den visar på bristande eller icke existerande kommunikation från 

ledningen till de anställda. Just den interna kommunikationen är viktig inom organisationer 

och företag eftersom den gör medarbetarna mer effektiva och motiverade, förbättrar 

möjligheten att styra organisationen, medarbetarna blir mera förberedda på kris och 

förändring och det gynnar även kontakten med omvärlden (Falkheimer, 2001:103). 

Den tidigare forskningen som har gjorts rör också främst sociala medier som verktyg i 

organisationens marknadskommunikation, kriskommunikation och varumärkesbyggande 

kommunikation. 

 

Tidigare studier angriper internkommunikation ur andra vinklar, till exempel så tar de upp 

mer kring yttrandefriheten, lojalitet till organisationen, hur man får nöjda medarbetare och så 

vidare. Tidigare forskning berör även sociala mediers användningsområden för organisationer 

och företag, till exempel att blogga från arbetsplatsen så att intressenter kan ta del av 

verksamheten eller att synas på de arenor målgruppen finns. Denna studie fokuserar mer på 

själva kommunikationen mellan ledningen och anställda gällande personalens användning av 

sociala medier. Därför anser vi att det vore intressant att undersöka hur organisationen 

kommunicerar internt och hur de jobbar med riktlinjer och policys för de anställda. Detta blir 

då en vit fläck då vi anser att det inte finns tillräckligt med forskning på just detta område. 

 

 

1.3 - Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till två kommuner i Norrland som är olika stora (Sundsvall är 

större och Sollefteå är mindre). Vi har valt just kommuner för att e-delegationen har tagit fram 

riktlinjer för statliga myndigheter, kommuner och landsting i Sverige, för att hjälpa dessa 

handla rätt (www.e-delegationen.se, 2011-11-16).  

 

 

1.4 - Nyttan 

Det som gör denna studie samhällelig är, som vi tidigare har nämnt, att media har 

uppmärksammat vissa fall som har engagerat många människor. Personer har fått avgå då de 

har uttryckt sig på ett, enligt ledningen, opassande sätt i sociala medier. Det är även intressant 

för övriga kommuner i Sverige att ta del av denna studie för att de i sin tur kan erhålla viss 

kunskap som kommer ur resultatet. 
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1.5 - Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur och om Sundsvalls kommun och Sollefteå 

kommun kommunicerar riktlinjer och policys gällande sociala medier till sina anställda.  

 

 Hur förmedlas policys och riklinjer? 

Vilka sociala medier-policys och riktlinjer finns hos kommunerna idag angående de 

anställdas användande av sociala medier?  

 

Har de två kommunerna sett över e-delegationens riktlinjer gällande sociala medier? 

 

Vilka likheter och olikheter finns i kommunikationen av policys gällande sociala medier 

mellan de olika kommunerna och de anställda inom de olika kommunerna? 
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2. Teori 

“När man utvecklar ett teoretiskt ramverk utgår man ofta från en generell teori, som anger 

vilka egenskaper som kan vara av intresse.” 

- Jan Hartman (2004) 

 

I detta kapitel presenteras de teorier som vi anser är lämpliga att bygga vår studie kring. Vi ser 

dessa teorier som grunden och de byggstenar som håller ihop vår studie. En vetenskaplig teori 

är en samling satser som är till för att beskriva vad som finns runt omkring oss och vilka 

samband som råder i världen (Hartman, 2004:110). Vi kommer börja med att förklara vissa av 

de begrepp som används i detta kapitel. 

 

 

2.1 - Begreppsdefinition 

Nedan följer en förklaring av några begrepp som vi anser vara viktiga att känna till. 

 

2.1.1 - Public Relations  

PR är en funktion som syftar till att skapa och bibehålla gynnsamma relationer mellan till 

exempel ett företag och olika målgrupper, exempelvis kunder (http://www.ne.se, 2011-11-09). 

Harlow fann 472 olika definitioner av PR och sammanställde detta till sin egen definition: 

“En ledarfunktion som hjälper till att eta lera och utveckla kommunikationen, skapa 

förståelse, acceptans och samar ete mellan en organisation och dess pu lics [...]” (Harlow, 

1976). 

 

2.1.2 - Sociala Medier  
Sociala medier är ett internet- och mobilbaserat verktyg för att dela och diskutera information 

med andra människor (Wright & Drifka Hinson, 2009). Sociala medier är det som 

kommunikation är, att interagera och dela (Luoma-aho, 2010). 

 

2.1.3 - Employee Relations  

Fokuserar på den interna kommunikationen med de anställda och målet med Employee 

Relations är att stärka organisationens rykte (Belasen, 2008:33–34). 

 

 

2.2 - Internkommunikation 

 

“Communication aimed at the groups of the public in the internal environment of the 

organization” 

     – Vos & Schoemaker, 2008 

 

Internkommunikation kan bidra med lösningar för problem i en organisation (Vos & 

Schoemaker, 2008:29). Om man inte värnar om relationen med sina anställda så finns det en 

stor chans att dessa kommunicerar ut en bild av organisationen som de själva inte vill ha. Vos 

och Schoemaker anser att om de anställda inte har samma identitet gällande organisationen 

som organisationen själv har så är det viktigt att jobba på den, till exempel med en intern 

kampanj (2008:56). Kommunikation är ovärderligt vad gäller att uppnå samarbeten inom en 

organisation. Varför det är så viktigt är bland annat eftersom medarbetarna måste vara mer 

medveten om de aktiviteter som försiggår inom organisationen, medarbetarna ska vara mer 

flexibel vid behov av förändringar och andra omständigheter. Idag kräver även medarbetarna 
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ett större utbud av information än tidigare (Vos & Schoemaker, 2008:77–78). Kvalitén på 

internkommunikation är relaterade till olika dimensioner inom organisationen. 

Organisationsstruktur, organisationskultur och ledarskapsstilen, kommunikativa färdigheter, 

informationssystem och organisationens strategi (Vos & Schoemaker, 2008:78). 

 

Vos och Schoemaker presenterar Keuning´s olika kommunikationsstrukturer som kan finnas 

inom olika organisationer. Se fig. 1 

 

 

   

   

   

   

      
 

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Fig.1  

 

 

Wheel structure - En central person som utbyter information med olika individer 

Circle structure - Ingen central person, de medverkande har kontakt med två eller flera 

individer. Här kan utbytet av information ta väldigt lång tid och många misstag kan göras, 

men de medverkande är mer nöjda i denna struktur. 

Chain structure -  enna struktur har likheter med “Circle structure”. 

Open circle structure - Ingen central person, men det finns ett varierat kontaktmönster. Denna 

struktur visar ofta efter ett tag någon sorts hierarki. (Keuning (1993) i Vos & Schoemaker, 

2008: 81). 

 

2.2.1 Transmissionssynsättet 

Transmissionssynen är vanligt förekommande inom organisationer. Ledningen väljer ofta att 

sprida information så att deras medar etare är “väl informerade”. Enligt teorin ska 

informationen vandra i organisationen enligt löpandebandsprincipen i vissa bestämda kanaler 

(Falkheimer & Heide, 2003:71). Tidigare var tanken att man som medarbetare inte skulle 

prata med någon annan än sin närmsta chef om syftet var att kommunicera uppåt i 
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organisationen. Chefen skulle sedan föra det vidare uppåt (Falkheimer & Heide, 2003:71). 

Syftet med transmission är att göra världen mindre, synen på mottagarna är att de är passiva 

och synen på informationen är ett fysiskt objekt. Innehållet i informationen är bestämt och 

tydligt. För dem som utgår från detta synsätt är massmedier viktigast (Falkheimer & Heide, 

2003:87). Idag är det viktigt för organisationer att komma bort från detta synsätt och istället 

luta mer åt det interpersonella idealet. Detta kan organisationer göra genom att skapa en 

webbplats, använda e-post och diskussionsgrupper (Falkheimer & Heide, 2003:85). 

En viss del av dagens e-post användning är en form av transmissionssynsätt om avsändaren 

endast informerar och inte bjuder in till verklig dialog (Falkheimer & Heide, 2003:85). 

Missbrukande av e-post kan ge negativa effekter på organisationens nedersta skikt (anställda, 

ej chefer; reds anm.) (Kupritz & Cowell, 2010).  

 

2.2.2 Meningsskapande 

Det meningsskapande synsättet ger en mer realistisk bild av människors 

kommunikationsprocess. Har man ett meningsskapande synsätt inom sin organisation vill man 

stärka och vidmakthålla gemenskaper. Man vill samtala öga mot öga med mottagarna som 

man ser som aktiva. Synen man har på information är att det är en text och att informationens 

innehåll skapas genom aktiv tolkning (Falkheimer & Heide, 2003:86–87). 

 

 

2.3 - The Excellence theory 

Public Relations är en ledarfunktion som hjälper organisationer att interagera med de sociala 

och politiska komponenterna i organisationens miljö (Botan & Hazleton, 2006:55). 

Värdet av PR kommer från de relationer som organisationen utvecklar och upprätthåller med 

sina intressenter (Botan & Hazleton, 2006:55). 

 

I mitten på 1960-talet började James Grunig utforska PR-funktionen. Den var då baserad på 

masskommunikationsforskarnas teorier om medias effekter (Botan & Hazleton, 2006:22). PR-

utövare på den tiden såg Public Relations som ett sätt att influera medierna som hade den 

största makten. Det var just därför som forskarna inom PR lutade sig mot forskningen inom 

masskommunikation (Botan & Hazleton, 2006:22). Forskarna kom till slut fram till att PR är 

en process där organisationerna måste kommunicera med sina publics på olika sätt i olika 

situationer för att vara effektiva (Botan & Hazleton, 2006:23). Excellenceteorin visar att 

aktivism är bra för organisationer om man hanterar dem på rätt sätt (Botan & Hazleton, 

2006:55). Organisationer som samarbetar med aktivister utvecklar en fördel gentemot andra 

organisationer som inte gör det. Detta eftersom de uppträder på ett sätt som är acceptabelt för 

deras publics (Botan & Hazleton, 2006:56). 

 

2.3.1  - Asymmetriska två-vägsmodellen 

Det menas att man undersöker vad organisationens publics tycker och tänker, för att sedan 

ändra och anpassa sitt budskap efter det för att gynna organisationen (Botan & Hazleton, 

2006:46). J. Grunig menar att det är omöjligt att utföra etisk rättvis PR med ett socialt ansvar 

om man tillämpar den asymmetriska två-vägsmodellen (Grunig, Grunig & Dozier, 1992:40). 
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Den asymmetriska två-vägsmodellen karaktäriseras av: 

- Att medlemmarna i organisationen inte ser organisationen som de utanför ser den. 

- Information strömmar bara ut från organisationen och inte in.  

- Effektivitet och kontroll väger tyngre än nytänkande.  

- Organisationens ledare vet bäst.  

- Förändring är inte önskvärt.  

- Traditioner ger en organisation stabilitet och hjälper också till att behålla kulturen. 

- Endast några få väl valda personer ska ha makten i organisationen. 

     (Grunig, Grunig & Dozier, 1992:43). 

 

2.3.2 - Symmetriska två-vägsmodellen 

Efter asymmetriska två-vägsmodellen kom forskarna fram till att en symmetrisk två-

vägsmodell är mer effektiv för både organisationen och dess publics (Botan & Hazleton, 

2006:47). Att vara symmetrisk innebär att man tar hänsyn till båda sidors intressen men 

samtidigt ser till organisationens bästa (Grunig, Grunig & Dozier, 2002:11). Kommunikatörer 

kan effektivare bygga långsiktiga relationer när de kommunicerar symmetriskt med sina 

publics (Botan & Hazleton, 2006:47). Symmetrisk kommunikation är speciellt viktig internt i 

organisationer eftersom organisationen då får nöjdare medarbetare (Botan & Hazleton, 

2006:55). 

 

 Grunig skriver i sin bok att den symmetriska två-vägsmodellen har vissa förutsättningar: 

- Ömsesidigt beroende - en organisation kan inte isolera sig från sin omgivning. 

- Öppet system - öppen för genomträngande system. 

- Eget kapital - alla medarbetare ska bli behandlade lika oavsett kunskap och utbildning. 

- Självständighet - ger man medarbetarna självständighet blir de mer innovativa och nöjda. 

- Nytänkande. 

- Ledarna koordinerar mer än vad de dikterar. 

- Eget ansvar - medarbetarna måste veta konsekvenserna av deras beteende. 

- Konflikter löses med kommunikation och förhandlingar. 

     (Grunig, Grunig & Dozier, 1992:43) 

 

I en studie gjord av Madlock visar även där resultatet att medarbetarna känner sig mera nöjda 

med både kommunikationen på arbetet och arbetet i sig när ledarnas kompetens gällande 

kommunikation är högre (Madlock, 2008). I Larssons bok beskrivs hur flera forskare 

ifrågasätter den symmetriska modellen och menar att organisationen fortfarande är den som 

bestämmer kommunikationen och inte samtalar på lika villkor. Forskarna menar också att alla 

organisationer är asymmetriska eftersom de arbetar hela tiden för att vinna på det själva 

(Larsson, 2010:58–59). 

 

 

2.4 - Systemteorin  
Systemteorin är en installation av samverkande enheter med relationer emellan dem 

(Ledingham & Bruning, 2009:13). Organisationer är inte ett fritt svävande organ som är 

opåverkade av det som försiggår omkring dem utan påverkas av och i sin tur påverkar den 

miljön där de verkar i. Denna teori kallas av PR- akademiker för systemteorin (Grunig & 

Hunt (1984) Cutlip et al. (2006) i Tench & Yeomans, 2009:26). Systemteorin beskriver 

organisationer som en uppsättning av delsystem och att dessa delsystem påverkar varandra 

och tillsammans samspelar de med den externa omgivningen (Tench & Yeomans, 2009:26). 
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En organisation måste anpassa och förändra sig när omgivningen runt omkring de också 

förändras. De utgör en del av ett socialt system som består av olika individer eller grupper 

(publics). Exempel på dessa är leverantörer, lokala samhällen, anställda, kunder och 

regeringar. Alltså alla som interagerar med organisationen. Public Relations funktionens 

uppgift är att utveckla och upprätthålla goda relationer med dessa publics och därmed hjälpa 

organisationen att uppnå sina mål (Tench & Yeomans, 2009: 26). Bildandet av relationer 

uppstår när parterna har uppfattningar och förväntningar på varandra, när en eller båda 

parterna behöver resurser från varandra, när man kan gå ihop och har samma åsikter eller när 

man kan förknippa de till varandra (Ledingham & Bruning, 2009:17). Omvärldens betydelse 

för organisationens uppbyggnad och arbetsformer har lett fram till contingency-teorin 

(Larsson, 2010:67) men det är inget vi kommer gå in närmare på i detta avsnitt. 

 

Fig.2   

 

Enligt Cutlip et al. så innebär ett öppet system att organisationen tar hänsyn till sin omgivning 

och ändrar sin verksamhet i enlighet med den. Ett slutet system anpassar sig inte till yttre 

förhållanden (Cutlip et al. (2006) i Tench & Yeomans, 2009:155). Se fig. 2. 

 

Grunig och Hunt beskriver att organisationer oftast har fem subsystem. 

- Produktion: Där de producerar produkter eller tjänster inom organisationen. 

- Servicefunktion: Arbetar i hela organisationen med att uppmuntra de anställda att arbeta 

tillsammans, personalresurser till exempel.  

- Marknad och distribution: Omfattar marknadsföringen och distribueringen av produkter och 

tjänster 

- Planering och utveckling: Hjälper organisationen att anpassa sig till den föränderliga 

omgivningen, som rollen för den strategiska planeringen. 

- Ledningen: Kontrollerar och styr de andra delsystemen och hanterar de motstridiga krav som 

dessa kan ha. De förhandlar också mellan omgivningens krav (till exempel efterfrågan på en 

viss produkt eller tjänst) och vilka behov organisationen har. Oftast är det styrelsen och 

ledningen av organisationen som har detta ansvar (Grunig & Hunt (1984) i Tench & 

Yeomans, 2009:27). Se fig.3 nedan. 
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Många forskare har avslöjat att anställda behöver information kring deras miljö, andra 

anställda och specifika processer för att känna sig bekväma och trygga på deras arbetsplats 

(Pavan Kumar & Giri, 2009). 

 

2.4.1 - Strategisk konversation internt i organisationer 
Strategiska konversationer är kommunikation mellan de olika delarna i organisationen och de 

hierarkiska nivåerna, som berör gruppens uppdrag, organisationens vision och värderingar, 

som kan bidra till att uppnå organisationens mål (Clampitt, Berk & Williams (2002) i 

Belasen, 2008:103). Belasen nämner fyra viktiga punkter som behövs för strategiska 

konversationer: 

1. Öppen kommunikation. 

2. Lyssna. 

3. Att lyssna till det som inte sägs. 

4. Att aktivt lyssna och dela för att utforska gemensam mark och skapa förståelse för 

varandra. 

          (2008:103) 

 

 

2.5 - Kommunikationsmodeller 

Det är viktigt att understryka att kommunikation alltid inkluderar en sändare, en kanal, en 

mottagare och ett meddelande. Varje del av detta är också viktiga för att kommunikationen 

ska fungera bra (Stover Gingerich, 2005). Det finns en basmodell som innehåller 

grundenheterna för att det ska bli kommunikation, det vill säga sändare-budskap-medium-

mottagare-effekt och bruset som tillkommer utifrån för att skapa svårigheter i lyssnandet. 

Senare tillkom enheter till basmodellen som förklarade kommunikationen ytterligare. Då 

började kodning, avkodning, feedback och effekt läggas till. Senare utvecklades modellen 

ytterligare och forskare började se till andra faktorer som kom att påverka kommunikationen. 

Dessa faktorer är individuella, sociala, publika och organisatoriska faktorer. Forskarna 

började även se till det sammanhang i vilken kommunikationen sker (kontexten), eftersom det 

också påverkar, se fig. 4 (Larsson, 2010:47–49). 

 

Fig. 4  

 

Vos och Schoemaker beskriver att om de olika enheterna inte fungerar eller inte är rätt så 

uppstår det problem i kommunikationen. Det finns många olika saker som kan spela in när ett 

problem uppstår. Val av kanal, kulturella olikheter eller avkodningen av meddelandet är några 

av dem (Vos & Schoemaker, 2008:236). 
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2.5.1 - Användningsmodellen 

Användningsmodellen är en slags omvänd spridningsmodell där människor använder vissa 

medier exempelvis inom ett företag för att tillgodose vissa behov som sedan ger 

tillfredställelse (Larsson, 2010:51). Dessa medier behöver inte vara massmedier utan kan även 

vara andra kanaler för att tillgodose behovet av information. På detta sätt kan den som letar 

information aktivt bestämma om det ska ske någon kommunikation eller inte (Larsson, 

2010:51).   nvändningsteorin menar att mottagaren inte är passiv utan aktivt tolkar signaler 

som sänds utifrån sina egna erfarenheter.  etta gör att en mottagare omvandlas till en 

användare där användaren gör aktiva val av kanal för att uppleva ett  ehag (McQuail, 

2005:427). 

 

 

2.6 - Relationship management 
Relationer är något som är viktigt både mellan människor i vardagen och mellan en 

organisation och dess intressenter. Viktiga egenskaper i en god relation är: ömsesidighet, 

förtroende, trovärdighet, ömsesidig legitimitet, öppenhet, ömsesidig tillfredsställelse och 

ömsesidig förståelse (Grunig et.al, 1992:65–90). 

 

Runt 1980-talet blev det en paradigmförändring. En forskare vid namn Ferguson gjorde en 

undersökning år 1984, där hon kom fram till att man bör lägga mer fokus på relationerna 

mellan organisationen och dess målgrupper (Ferguson, (1984) i Ledingham & Bruning, 

2009:23). Lewton citeras i Ledingham och Brunings bok att man bör försöka föra en dialog 

med samhället man tillhör, vårda relationer med viktiga intressenter och göra väsentliga 

ändringar för att anpassa sig till en ny miljö (Lewton (1998) i Ledingham & Bruning, 

2009:25). Det är viktigt för organisationer/företag att jobba på sina relationer (Ledingham & 

Bruning, 2009:4). Det är också viktigt med identifikation för att kunna relatera till sin 

målgrupp (Ledingham & Bruning, 2009:236). Om man inte tar hand om sina relationer så kan 

organisationen/företaget ta skada av att intressenterna inte känner sig uppskattade (Ledingham 

& Bruning, 2009:24). Människor vill känna sig trygga och som att man hör till i 

sammanhanget (Ledingham & Bruning, 2009:120). Relationship management har blivit en 

väldigt viktig fråga inom PR. Den representerar en övergång till fokus på att bygga, vårda och 

underhålla relationer (Holtzhausen & Fourie, 2011). 

 

2.6.1 - Transaktionella ledare 

Transaktionellt inriktade ledare ger  elöningar när medar etaren gjort rätt, uppnått något som 

ledaren efterfrågat eller neka dem  elöningar vid misslyckanden.  et transaktionella 

ledarskapet  aseras på ett ut yte mellan ledare och medar etare. Utbytet mellan dem inne är 

att ledaren kommunicera de krav som ställs och de  elöningar eller  estraffningar som 

eventuellt kan bli (Bass, 1997). Ledare som använder sig av transaktionella ledarskapet är 

rankade högre gällande deras kommunikationskompetens av deras anställda, jämfört med de 

ledare som inte använder sig av det transaktionella ledarskapet (Flauto, 1999). 

 

2.6.2 - Relationsmodellen 

Relationsmodellen menar att kommunikation är en delad upplevelse, där man kommunicerar 

på lika villkor. Det viktigaste är att lyssna, ta in information och tolka. Det är en dynamisk 

process som ständigt utvecklas (Larsson, 2010:52). Målet med kommunikationen är att skapa 

ett förtroende (Larsson, 2010:57). 
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2.6.3 - Ledarskapskommunikation 
Ledarskapskommunikation handlar om de meddelanden från ledaren som innehåller 

information om organisationen och dess värden och kultur. Det är viktigt för till exempel 

organisationens anställda (Baldoni, 2003:5). Avsikten med ledarskapskommunikation är att 

skapa förtroende mellan ledaren och dess medarbetare. Det finns fyra olika egenskaper inom 

ledarskapskommunikationen. Dessa är,  

- Betydelsen: Meddelandet från ledaren ska reflektera organisationens nutid och framtid. 

- Värderingar: Meddelandet ska reflektera vision, mission och organisationskulturen.  

- Samstämmighet: Meddelandena ska symbolisera hela organisationens värderingar och 

beteende.  

- Takt: Meddelandena ska komma frekvent och regelbundet.  
 
 

2.7 - ER - Employee relations 

Mer än någonsin ser organisationen det viktiga i att utveckla och bibehålla relationer med 

deras anställda och ju mer förhållandet utvecklas mot gemensamma mål desto bättre blir 

kvalitén i relationen (Holtzhausen & Fourie, 2011). Ledare i en organisation måste 

kommunicera en tydlig vision och ta ansvar för att upprätthålla en hög medvetenhet om 

organisationens mål, vision och värderingar (Belasen, 2008:101). Många organisationer har 

börjat inse att organisationens medarbetare är en del av deras marknadskommunikation och på 

så vis kommunicerar de organisationens identitet (Cheney & Christensen (2001) i Belasen, 

2008:101). Att nå en konsekvent identitet för organisationen kan hjälpas av en stark vision 

ihop med ett tydligt uppdrag och en företagsfilosofi som stöds av de anställda (Belasen, 

2008:102). Att etablera en verksamhetsidé är det första steget mot att skapa en organisations 

identitet (Goodman (1998) i Belasen, 2008:102). 

 

Något som Vos och Schoemaker tar upp i sin bok är att de anställda måste ha möjlighet att 

finna information och fakta inom organisationen snabbt. Exempelvis ett intranät som erbjuder 

“sökmotorer” eller andra möjligheter för att söka information.  å skulle den anställde själv 

kunna hitta den information som den behöver just nu (Vos & Schoemaker, 2008: 84). 

 

 

2.8 - Sensemaking 
Karl E. Weick är en amerikansk organisationsteoretiker som är, bland annat, känd för att ha 

infört begreppet sensemaking. Sensemaking är en teoretisk utgångspunkt inom 

organisationskommunikation som innebär att människan alltid försöker förstå, finna en 

mening, “make sense” (Weick, 1995:4 & 17-18). Det är något kognitivt eller en så kallad 

tänkande process som använder retrospektiva konton för att förklara överraskningar (Weick, 

1995:41). 

 

En individ är hela tiden under förändring och har tre styrande behov. Det första styrande 

behovet av dessa tre, är att man som individ vill ha balans och hela tiden förbättra sig själv 

(self-enhancement). Det andra behovet är att man har en önskan att uppfattas som kompetent 

och effektiv (self-efficacy) och det tredje är viljan att känna och uppleva sammanhang och 

kontinuitet (Weick, 1995:20). Man bygger sin verklighet på upplevda och tidigare 

erfarenheter (Weick, 1995:24). 

 

Sensemaking är något som aldrig börjar, eftersom det helt enkelt aldrig slutar. Människor är 

alltid mitt upp i något hela tiden som de försöker förstå (Weick, 1995:43).   
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Brenda Dervin är en amerikansk kommunikationsprofessor som förklarar begreppet 

sensemaking approach. En viktig metafor inom sensemaking approach är att man skapar broar 

för att fylla olika kunskapsluckor som vi har i livet. Enligt Dervin är det avgörande målet med 

sensemaking att ta reda på vad mottagaren tycker, tänker, vill och drömmer om. I många 

undersökningar säger sig experter veta hur mottagaren tänker och tycker när det i själva 

verket inte stämmer (Dervin, 1998). 

 

 

2.9 - Knowledge Management 

Knowledge är alla de insikter, erfarenheter och procedurer som anses som de rätta och sanna 

och som därför styr de tankar, beteenden och kommunikationen hos människor (van der Spek 

& Spijkervet (1997) i Liebowitz, 1999:1-3). Knowledge Management är att ge kunskap till 

rätt person vid rätt tillfälle så de kan fatta bäst beslut (Petrash (1996) i Liebowitz, 1999:1-6). 

En av alla modeller för KM som tagits fram av forskare handlar om att,  

1. Utveckla ny kunskap.  

2. Säkra befintlig och ny kunskap.  

3. Distribuera kunskap.  

4. Kombinera tillgänglig kunskap. 
    (Van der Spek & Spijkervet (1997) i Liebowitz, 1999:1-8). 

 

 

2.10 - Tre typer av interaktion 

Det finns tre olika former av interaktion mellan människor. Ansikte mot ansikte, medierad 

interaktion och medierad kvasiinteraktion. Interaktionen ansikte mot ansikte gör att alla parter 

har samma rumsligt-tidsligt referenssystem vilket betyder att de kan använda uttryck som här, 

nu, det här, det där och så vidare. Detta gör att mottagarna kan lättare förstå och om det inte 

förstår kan de fråga. Det finns även möjlighet att använda och läsa av kroppsspråket vilket 

även det gör att personerna förstår varandra bättre. Medierad interaktion handlar om 

telefonsamtal, e-post och traditionella brev mellan personer. Denna typ av interaktion sträcker 

sig mellan tid och rum och kroppsspråk och andra symboler ryms inte i meddelandet. Detta 

sätt att kommunicera försvårar för deltagarna att förstå meddelandet. Medierad 

kvasiinteraktion skiljer sig från de övriga två typerna av interaktion på så sätt att de övriga två 

riktar sig till specifika personer. Medierad kvasiinteraktion däremot riktar sig till potentiella 

mottagare, några exempel är böcker, tidningar och så vidare. Avsändaren, som är till exempel 

en författare, förväntar sig inget svar tillbaka från mottagaren (Thompson, 2004:108–111).  
 
2.11 - Gatekeeping 

De senaste femtio åren har man använt gatekeeping i olika former för att bestämma vem som 

ska få tillgång till material, varor och information (Kawulich, 2011). Gatekeeping handlar om 

att vissa personer agerar ”dörrvakter” som endast låter viktig och intressant information 

passera ut (Larsson, 2010:54). Det handlar om att information gallras och sållas ut av några 

personer ( arsson, 2010:271 . Egna värderingar, etnisk  akgrund och tidigare erfarenheter är 

några faktorer som påverkar vad en gatekeeper låter passera och hur händelsen sedan formas 

(Shoemaker & Vos, 2009:42f .  et vill säga att om man som gatekeeper anser att någonting 

är viktigare än något annat låter man detta passera först.  hoemaker har vidareutvecklat 

originalmodellen till att det är många faktorer som spelar in när nyheter gallras.  et är inte 

 ara innehållet som är relevant utan även vilken pu lik man riktar sig till och ekonomin spelar 

också in (McQuail 2005:309).   
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3. Metod 
 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning eftersom vi vill få en förståelse för en process. 

Vi har hittat ett fall som vi är intresserade av att undersöka. Då vi vill veta hur människor 

själva uppfattar sin värld så är en kvalitativ metod ett fördelaktigt val (Esaiasson et al, 

2010:285). En kvalitativ undersökning innebär att man med en mängd olika metoder närmar 

sig sitt ämne på ett tolkande och naturalistiskt sätt (Denzin & Lincoln (1994) i Ryen, 

2004:14). Då vi har som intresse att undersöka ett fall och se hur människorna i studien 

uppfattar sin värld, så passar sig en kvalitativ metod för oss. Om vi däremot hade varit ute 

efter att generalisera så hade det passat med en kvantitativ metod (Esaiasson et al, 2010:223).  

 

 

3.1 - Fallstudie 

Detta är en deskriptiv fallstudie alltså att den är beskrivande. Vi har valt att använda det då vi 

redogör för hur något är och i en fallstudie är det viktigt att man har ett bra sammanhang i 

själva framställningen. Vårt urval och fakta känns också passande när man ska göra en 

fallstudie. Eftersom vi vill undersöka och förbättra något så är en deskriptiv studie rätt val för 

oss (Ejvegård, 2009:34).  

 

Denna fallstudie innebär att vi tar en liten del av ett stort förlopp. Då vi ska undersöka två 

kommuner så  lir detta den “lilla delen” som kan  eskriva och representera verkligheten, 

alltså hur det fungerar i just dessa två kommuners förvaltningar (Ejvegård, 2009:35). En 

fallstudie innebär att vi arbetar med många variabler hos objekten. Då vi har ställt många 

frågor till färre personer, så passade detta oss bra. 

 

Det har varit en fördel att göra en fallstudie eftersom man inte har behövt ge sig in i den stora 

beskrivningen utan istället kan ge läsaren en uppfattning om hur något är på ett mer begränsat 

utrymme (Ejvegård, 2009:35). Denna fallstudie har erbjudit en stor inlevelse och närhet till 

analysobjekten än vad till exempel en statistisk analys skulle gjort (Ejvegård, 2009:36). Vi 

tror att vår studie inte hade fått samma djup och blivit komplett med en statistisk analys.  

 

 

3.2 - Metodval 
Vi har valt att använda oss av kvalitativa samtalsintervjuer över telefon. Då vi har intervjuat 

fjorton personer inom de två olika kommunerna föredrog vi att göra telefonintervjuer 

(Esaiasson et al., 2010:264). Anledningen till att vi har valt att använda oss av kvalitativa 

samtalsintervjuer är för att vi vill få ett djup i vår undersökning och kunna tolka bättre. Vi 

anser att vi har fått en större inblick i kommunerna vi har valt att undersöka och att vi lättare 

har kunnat förstå alla de medverkande. 
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3.3 - Kvalitativa samtalsintervjuer 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer med cheferna och de anställda. Detta för att kunna 

jämföra deras uppfattningar. Vi använde oss av det för att vi ville få äkta kunskap (Ryen, 

2004:12). När vi har intervjuat våra respondenter så har det varit lättare för oss att kunna 

utveckla deras svar och ställa följdfrågor när vi intervjuade dem (Esaiasson et al., 2010:283–

284). Det blev då lättare att undersöka och analysera deras svar. Vi har valt att göra en 

respondentundersökning som innebär att forskaren vill veta vad varje svarsperson tycker och 

tänker angående det som ska undersökas. Då ställer man samma frågor till svarspersonerna 

(Esaiasson et al., 2010:258). Detta passade oss bra då vi har velat jämföra hur de olika 

respondenterna uppfattar det vi frågar om. I våra samtalsintervjuer så har ordningsföljden och 

formuleringen av frågorna ändrats beroende på hur dialogen varit med respondenten 

(Esaiasson et al., 2010:259). Det finns olika typer av kvalitativa intervjuer (Ryen, 2004:11). 

Vi beskriver vår typ som den mer semistrukturerade varianten eftersom vi har ställt öppna 

frågor, alltså det har varit ett samtal, men att vi ändå styrde upp ifall respondenten började 

sväva ut för mycket.  

 

Kvalitativ forskning beskrivs som att man närmar sig sitt ämne i dess naturliga miljö för att 

försöka göra vissa fenomen begripliga (Ryen, 2004:14). Vi vill se hur det är i verkligheten för 

våra analysobjekt. Detta kallas för förståelse av det sociala fenomenet (Ryen, 2004:15). För 

att kunna undersöka deras verklighet på rätt sätt så har det varit viktigt att frågorna varit bra 

formulerade. Alltså att man inte har lagt orden i munnen på den intervjuade.  

 

De frågor som har varit med i våra intervjuer var samma för respondenterna och ställdes i 

följd. Skillnaden var att manualerna för respondenterna var olika beroende på om det var en 

på informationsavdelningen, chefsposition eller en medarbetare som skulle intervjuas.  Dock 

har det funnits utrymme för variation (Trost, 2005:19). Det vi menar med variation är att vi 

har anpassat oss och hela intervjun efter respondenten. Vi har ställt samma frågor men har 

även gett utrymme för respondenten att lägga till åsikter. Vi har intervjuat två chefer på varje 

kommun. Detta för att få tillräckligt med starka svar till vår studie (Esaiasson et al., 

2010:291). För att vi skulle vara helt säker på att vi fick med allt i våra intervjuer så spelade vi 

in dem. Ifall vi skulle ha missat något så var det fördelaktigt att ha spelat in dem (Ryen, 

2004:56). 

 

 

3.4 - Urval 
Vårt urval när det gällde kommuner blev Sollefteå kommun och Sundsvalls kommun. Dessa 

två kommuner har vi valt eftersom Sundsvalls kommun är en märkbart större kommun och 

Sollefteå är en mindre kommun. 

 

I urvalet gällande respondenterna till våra samtalsintervjuer har vi valt att tillämpa ett så kallat 

strategiskt urval följt av ett snöbollsurval. Vi använde oss av ett strategiskt urval eftersom vi 

medvetet valde personer som hade rätt kunskap. Det strategiska urvalet kändes för oss 

självklart eftersom det är specifika personer som just besitter rätt kompetens. Snöbollsurvalet 



Dä bruk‘ gå bra…  Elin Malmsten & Mikaela Östman 

16 
 

är en teknik där man tar hjälp av de tidigare analysenheterna för att hitta fler enheter som 

passar till studien (Esaiasson et al., 2010:216). Det innebär att vi lät de personer som har 

ansvar för den interna kommunikationen av policys och riktlinjer (som valdes genom ett 

strategiskt urval), ge förslag på andra intervjupersoner för att underlätta arbetet att komma i 

kontakt med rätt person på en gång. Vi ville ha rätt människor som kunde svara på det vi var 

ute efter att undersöka. De personer som ingår i studien är en från informationsavdelningen, 

en förvaltningschef, en områdeschef och flera medarbetare på de två kommuner vi 

undersöker. Dessa personer presenteras i resultatkapitlet.  

 

Intervjupersonerna är, som vi tidigare nämnt, utvalda genom ett strategiskt urval och ett 

snöbollsurval. Ett snöbollsurval innebär i vår studie att den första intervjupersonen, som är en 

ledare med god kunskap om organisationen, ger förslag på nästa person som intervjuas och så 

vidare (Esaiasson et al., 2010:216). När vi först valde intervjuperson gjorde vi ett strategiskt 

urval, eftersom vi var ute efter att finna de personer på respektive kommun som utvecklar 

policys och riktlinjer. Detta gör att vi har intervjuat rätt personer som besatt den kunskap som 

vi var ute efter. 

 

 

3.5 - Validitet & Reliabilitet 
Det finns två olika varianter av validitet, dessa är intern och extern validitet. Extern validitet 

är att man i slutsatsen kan applicera resultatet på en större population (Esaiasson et al., 

2010:64). Intern validitet innebär att man har lyckats mäta det man hade som syfte att mäta 

(Esaiasson et al., 2010:64). Det stärks även av Ryen i boken Kvalitativ Intervju (2004:138). 

När vi utarbetade våra intervjufrågor så fanns syftet hela tiden i våra tankar för att vara säkra 

på att vi mätte det vi ville och menade att mäta. Det är det som är det viktigaste med 

validiteten i en studie (Esaiasson et al., 2010:70) 

 

Vi vet att man når god reliabilitet om man inte slarvar i sin datainsamling eller under 

analysarbetet (Esaiasson et al. 2010:70). Därför valde vi att spela in intervjuerna.  

För att kunna avgöra om frågorna går att använda valde vi att testa dem på andra 

yrkesverksamma inom samma område. Detta gjorde vi för att vi ville vara säkra på att 

frågorna inte missuppfattades eller innehöll ord som var för svåra att förstå. Vi fick även då 

många bra tips från dessa personer som gjorde att frågorna kunde förbättras. 

 

Vi har också testat den interna reliabiliteten på så vis att vi båda två har identifierat temat i det 

transkriberade materialet av varje intervju (Ryen, 2004:139). Vi lyckades då identifiera 

samma teman. Det är svårt att uppnå god extern reliabilitet eftersom vi gör en fallstudie och 

undersöker praktiska förhållanden. Det vore otroligt om någon skulle uppnå samma resultat 

om man gjorde om vår studie (Ryen, 2004:140). 

 

De vi har intervjuat var olika personer inom kommunerna som var involverade gällande det 

ämne vi har valt att undersöka. Vi har inte kunnat erbjuda full anonymitet, men kunnat 

erbjuda att inte skriva ut namn, utan endast befattning. Detta kan, i vissa fall, göra att studien 
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inte är fullt lika trovärdig (Esaiasson et al., 2010:290). Vi tror däremot att våra 

intervjupersoner har svarat mera trovärdigt och på så vis gör det studien mer trovärdig i sin 

helhet. Vi anser att denna anonymitet inte kan påverka vårt resultat, eftersom trovärdigheten 

inte blir påverkad om deras namn är utskrivet i studien eller inte. 

 

Vi valde att göra våra intervjuer över telefon. Detta innebär att vi inte kunnat urskilja våra 

intervjupersoners gester och kroppsspråk lika bra som om vi skulle ha träffat dem öga mot 

öga. Vi anser däremot att frågorna som ställdes var tillräckligt öppna och tydliga för att kunna 

utelämna det.  

 

 

3.6 - Genomförande  
Innan vi genomförde våra samtalsintervjuer så ringde vi upp alla de respondenter som skulle 

ingå i studien och bokade en tid. Vi beskrev då vad vår studie gick ut på och att de inte 

behövde förbereda sig med någon sorts kunskap eller liknande. Vi valde att förklara, boka och 

utföra telefonintervjuer för att kunna underlätta för våra respondenter, gällande deras arbete 

och för att de skulle känna sig mer avslappnade och bekväma. Att vi också informerade om 

hur lång tid själva intervjun skulle ta var också en viktig del för respondenten (Esaiasson et 

al., 2010:302). 

 

Under våra telefonintervjuer så använde vi oss av våra tre intervjumanualer. En till 

informationsavdelningen, en till förvaltningschefen och områdeschefen och en till 

medarbetaren. Detta gjorde vi eftersom vi ville få ut olika sorters information av 

respondenterna beroende på om det var en anställd på informationsavdelningen, en chef eller 

en medarbetare vi intervjuade. Detta eftersom alla inte besatt samma kunskap. Under samtliga 

intervjuer så följde vi dessa manualer, men beroende på hur respondenten svarade så kunde vi 

ändra i vilken ordning frågorna skulle komma. Vi valde att spela in våra intervjuer på så vis 

att den ena pratade i sin telefon med högtalaren på och den andra spelade in med sin telefon. 

Anledningen till att vi valde att spela in intervjuerna var för att transkriberingen skulle bli 

lättsammare och att vi skulle kunna fokusera på själva frågandet och lyssnandet. Att spela in 

intervjuer kan leda till att respondenten inte vågar uttrycka sig fullständigt (Esaiasson et al., 

2010:302), men då vi upplyste de om att vi inte tänker skriva ut namn i vår studie så tror vi att 

svaren har varit relativt uttömmande. För att vara säkra på att vi inte hade missat något i våra 

intervjuer, så ställde vi en fråga på slutet av intervjun där respondenterna fick tillägga ifall de 

tyckte att något fattades inom de ämnen som vi avklarat. Därefter frågade vi om deras e-

postadress ifall vi skulle behöva extra material längre fram. Detta behövdes dock aldrig. Vi 

valde även att samma person höll i intervjuerna för att det skulle vara samma känsla i 

intervjuerna.  
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3.7 - Metodproblem 

Under tiden undersökningen genomfördes stötte vi på vissa problem som vi anser är viktiga 

att ta upp. Det första som uppstod var att en kommun som till en början ville delta i studien 

slutade svara i telefonen och på e-post. Detta vållade en del problem för oss att försöka finna 

ett nytt studieobjekt på kort tid. När vi tillslut fann en ny passande kommun att undersöka var 

det svårt att finna rätt personer att intervjua. Vi har därför fått anpassa en av kommunernas 

intervjupersoner efter vilka som gick att få tag på hos den andra kommunen. Vi anser däremot 

inte att detta försämrat vårt resultat eftersom vi ändå till slut kunde intervjua personer med rätt 

kunskap inom ämnet. 

 

Vi har även valt att plocka bort vissa av våra utförda intervjuer på grund av att materialet inte 

räcker till och att vi efter intervjun förstod att personen inte var tillräckligt insatt i ämnet. Vi 

intervjuade dock tillräckligt med personer tills vi ansåg att samma svar var återkommande 

(Esaiasson et al., 2010:190). 

 

Vi valde tidigt i vårt arbete att utföra fokusgrupper med de anställda. Detta märkte vi däremot 

snabbt att det skulle vara omöjligt att hinna samla rätt antal människor på vår korta tid. Vi 

valde därför att göra kvalitativa samtalsintervjuer eftersom det är större chans att 

intervjupersonerna har tid. Vi kände då att eftersom vi måste intervjua många för att få ett 

tillförlitligt resultat så la vi mycket fokus på att finna rätt personer inom de båda 

kommunerna. Detta gjorde vi för att få de personer som då besatt kunskap om mycket av det 

vi var intresserade av och att det då var lättare att fånga hela ledet där kommunikationen 

vandrar. För att få hela kedjan med intervjupersoner la vi även till fler medarbetare på slutet. 

Detta gjorde vi också eftersom vi ville få tillräckligt med material och uppnå teoretisk 

mättnad. Vi ville se hur kommunikationen av policys och riktlinjer rörde sig från topp till tå 

inom dessa två kommuner. 
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4. Resultat 

 

Vi har valt att dela upp resultaten efter kommun och respondent. Detta har vi gjort eftersom vi 

själva kände att det blev svårt att hålla isär och skapa förståelse i vår återgivning. Även detta 

tror vi underlättar för läsaren att kunna urskilja vårt resultat. 

 

 

4.1 - Intervjupersoner 

I vårt resultat hade vi med fjorton stycken respondenter från de två kommunerna där vi 

använde tre olika intervjumanualer (se bilagor) beroende på deras befattning. Från varje 

kommun intervjuade vi en från informationsavdelningen, en förvaltningschef, en områdeschef 

och fyra medarbetare under områdeschefen. Vi väljer att inte skriva ut namn och förvaltning 

utan döper dessa istället till anställd på informationsavdelningen, förvaltningschef, 

områdeschef och medarbetare. Eftersom vi vill få de anställda på de två olika kommunerna att 

känna sig bekväma med att svara sanningsenligt på våra frågor så erbjöd vi dem anonymitet i 

vår studie (Esaiasson et al., 2010:290). 

 

4.1.1 - Sundsvalls kommun 

Anställd på informationsavdelningen - Tagit fram de policys och riktlinjer som finns idag 

gällande webbstrategi och sociala medier. Har arbetat sedan 2002 och hennes främsta 

arbetsuppgifter är att utbilda och stötta inom webb till alla kommunens ansvariga inom 

området webb.   

 

Förvaltningschefen - Ledare som arbetat länge inom organisationen på olika nivåer inom 

samma förvaltning. Högre utbildad som har ett övergripande ansvar över ett flertal anställda.  

 

Områdeschefen - Ledare som haft olika befattningar inom sitt område och har totalt arbetat 

tjugofem år inom kommunen. Är ansvarig för personer som arbetar under henne. 

 

Medarbetare 1 - Arbetat tjugo år inom kommunen. Utbildad förskollärare och har även läst 

juridik och ekonomi. 

 

Medarbetare 2 - Jobbat sedan början på 1980-talet på kommunen. Tog en paus i slutet på 

1980- till början på 1990-talet. Utbildad till förskollärare och vidareutbildad inom de områden 

hon jobbar med.   

 

Medarbetare 3 - Arbetat inom kommunen sedan mitten på 1970-talet. Har jobbat inom olika 

delar av kommunen. Är universitets- och högskoleutbildad inom sitt område och har läst ett 

flertal småkurser.  

 

Medarbetare 4 - Arbetat inom kommunen i två omgångar. Den andra omgången började år 

2000 och fortsatt tills idag. Har magisterexamen inom sitt område och arbetar med att leda 

och fördela arbete bland det övriga medarbetarna.  

 

4.1.2 - Sollefteå kommun 

Anställd på informationsavdelningen - Person som arbetar på informationsavdelningen sedan 

sex år tillbaka. Utbildad inom media och kommunikation samt data och webb. Utarbetat 

policys och riktlinjer tillsammans med andra på avdelningen. 
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Förvaltningschefen - Ledare som arbetat inom kommunen sedan 1980-talet och på denna 

position sedan 1990. Högre teknisk utbildning utan examen. Arbetsuppgifterna omfattar 

ledning, planering och ansvar för förvaltningen och ekonomi. 

 

Områdeschefen - Ledare som arbetat på denna position sedan 1999. Rekryterad av den 

nuvarande förvaltningschefen som ingår i studien. Liknande utbildning som 

förvaltningschefen i Sollefteå. Han far ofta runt i sitt arbete eftersom hans medarbetare 

befinner sig runt om i kommunen. 

 

Medarbetare 1 - Medarbetare som har arbetat tjugoåtta år inom organisationen och tre år på 

positionen han har nu. Diplomerad inom sitt arbetsområde. 

 

Medarbetare 2 - Arbetat sedan 1985 inom kommunen. Högskoleutbildad inom det område 

hon arbetar med idag. 

 

Medarbetare 3 - Nyligen utbildad på högskolenivå inom sitt område. Arbetat inom kommunen 

i nio år. 

 

Medarbetare 4 - Arbetat tre år på sin nuvarande arbetsplats. Tidigare har denne också arbetat 

inom kommunen, men på andra ställen. Högskoleutbildad fyra år inom sitt område.  

 

 

4.2 - Sundsvalls kommun 

4.2.1 - Informationsavdelningen 
Den anställde på informationsavdelningen i Sundsvall säger att all kommunikation är viktig. 

Hon anser inte att det är någon skillnad sedan förr, men idag är det ett helhetstänk och mer 

strategiskt än förr. Hon menar också att det inte krävs mer information nu eftersom man har 

bättre koll på läget när man har en tydlig strategi att gå efter. Det blir lättare för människor att 

gå åt samma håll när informationen kommer som en flod uppifrån, informationen är då 

genomtänkt och att alla säger samma sak. 

 

“Kommunikation handlar om att bygga relationer [...] Det handlar om samarbete, relation 

och kommunikation, att knåda en deg tillsammans.” 

    - Anställd på informationsavdelningen 

 

Hon säger också att kompetens skapas främst när man sitter tillsammans och slår ihop sina 

kunskaper. Den anställde på informationsavdelningen menar att när de ska kommunicera ut 

något viktigt till alla de anställda, så skulle hon först prata med varje förvaltningsgrupp och 

därefter lägga upp informationen på intranätet. Hon tror däremot inte att folk tar till sig 

informationen där. Därför går hon sedan ut med samma information på alla de utbildningar 

som hon har. Den anställde på informationsavdelningen i Sundsvall arbetar med återkoppling 

på så vis att det finns tre starka bitar och dessa är: nära kontakt med människor, samarbeten 

och att ge förståelse för hur det ska vara. 

 

“Många kan tycka att det är korkat att gå ut och prata med folk en och en, det tar ju tid, men 

det har vi igen på slutet. Vi har folk med oss på den här resan. Folk gillar oss.” 

     - Anställd på informationsavdelningen 

 

Hon menar att det ligger i arbetes natur att hennes förvaltning har mer relationsbyggande 

kontakter med de andra förvaltningarna än vad dessa har med varandra. Hon känner att 
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ledningen hela tiden står bakom informationsavdelningens beslut gällande olika strategier och 

liknande. Om det gäller något speciellt, så brukar hon be om att få bli inbjuden till möten med 

förvaltningsledningarna för att informera och utbilda om webben och det runt omkring. Den 

anställde på informationsavdelningen menar att hon får jobba på alla nivåer, men måste ha det 

stärkt uppifrån och måste ha relationerna nedåt för att det ska fungera. Hon försöker få alla att 

förstå var kommunen är på väg istället för att kommunicera ut för mycket information på 

detaljnivå. 

 

Gällande olika kanaler att kommunicera med så anser den anställde på 

informationsavdelningen att e-posten är en “kräksflod” och att hon inte e-postar med sina 

närmaste medarbetare. 

 

”Vi har något så kallat redaktörsstöd som vi har till alla redaktörer som publicerar och där 

har vi ju mycket kontakt med dem. Där har vi en sådan strategi att vi går ut och pratar med 

dem.” 

     - Anställd på informationsavdelningen 

 

När hon agerar stöd till andra handlar det mycket om relationer och att ha mycket möten med 

folk. Som första hand träffar hon sina medarbetare, andra hand ringer hon och som tredje val 

e-postar hon till dem. 

 

Hon berättar att hon personligen tog fram en strategi för policys och riktlinjer gällande sociala 

medier ifjol (reds.anm. hösten 2010). Den gäller för hela organisationen och är baserad på 

rekommendationer från Sverige kommuner och landsting (SKL) och datainspektionen. 

 

“Det är tyvärr inte så många som vet om att det finns policys och riktlinjer gällande sociala 

medier” 

     - Anställd på informationsavdelningen 

 

De försöker däremot att sprida den via webben, utbildningar och att man pratar om den, men 

det är ju en stor organisation och därför menar hon att det är svårt att nå ända ut. Oftast är det 

anställda inom kommunen som själva tar kontakt och frågor om de till exempel får skriva i en 

blogg och så vidare. Då passar informationsavdelningen på att skicka ut detta dokument. Den 

anställde på informationsavdelningen tror att anledningen till att strategin gällande sociala 

medier inte har nått fram på samma sätt som webbstrategin, beror på att de inte jobbar med 

den aktivt som de gör med webbstrategin. En önskan som informationsavdelningen har är att 

den nyanställda som ska jobba med sociala medier kan göra samma arbete som kvinnan på 

informationsavdelningen berättar att hon har gjort gällande webbstrategin. Det vill säga: vara 

ute för att stötta och hjälpa. Hon menar dock att det antagligen inte kommer att hända på 

grund av otillräckliga resurser och bristande arbetstid. 

 

Gällande sociala medier anser den anställde på informationsavdelningen att Sundsvalls 

kommun är “jättedålig” på det i ett strategiskt perspektiv.  et finns verksamheter som har kört 

igång själv, men det fattas på centralt håll någon offentlig sociala medier sida. 

 

“Vi har fått en tjej här i webbgruppen som ska ha ansvar för de sociala medierna. 

Förhoppningsvis ska det här byggas upp.” 

     – Anställd på informationsavdelningen 
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4.2.2 - Förvaltningschefen 

Förvaltningschefen i Sundsvall ser en stor skillnad på den interna kommunikationen nu från 

förr. Hon menar att tidigare såg man den interna kommunikationen som ganska oviktig medan 

i dagsläget förstår man att det är en viktig del för att organisationer ska fungera. Hon tror att 

varma och kalla kanaler är mest effektivt vad gäller den interna kommunikationen, att 

kombinera intranät och möten. Möten är däremot svårt i en så stor organisation. 

Förvaltningschefen skriver varje vecka ett veckobrev till de anställda som innehåller nyheter, 

riktlinjer och det som har hänt under veckan som gått. Hon skickar även ut viktig information 

som gäller hela organisationen och det kan handla om möten och liknande, men det anser hon 

vara glest med information. Hon ger då sina läsare av veckobrevet möjlighet att återkoppla via 

kommentarfunktion och personliga möten. 

 

Förvaltningschefen tycker att det är svårt att kommunicera med de övriga förvaltningarna. 

Detta tror hon beror på att de har olika syn på saker. Hon anser också att behovet av 

information idag har ökat i jämförelse med förr eftersom samhället utvecklas och även 

organisationen. 

 

Förvaltningschefen använder sig båda av intranätet och personliga möten för att kommunicera 

med sina anställda. Hon anser sig själv ha en bra relation till sina anställda genom hennes sätt 

att vara och hennes sätt att hålla dem underrättade. Detta vet hon betyder mycket för hennes 

medarbetare. Hon arbetar hela tiden aktivt för att bygga och bevara relationen med sina 

anställda. 

 

“Jag är väldigt angelägen att informera viktiga saker till mina närmsta medarbetare, men jag 

utelämnar saker jag inte vet fakta kring.” 

- Förvaltningschefen 

 

Gällande policys och riktlinjer så berättar förvaltningschefen att det finns en gemensam 

anslagstavla på intranätet inom förvaltningen som används för bland annat det. När det finns 

nya policys träffar hon även de högsta cheferna inom de områdena för att informera om detta. 

Hon uppmuntrar då dessa chefer att ta med sig detta vidare till de anställda eftersom hon anser 

att det är bra att få informationen från flera kanaler. Hon är däremot inte helt säker på att det 

görs. Det är endast på intranätet som de anställda annars kan ta del av denna information, det 

skickas inte ut i pappersform. Kommer det någon ny information informerar man alla om det. 

Hon har däremot inget ansvar utan förutsätter endast att det görs. 

 

Förvaltningschefen säger att hennes förvaltning inte använder sig av sociala medier i arbetet 

men är osäker på om övriga i kommunen gör det. Självklart vet hon att hennes anställda 

använder det privat men hon anser att det inte är något de kan reglera med policys och 

riktlinjer. Det har däremot hänt incidenter inom kommunen. Förvaltningschefen anser att man 

inte kan styra vad folk gör privat i de sociala medierna utan förlitar sig på tystnadsplikten. 

Hennes förvaltning har inga policys och riktlinjer gällande sociala medier. 

 

4.2.3 - Områdeschefen 

Områdeschefen i Sundsvall tycker att den interna kommunikationens främsta syfte är att alla 

inom organisationen ska få samma bild, att man ska jobba gemensamt och känna att man kan 

kommunicera mellan förvaltningarna. Områdeschefen tycker att det är väldigt stor skillnad på 

kommunikationen från förr. Det är otroligt mycket mer information nu. 



Dä bruk‘ gå bra…  Elin Malmsten & Mikaela Östman 

23 
 

 

 

“Det är ju ett oändligt informationsflöde, på gott och ont, men övervägande gott.” 

     - Områdeschefen 

 

Det är mer information både på intranätet och via e-posten. Hon känner även att det krävs mer 

information eftersom det händer mera på olika nivåer som berör andra, detta gör att det är 

viktigt att det går fort och att det verkligen når fram. Det krävs på så vis även mer av alla 

inom organisationen, vill man veta något måste man anstränga sig. Hon tycker att den interna 

kommunikationen fungerar bra men att den säkert skulle kunna bli tydligare, bättre och 

smartare. Oftast handlar det om missförstånd mellan de olika förvaltningarna, men hon anser 

att det oftast fungerar bra. 

 

Områdeschefen beskriver information för alla inom kommunen som något “som kommer 

nedramlande”. Hon menar då från ledningen vidare till förvaltningschefen och därefter vidare 

ner till dem och att det oftast är den vägen. Denna information hamnar då på intranätet eller 

den externa hemsidan. 

 

Områdeschefen kan inte riktigt beskriva hur kommunikationen fungerar med andra 

förvaltningar men hon menar att ibland kan man hamna på tvären med varandra. Hon tror att 

det beror på att förvaltningarna ser olika på saker och ting. I hennes värld som hon beskriver 

det, bör kommunikationen med andra förvaltningar gå lättare, då man nu snabbare kan 

“checka av” med varandra. Hon menar att det finns otroliga förutsättningar idag att 

kommunicera med varandra, men hon törs inte svara på om det är någon skillnad. 

 

I Sundsvall finns en kanal på intranätet som heter inloggad och den får gärna bli bättre att 

söka information på enligt områdeschefen. Hon berättar att det gjorts någon förändring, men 

att det fortfarande kan vara svårt att hitta. 

 

“Det finns mycket gammalt kvar som ligger på intranätet”. 

- Områdeschefen 

 

För att kommunicera med sina medarbetare använder hon sig främst av e-posten. Då kan hon 

skicka till hela gruppen eller endast till berörda personer. Hon berättar vidare att det 

naturligtvis också finns möten att tillgå för förmedling av information, men ren information 

försöker hon skicka via e-posten. Hon berättar att det ligger på hennes ansvar att hennes 

medarbetare ska få kunskap om viktig information, till exempel policys och riktlinjer. Hon 

litar självklart inte på att alla har läst på intranätet där denna information läggs ut. Hon 

upprepar därför den viktiga informationen till sina medarbetare, plus att hon tar upp det på 

något möte.  

 

“Det ligger ett stort ansvar på medarbetarna att ta del av informationen som ligger på 

intranätet”. 

   - Områdeschefen 

 

Områdeschefen har som utgångspunkt att det ska vara högt i tak på hennes avdelning. Hon 

anser att hon arbetar aktivt med att stärka och bibehålla relationerna med hennes anställda 

genom att göra medarbetarundersökningar inom kommunen och hennes område. Där tar de 

upp kommunikationen, huruvida man lyfter frågor och om det är högt i tak. Hon anser att det 

är jätteviktigt att medarbetarna lyfter en fråga som hon då kan förbättra. Hon belyser den 
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levande diskussionen eftersom man då kan ta upp frågor och synpunkter på vad som sagts och 

inte. Hon menar också att synpunkter alltid är bra, vare sig de är positiva eller negativa. 

 

Områdeschefen berättar att det finns etiska riktlinjer för hur man bör uttala sig som 

privatperson, hon är däremot väldigt osäker på detta. Hon säger att hon måste välja sina ord 

genom att inte uttrycka sig privat på sitt jobb, eller vice versa. Hon vet inte vart dessa kommer 

ifrån och vem som utvecklat dem. Hon kan inte heller svara på om detta är något som gäller 

för hela kommunen. Hon anser dock att detta är en väldigt relevant fråga som borde lyftas 

fram. 

 

Områdeschefen använder sig inte av sociala medier i sitt arbete. Däremot har sociala medier-

användningen i arbetet diskuterats i kommunen men att det inte används av dem men kanske 

av andra. 

 

4.2.4 - Medarbetare 1 

Medarbetare 1 i Sundsvall tycker att det främsta syftet med internkommunikation är att de vet 

var de har varandra och vet vad de andra håller på med. Han tycker att behovet av information 

nu är både större och bättre och att det finns mer information att tillgå. Han påpekar också att 

informationen behövs eftersom allting går så fort. Medarbetare 1 tycker att det är lätt att hitta 

information som berör hela organisationen och anser sig vara välinformerad. Han vet vilka 

vägar han ska gå för att hitta informationen han söker. Medarbetare 1 känner inte till något om 

organisationens mål och vision, detta säger han bero på att han inte känner sig tillräckligt 

informerad om det. Han kan då heller inte svara på hur detta kommunicerades ut i 

organisationen. 

 

Medarbetare 1 säger att när det gäller information som går ut till alla inom hans förvaltning så 

är det upp till var och en att själva fånga upp det om man är intresserad. Han menar att allt 

som är extra viktig information att veta kommer från chefen, som han tycker gör det bra. 

Medarbetare 1 beskriver att viktig information är all den information som påverkar alla inom 

enheten direkt. 

 

“Det är viktigt att hon (reds.anm. områdeschefen) inte sitter på information som är nödvändig 

att vi har, eller som är bra för oss att ha redan från början.” 

     - Medarbetare 1 

 

Medarbetare 1 tycker att han har en god relation till sin chef. Han känner att områdeschefen 

stöttar och inte dömer när det går tungt och att hon alltid backar upp honom. Han kan inte 

riktigt svara på om områdeschefen arbetar aktivt med att stärka och bevara relationerna med 

sina medarbetare. Han anser däremot att hon verkligen lyssnar på det han vill diskutera och att 

han naturligt kan ge feedback. Medarbetare 1 berättar att hans närmaste chef kommunicerar 

mest via e-post, telefon och att de även har träffar varje vecka. Han tillägger även att om det 

är något speciellt så ses de fler gånger. När det gäller sina egna arbetskamrater så 

kommunicerar de oftast via personliga möten. De arbetar oftast i team om två och därför är 

det viktigt. De sätter sig ned tillsammans och pratar igenom vad de håller på med. De 

använder även telefon och e-post ibland. 

 

När det gäller att kommunicera uppåt eller med de andra förvaltningarna i kommunen så 

brukar inte medarbetare 1 göra det så ofta. Han behöver inte heller kommunicera med 

cheferna på de andra förvaltningarna. De få gånger det har skett så har det fungerat bra. När 

han berättar om kommunikationen uppåt i förvaltningen nämner han sin närmsta chef och 
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förvaltningschefen. Han kontaktar de då via e-post och får då även svar. 

 

När det gäller policys och riktlinjer så har inte medarbetare 1 fått någon information om några 

riktlinjer gällande sociala medier. Varken från sin chef eller från de övriga i kommunen. Han 

tror inte att det finns några sådana. Han påpekar däremot att det är sekretessen som gäller 

även där. 

 

“[...] men om det gäller mig privat då, det enda som sägs som jag hört, är att man måste vara 

försiktig så att man inte tangerar något som kan ställa till det för någon annan.” 

      - Medarbetare 1 

 

Han känner inte heller till några andra riktlinjer som gäller för de anställda. Han tycker att det 

fungerar bra som det är och att hans chef ger honom den information som hon anser är viktig 

för honom. Angående sociala medier så använder inte medarbetare 1 sig av det i sitt arbete 

men att han däremot kommer i kontakt med sociala medier i sitt arbete. Han berättar att 

sociala medier kan störa hans arbete på olika sätt, men då är det ingen på hans arbetsplats som 

skrivit utan det rör sig om människor utifrån (reds. anm. personer som inte är anställda av 

kommunen) som han arbetar med. 

 

“Lite skitsnack på facebook har vi ju emellanåt.” 

     - Medarbetare 1 

 

4.2.5 - Medarbetare 2 
Medarbetare 2 i Sundsvall kommun anser att internkommunikationens främsta syfte är att 

känna delaktighet och få kunskap om saker som rör dem. Hon tycker också att det finns ett 

större behov av information nu än tidigare, eftersom hon arbetar med mer komplexa frågor 

och att det har blivit mer kvalificerat och svårare. Medarbetare 2 menar att man är i behov av 

många olika kanaler,  åda internt och externt. Hon anser att det är “ganska lätt” att hitta 

information som rör hela organisationen. 

 

Medarbetare 2 säger att hon är dålig på vad som är kommunens mål och visioner, generellt, 

men påpekar ändå att dessa har kommunicerats ut någorlunda. När det gäller 

kommunikationen mellan medarbetare 2 och chefen så används främst e-post och personliga 

möten. Medarbetare 2 säger att det mesta av den viktiga informationen kommer från chefen 

och det innefattar arbetsgruppfrågor och liknande. Medarbetare 2 menar att det finns en dialog 

mellan medarbetarna och chefen över en viktig fråga. Hon menar att den mesta informationen 

som kommer är viktig. Mellan alla medarbetarna på avdelningen så kommuniceras det främst 

muntligt och därefter via e-post och telefon.  

 

När det gäller kommunikation högre upp i organisationen tycker medarbetare 2 att det 

fungerar bra.  

 

“Jag är nog ganska jättemycket bra på det där. Ovanligt bra för den här organisationen, tror 

jag. [...] Jag tar för mig.” 

     - Medarbetare 2 

 

Hon menar att det är hennes arbetsroll som påverkar kommunikationen och ger utrymmet för 

att kommunicera i olika led. Det är något som medarbetare 2 håller på med mycket i sitt 

arbete. Hon har haft möten med höga ledare inom organisationen. När det gäller att 

kommunicera med andra förvaltningar inom kommunen så är det lite si och så, enligt 
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medarbetare 2. Hon menar att det oftast är hon som kommunicerar med andra förvaltningar 

och menar att det kan vara svårt efter det är en stor organisation.  

 

“Man kan ju göra det, men lätt vill jag inte säga. Tungrot demokratiskt litegrann kanske.” 

     - Medarbetare 2 

 

Medarbetare 2 anser att relationen med sin chef är öppen. Hon menar att den är ömsesidig och 

de båda vet sina roller. De kan också ha en god dialog både om det som rör arbetet och om det 

privata. Medarbetare 2 känner sig sedd och kan på ett naturligt sätt återkoppla till sin chef. 

Hon tror också att chefen arbetar aktivt med att stärka relationerna till sina anställda.  

 

“Hon är professionell i bemötandet. Öppen och personlig på ett bra sätt” 

     - Medarbetare 2 

 

Angående sociala medier så är det något som medarbetare 2 använder sig av både i sitt arbete 

och privat. Privat använder hon sig av sociala medier ofta.  

 

“I första hand facebook i en liten skala, men mest privat. [...] Vi kan ju vara med i något 

projekt och då kan vi vara med på någon facebooksida.” 

     - Medarbetare 2 

 

Dock anser medarbetare 2 att hon inte fått någon kunskap om hur de ska använda sig av 

sociala medier. Hon menar att de ligger “lite efter” på det området. Gällande policys och 

riktlinjer inom sociala medier så vet hon inte om det finns, men att det kan göra det. 

Medarbetare 2 säger att det aldrig har varit aktuellt eller att det har tagits upp, men att det 

kanske borde. När det gäller andra policys och riktlinjer så har inte medarbetare 2 tagit del av 

det. Hon menar att det finns säkert, men att det inte är något som hon självmant har satt sig in 

i. Medarbetare 2 tror att de policys och riktlinjer som finns kommuniceras ut via kommunens 

intranät (inloggad), men att man då måste aktivt leta själv. Angående sociala medier policys 

så har inte hon känt något behov av att söka efter några riktlinjer eftersom hon använder sig 

av det så lite inom arbetet. Medarbetare 2 säger att de inte blir påminda om några policys och 

riktlinjer heller. Hon tillägger att det är något som verkligen borde göras. 

 

“Snart kan det ju brinna till att det händer någonting och då är det ju som kört” 

     - Medarbetare 2  

 

Hon menar att man då kan råka ha gjort något fel eller varit med på något som man inte ska 

vara med på. Medarbetare 2 tycker att på hennes arbetsplats kan det vara lite känsligt gällande 

just sociala medier, men att man skulle kunna använda sig av det i sitt arbete om man hade 

rätt kunskap. Hon påpekar dock att det aldrig varit ett problem för henne. Gällande att det 

skulle hänt någon incident angående sociala medier har inte medarbetare 2 hört något om. 

Hon säger att hon vet att det kan hända och att det gäller att hantera det hela klokt. 

 

Övergripande gällande kommunikationen inom kommunen så säger medarbetare 2 att hon kan 

tänka sig att frågan ligger lite efter. Hon menar att det är oerhört viktigt att kommunen hänger 

med det moderna samhället och utvecklar sig. Medarbetare 2 säger också att den nya tekniken 

med iPhones och iPads kan göra att man sparar mycket tid. Hon menar att det kan vara bra att 

satsa på ny teknik för att effektivisera istället för att säga upp personal. Medarbetare 2 menar 

att det kan se olika ut inom branschen, men att många är ovana. Hon menar att från 

ledningshåll så satsas det inte.  
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4.2.6 - Medarbetare 3 

Medarbetare 3 i Sundsvall anser att internkommunikationens främsta syfte är att man hålls 

uppdaterad och informerad. Angående om behovet av information har ökat så är det inget som 

medarbetare 3 har tänkt på. Hon anser att man istället översköljs av information och att det 

ofta händer att man raderar e-post innan man har läst dem för att man inte orkar läsa. Hon 

anser att det inte berör henne. Medarbetare 3 anser också att det är något man lär sig med 

tiden. 

 

“Man får se vad det blir. Det blir ändå aldrig som det är sagt många gånger. [...] Det blir 

inte så i slutändan, men det har man lärt sig. Man orkar inte.” 

     - Medarbetare 3 

 

Medarbetare 3 tycker att viktig information innefattar vad som händer med arbetsplatsen och 

vad som är i antågande, alltså vad som är på gång. När det nyligen skedde en förändring på 

deras avdelning så ansåg medarbetare 3 att de fick tillräckligt med information. När chefen 

visste något så informerade hon och när de anställda frågade så svarade hon och det var inga 

konstigheter. När chefen ska kommunicera med sina anställda så använder hon sig av bland 

annat personliga möten, säger medarbetare 3. De träffas minst en gång i veckan på ett möte 

och sedan använder sig chefen av e-post och telefon. Medarbetare 3 tycker att hon alltid vet 

hur hon kan nå sin chef och vet att hon är anträffbar. 

 

När det gäller kommunikationen mellan de anställda på arbetsplatsen så träffas de oftast 

ansikte mot ansikte, eftersom det är en relativt liten arbetsgrupp. Men är någon utanför 

kontoret så använder de sig av mobiltelefoner, så det brukar aldrig vara några problem 

gällande att ta kontakt med varandra. 

 

Angående att hitta information som rör hela kommunen, så anser medarbetare 3 att det går 

bra. Medarbetare 3 känner inte till hela organisationens mål och visioner, men är upplyst om 

vad som gäller på sin förvaltning. Den görs av chefen och tas upp en gång per år och då får de 

anställda vara med och tycka till. Att kommunicera uppåt i ledet, så anser inte medarbetare 3 

att hon har något behov av det. Hon kommunicerar som högst till sin närmaste chef. Dock så 

tillägger medarbetare 3 att det nog inte skulle vara några större problem ifall hon skulle vilja 

göra det. 

 

“Det beror väl på vad det rör sig om, men jag har aldrig känt eller blivit utsatt för att jag har 

blivit stoppad på något sätt.” 

     - Medarbetare 3 

 

Medarbetare 3 tillägger att hon nog kan tycka att det är svårt att kommunicera uppåt. När det 

gäller att kommunicera med andra förvaltningar så anser medarbetare 3 att det inte brukar 

vara några problem och att de har ett samarbete med den närmaste förvaltningen.   

 

Angående relationen till sin chef så anser hon att hon har en öppen relation med sin chef om 

man nu kan “ha det”, uttrycker sig medar etare 3. Relationen är god med högt i tak, men de 

har ingen relation utanför arbetet. Medarbetare 3 säger att det är en liten arbetsgrupp och att 

hon har känt sin chef i många år. Hon anser att chefen är som en chef ska vara och att hon kan 

vara lättsam och delta på ett bra sätt. Kommunikationen har fungerat bra med chefen, anser 

medarbetare 3. Hon tror också att chefen arbetar aktivt med att stärka relationer och att hon 

även kan “gå utanför ramarna”. Medar etare 3 anser sig vara sedd och att hon naturligt kan ge 
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feedback till sin chef.  

 

Medarbetare 3 använder sig inte av sociala medier inom vare sig sitt jobb eller privat. Hon 

skickar bara e-post. Medarbetare 3 har ingen aning om hur hon får använda sig av sociala 

medier i sitt arbete och är inte intresserad av det heller. Hon tänker inte skaffa sig något 

socialt medie och anser att det inte finns någon anledning att tala om allt för alla och att folk 

sitter och tittar över hennes axel.  

 

“Det kan ju bli hur jävla stort som helst.” 

     - Medarbetare 3   

 

Dock är hon inte riktigt säker på vad sociala medier innebär. Angående policys och riktlinjer 

för sociala medier så vet inte medarbetare 3 ifall det finns några. Hon tar upp ett exempel 

angående e-post och att när man skickar meddelanden till varandra så är det ju olika om man 

skickar det till alla på hela kommunen, eller bara till sin egen arbetsplats. Medarbetare 3 

menar att det är ens egen “moral och rim som sätter ri  an” för vad man skriver. Hon påpekar 

att hon inte vet om några speciella regler för hur man bör agera. Medarbetare 3 vet inte heller 

om några andra policys och riktlinjer som gäller på organisationen, men menar att det borde 

gälla under viktig information och att det ska komma via chefen.  

 

Övergripande angående kommunikationen så tycker medarbetare 3 att det behövs folk som 

informerar och kommunicerar med de anställda på kommunen. Hon tror inte att man förstår 

vikten av kommunikation och att man inte vet vad man behöver. 

 

4.2.7 - Medarbetare 4 
Medarbetare 4 i Sundsvalls kommun tycker att internkommunikationens främsta syfte är att 

kommunicera ut det som behövs för att kunna fullfölja sitt arbete och sina arbetsuppgifter. 

Alltså att de ska kunna utföra sitt jobb. Medarbetare 4 anser att det är mer information nu än 

förr, men att hon också får just den informationen hon behöver. Viktig information är den 

information som berör verksamheten, enligt medarbetare 4. Alltså det som rör organisationen 

direkt och indirekt. Den informationen som är viktig och som hon är berörd av är oftast den 

informationen som medarbetare 4 får från sin chef. 

 

När det gäller kommunikationen med sin chef så säger medarbetare 4 att det främst sker med 

personliga möten, men också via telefon och e-post. Det fungerar på samma sätt när det gäller 

kommunikationen mellan arbetskamraterna, men inte via telefon eftersom alla är på plats, så 

huvudsakligen genom möten och e-post. 

 

Angående informationen som gäller hela organisationen, så tycker medarbetare 4 att de får 

den.  en går ut via kommunens intranät “inloggad”.  ock kan hon ibland tycka att det är 

väldigt krångligt att hitta informationen där, men det mesta finns där.  

 

“Det är inte lätt. Det kan vara krångligt att hitta ibland, att veta “var någonstans ska jag leta 

det här då?” 

     - Medarbetare 4 

 

Medarbetare 4 anser att det är enkelt att hitta information som rör just deras förvaltning, men 

att det börjar bli krångligt när man ska hitta information som är utanför förvaltningen. 

Medarbetare 4 känner till organisationens mål och visioner och säger att sådan information 

kommer uppifrån och via inloggad. Oftast har det varit så att chefen har varit på 
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chefsutbildningsdagar där hon får information om vad som ska vidare. När det gäller 

kommunikation som ska uppåt i organisationen så säger medarbetare 4 att hon aldrig har 

prövat det. Hon kommunicerar oftast genom sin chef i sådana fall. Mycket av informationen 

går genom inloggad och bloggar som finns.  

 

“Det finns bloggar. Där kan man ställa frågor och säga synpunkter och så vidare.” 

     - Medarbetare 4   

 

Att kommunicera med andra förvaltningar på kommunen händer sällan, säger medarbetare 4. 

Hon menar att deras del har “inget med de andra förvaltningarna att göra”.  et exempel som 

medarbetare 4 tar upp angående kommunikation med andra förvaltningar är att det sker 

huvudsakligen när de behöver beställa material eller liknande. Den kontakten sker vanligtvis 

via inloggad eller per telefon. 

 

Medarbetare 4 anser att hon har en bra relation till sin chef. Hon anser att om hon har behov 

så kan hon prata med henne. Chefen tar emot en och är öppen för funderingar och frågor. Hon 

är en öppen chef, enligt medarbetare 4. Dock vet inte hon om chefen arbetar aktivt med att 

stärka relationen utan tror att det handlar om hur chefen jobbar och hur denne är som person. 

Medarbetare 4 känner sig sedd och att chefen lyssnar. Hon känner också att hon på ett 

naturligt sätt kan ge feedback.  

 

Angående sociala medier så är det inget som medarbetare 4 använder, vare sig i arbetet eller 

privat. Hon påpekar dock att hon använder e-post. Medarbetare 4 säger att hon inte har någon 

kunskap om hur hon bör agera på de sociala medierna och att hon heller inte har någon 

vetskap om några policys och riktlinjer. Gällande andra riktlinjer och policys så är det inget 

som medarbetare 4 har uppfattat som aktuellt. Hon nämner att det finns förhållningssätt som 

kom när man började använda sig av datorer och när man kunde komma ut på nätet. Då togs 

det upp riktlinjer kring hur man fick använda sig av detta på arbetstid. Det är dock inget som 

medarbetare 4 har sett på papper, men säger att hon har tagit del av det någonstans ifrån. De 

har också pratat lite om detta med sin chef också.  

 

Policys och riktlinjer ska komma genom chefen, men medarbetare 4 säger att det har hänt en 

hel del de senaste åren och att mycket information hamnar på inloggad. Hon menar att hela 

kommunen har förändras och att inloggad har uppdaterats och gett fler möjligheter. 

Medarbetare 4 säger att hon märker att it-sidan på kommunen jobbar jättemycket med den 

delen också. Hon menar att på inloggad kan man som enskild medarbetare söka om man har 

någon fundering kring vad man får och inte får göra. Där kan man också hitta de allmänna 

riktlinjerna. Gäller det något särskilt som kommer uppifrån och som ledningen bedömer att 

“det här ska alla anställda ha klart för sig”, så kommer det via chefsut ildningarna.  å ska 

cheferna se till att det kommer ut. Saker som organisationen mål och vision är något som det 

ska pratas om hela tiden. Det ska också gå att söka efter information på intranätet.  

 

Dock anser medarbetare 4 att de inte blir påminda om de riktlinjer som finns. De saker som är 

aktuella blir de påminda om, men inte mer. Det sker inte ofta. Medarbetare 4 har inte hört 

något om incidenter kring de sociala medierna, men säger att hon tillhör en sådan “liten” del 

av kommunen. Hon menar att hon kan ha blivit inskränkt och att det mycket möjligt kan ha 

hänt något, men att hon inte känner till det. 

 

Allmänt säger medarbetare 4 att det är en stor skillnad på kommunen nu och för tio år sedan. 

Hon anser att mycket går via nätet och att den tekniska förändringen i samhället har påverkat 
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kommunikationsdelen på kommunen och hela samhället, på gott och ont. Medarbetare 4 tror 

att det nog finns många äldre som tycker att det äldre sättet (utan datorer och liknande) var 

bättre än dagens sätt att arbeta och kommunicera. 

 

 

4.3 - Sollefteå kommun 

4.3.1 - Informationsavdelningen 

 

“Vet man inte vad som gäller för sin arbetsplats, så går man ofta åt olika håll. Då är det 

svårt att få en enad front.” 

     – Anställd på informationsavdelningen 

 

Den anställde på informationsavdelningen menar att interkommunikationens främsta syfte är 

att hålla medarbetarna informerade om vad som är på gång och att ju mer information det 

finns desto bättre är det. Hon tycker även att det är synd att det inte är skillnad på den interna 

kommunikationen från förr. Detta eftersom det fortfarande finns ett stort glapp. 

 

Hon berättar att det finns ett intranät idag men att det inte används så flitigt som det borde 

göra. Hon fortsätter berätta att det finns mer information nu än förr och att detta gör att det 

krävs mer av medarbetaren. De måste hålla sig mer informerade och att de ligger på 

medarbetarens eget ansvar att göra det. Förr kunde man mera skylla på att man inte mottagit 

informationen, att det var “chefens fel”. Nu däremot kommer den mesta informationen via e-

post så det är upp till var och en att läsa det eller besöka intranätet. Hon menar att man aldrig 

kan veta om de tagit del av informationen på intranätet, man kan däremot se om de öppnat e-

posten. Hon berättar också att det inte är alla som öppnar sin e-post eftersom på många håll 

ligger det i deras natur att inte göra det. Detta är något som informationsavdelningen arbetar 

med att förbättra genom att göra medarbetarenkäter som endast kan besvaras via en länk i e-

posten. 

 

“Idag ingår det i varje kommunalanställds arbetsbeskrivning att kolla sin e-post, alltså ta till 

sig information. Men jag tror inte att alla vet att det är så.” 

     – Anställd på informationsavdelningen 

 

Den anställde på informationsavdelningen tror att om chefens inställning är att inte läsa e-post 

så smittar det av sig på hans/hennes medarbetare, det är alltså en chefsfråga. 

 

När det gäller att kommunicera uppåt i organisationen är det många steg som måste avklaras. 

Detta menar den anställde på informationsavdelningen, kan försvåra för en enskild 

medarbetare att kommunicera hela vägen upp. Hon menar däremot att det inte är några som 

helst problem för dem att kommunicera med andra förvaltningar. 

 

“Det ingår lite i vår roll att finnas där för dem ute på förvaltningarna. Att vara deras 

bollplank och stöttepelare i vardagen.” 

  – Anställd på informationsavdelningen 

 

Hon berättar vidare att andra förvaltningar talar om för dem att de gör ett bra jobb vad gäller 

att finnas där som stöd. 

 

Den anställde på informationsavdelningen tror att det skiljer sig mycket mellan olika 
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förvaltningar hur cheferna arbetar med att bygga och bevara relationerna till de anställda. Hon 

påpekar däremot att hennes egen chef inte arbetar med att stärka relationerna inom 

avdelningen. 

 

“Det är under all kritik!” (reds. anm. uttalande om hur hon upplever sin chefs förmåga att 

stärka och bevara relationer.) 

     – Anställd på informationsavdelningen 

 

Inom kommunen i Sollefteå finns det två olika sätt att använda sig av för att informera alla på 

kommunen, berättar den anställde på informationsavdelningen. Det ena är e-post och det 

andra intranätet. Alla medarbetare har nu sedan två år tillbaka haft tillgång till en egen e-post. 

Informationen som skickas från informationsavdelningen till alla medarbetare i kommunen är 

sådant som kan påverka det vardagliga arbetet. Den anställde på informationsavdelningen har 

listor som gör att de kan kommunicera ut information i ett massutskick via e-post till alla på 

kommunen. Hon påpekar att detta är något som inte alla inom kommunen kan göra. 

Informationsavdelningen är en mellanhand mellan de övriga förvaltningar och avdelningar. 

 

“Det finns lite flaskhalsar lite här och där och det är något som man måste jobba med”. 

     – Anställd på informationsavdelningen 

 

Hon menar att det är viktigt att inte låta informationen stanna någonstans på vägen utan att 

den ska flöda neråt.  

 

Den anställde på informationsavdelningen berättar att de arbetar med policys och riktlinjer 

men att det i dagsläget inte finns något beslut från kommunstyrelsen om en policy gällande 

sociala medier. Hon berättar däremot att inom en snar framtid kommer ett redan färdigt 

dokument att kommuniceras ut. Detta dokument har hon tillsammans med andra arbetat fram. 

 

“Det finns där och pyr under ytan. Men det är inget som är sanktionerat centralt ifrån.” 

     – Anställd på informationsavdelningen 

 

Dessa riktlinjer har tagits fram eftersom informationsavdelningen ansett att det behövs. De var 

då i kontakt med förvaltningschefer och ledningsgrupper eftersom de ansåg att de inte förstod 

problematiken. 

 

Hon förklarar att de kommer att kommunicera ut riktlinjerna för sociala medier till alla 

förvaltningar, ledningsgruppen och sta er.  å menar hon att de då kan veta att alla de “högsta 

hönsen” har fått informationen. Hon förklarar att det då ligger på deras ansvar att förmedla 

informationen vidare ut i organisationen. Hon är däremot varse om att detta inte alltid 

fungerar perfekt. Det de då har gjort är att de tagit fram en kampanj för hur de ska 

implementera det i organisationen. Hon tycker att det är vikigt att det finns ett helhetsintryck 

gällande sociala medier. 

 

“Vi har en bra plan, vi väntar bara på beslutet.” 

     – Anställd på informationsavdelningen 

 

Den anställde på informationsavdelningen berättar att det finns små avdelningar och instanser 

här och där inom kommunen som använder sig av facebook, twitter och bloggar. 
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”Bara vi får igenom den här strategin så kommer det här med sociala medier väldigt snabbt. 

Det är ett måste att vi måste finnas där för att förmedla, använda i kriser och så vidare. Det 

finns sådana vinster av det.” 

     – Anställd på informationsavdelningen 

 

 
4.3.2 - Förvaltningschefen 

 

“Det kommer in väldigt mycket information, vilket automatiskt gör att man måste gå ut med 

mer information.”     

        - Förvaltningschefen 

 

Förvaltningschefen i Sollefteå berättar att det är först på senare år som intranätet gällande den 

interna kommunikationen har ökat och innehåller mycket intern information. Han ser även att 

det är en stor skillnad på kommunikationen internt nu från hur det var förr. Han anser att 

rollerna är mer tydliga nu och att utvecklingen av kommunikationen innebär mer rapportering. 

 

Förvaltningschefen tycker att det är enkelt att kommunicera med andra förvaltningar. De 

måste upprätthålla en god kommunikation eftersom mycket måste kommuniceras. Då handlar 

det om möten på olika nivåer, men att det finns mängder med möjligheter. Han menar att i 

och med den tekniska utvecklingen, att allt ska gå så fort, gör att det finns mindre tid för 

kommunikation mellan de olika förvaltningarna. 

 

Förvaltningschefen arbetar hela tiden aktivt för att bygga och bevara relationen med sina 

anställda. Det är något han hela tiden tänker på. Han beskriver att relationen till hans anställda 

är bra, på så vis att allt kan tas upp mellan varandra. 

 

“Jag informerar hellre för mycket än för lite till mina anställda.” 

   - Förvaltningschefen 

 

Förvaltningschefen vill att hans anställda ska vara upplyst om vad som är på gång. Han tycker 

att en kombination av personliga möten och e-post är det som används främst och fungerar 

bäst. 

 

När förvaltningschefen får dokument om policys från kommunstyrelsen så ligger ansvaret på 

honom att förmedla det vidare till sin del av kommunen. Detta genom att kommunicera det 

vidare till områdescheferna. Samtidigt går det ut ett protokoll till medarbetarna. Sedan får då 

områdescheferna ansvaret att alla ska kunna ta del av det. Han tar för givet att detta görs. Han 

belyser även att det finns andra kanaler som informationen kan gå via, till exempel 

medarbetarsamtal med närmsta chef. Han nämner policyn om rökförbud på arbetsplatsen som 

exempel när det förklarar hur kommunikationen av policys och riktlinjer går till.  

Han berättar vidare att en webbstrategi är under konstruktion, men att det enda som finns just 

nu är kommunens hemsida. Han anser att om man ska använda sig av det i arbetet måste det 

finnas en strategi på hur man ska göra. Hemsidan nämns av honom och hur viktigt det är att 

nå ut till specifika målgrupper. 

 

Förvaltningschefen beskriver att inom en kommunal verksamhet får man tycka och tänka 

nästan vad man vill och att de inte heller har några interna riktlinjer angående detta. Han anser 

också att man inte heller kan ha riktlinjer angående detta. Han tycker däremot att man måste 

tänka på lojaliteten till sitt arbete. Han är medveten om konsekvenser som kan bli av bristande 
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lojalitet men det är inget som tagits upp i ledningsgruppen. Han har inte hört om någon 

incident som skett där en medarbetare skrivit olämpliga saker om kommunen eller sin 

specifika arbetsplats. 

 

 

4.3.3 - Områdeschefen 

Områdeschefen i Sollefteå tycker att internkommunikationens främsta syfte är att en 

gemensam målbild når fram till alla inom förvaltningen. Han tror att hans medarbetare 

behöver känna tillhörighet och att detta kan nås genom internkommunikationen. 

 

Han ser att de finns stor skillnad på kommunikationen internt nu och förr och tycker att 

datorns inträde inom kommunen har bidragit till förändringen. Han nämner att det är skillnad 

nu att kommunicera med andra förvaltningar eftersom han idag känner fler inom kommunen. 

Man har skapat sig ett kontaktnät som underlättar arbetet när det kommer till samarbeten med 

andra förvaltningar. Även högre upp i kommunen anser han sig kunna ha en öppen dialog 

med till exempel kommunchefen och kommunalrådet. 

 

Områdeschefen arbetar även aktivt hela tiden med att stärka relationen till sina anställda. 

 

“Jag tycker inte om när man säger; vi på kontoret och dem ute i kommunen.” 

     - Områdeschefen 

 

Han tycker det är viktigt att vem som helst av de anställda ska kunna ta kontakt med honom. 

 

Han säger att förvaltningschefen har ledningsgruppmöten med alla berörda vilket fungerar 

bra. Därefter sätter sig områdeschefen själv ned med sina närmaste och dessa i sin tur med 

sina närmaste medarbetare. Han lägger ansvar på sina medarbetare som är berörda av 

informationen som skickats via e-post att själva ta till sig informationen genom att läsa e-

posten. Han ger sina medarbetare möjligheten till mycket självständigt arbete genom att 

delegera. Han ger dem rätten att fatta egna beslut och ha stort ansvar själva. Han berättar att 

detta har utvecklats genom åren och att medarbetarna mer och mer vågar fatta egna beslut. 

För att upprätthålla detta så träffar han alla sina närmsta medarbetare varannan månad 

gällande bland annat detta. På dessa möten diskuterar de resurser och liknande så de kan fatta 

besluten själva. Han menar att han inte detaljstyr saker och ting. Ibland tar hans medarbetare 

kontakt med honom för att diskutera och rådfråga honom. Han väljer då däremot inte att styra 

helt utan uppmuntrar till att medarbetaren ska fatta det slutgiltiga beslutet. Denna typ av 

samtal säger han dock har blivit färre med åren. 

 

När han märker att något problem uppstår, till exempel gällande semestrar som gäller många, 

väljer han att skicka ut till alla och påminna om hur det ska gå till. Han tycker det är viktigt att 

inte låta informationen stanna någonstans på vägen utan att den ska flöda neråt och menar att 

bara hans egen e-post vittnar om detta, i och med den otroliga mängd information som 

kommer via den. Förr skrevs allting ut, nu skickas allt via e-post. Detta innebär att han ser e-

post som den främsta kanalen för kommunikation. Områdeschefen har en relativt stor 

avdelning att sköta och använder sig till stor del av telefonen när han kommunicerar med sina 

närmaste medarbetare. 

 

Han nämner policyn om rökförbud på arbetsplatsen som exempel när han förklarar hur 

kommunikationen av policys och riktlinjer går till. Han berättar vidare att det är en strateg 

som utarbetar alla policys och riktlinjer som finns. Dessa går sedan steg för steg i alla led av 
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chefer och medarbetare. Han upplever det som en rak och tydlig kommunikation. Han nämner 

även att en tjej på informationsavdelningen (vår respondent från informationsavdelningen, 

reds. anm.) håller i detta och att det är hon som skickar massinformation till dem. Det är sedan 

deras uppgift att förmedla detta vidare. Han för den informationen vidare på de 

arbetsplatsträffar som hålls kontinuerligt och kollar att det uppfattas rätt av de närvarande. 

 

Områdeschefen säger att sociala medier-användningen i arbetet har diskuterats i kommunen, 

men att det inte används av dem men kanske av andra. Han nämner hemsidan och hur viktigt 

det är att nå ut till specifika målgrupper. Han ser sociala medier som ett verktyg som kan 

användas för att nå medborgare i kommunen. Dock belyser han att det är viktigt att inte 

fokusera enbart på det. Han känner inte till några riktlinjer angående medarbetarnas 

användning av sociala medier. Han känner inte till någon incident som har skett där 

medarbetare skrivit olämpliga saker om kommunen eller sin specifika arbetsplats. 

 

4.3.4 - Medarbetare 1 

Medarbetare 1 i Sollefteå tycker att internkommunikationens främsta syfte är att sprida 

information, men är lite osäker. Han anser däremot inte att han har något större behov av 

information nu än tidigare. Han anser att allt är bra som det är i dagsläget. 

 

“Vi samarbetar mycket med andra förvaltningar. Vi går över gränserna, det fungerar bra.” 

  - Medarbetare 1 

 

Han tycker även att kommunikationen uppåt i organisationen fungerar bra via e-post, telefon 

och möten. Han känner att han på ett naturligt sätt kan ge feedback till sin chef och att han i 

det stora hela har fått mycket eget ansvar gällande sina arbetsuppgifter. Han tycker att han har 

en bra relation på arbetet med sin chef. 

 

Medarbetare 1 tycker att det är enkelt att hitta information som rör organisationen. Han säger 

att han vet vilka gränser som gäller för policys och riktlinjer inom sociala medier. Detta har 

han fått e-post om uppifrån organisationen och innehåller enbart information. Han är lite 

osäker på hur ofta han påminns om dessa riktlinjer men han vet att de brukar upprepa dem på 

arbetsplatsträffarna. 

 

“Jag har aldrig använt mig av sociala medier själv, få se hur länge man klarar sig ifrån det.” 

- Medarbetaren 

 
4.3.5 - Medarbetare 2 

Medarbetare 2 tycker att det är väldigt viktigt att information från hennes chef är tydlig och 

klar när det kommer till att informera om saker som rör henne och hennes arbetslag om vad 

som händer och sker i organisationen. Idag är kommunikationen mer rak och öppen än vad 

den var för tjugo år sedan.  

 

“Vi får tydligare direktiv nu och sådana där grejer”. 

     - Medarbetare 2 

 

De har veckomöten varje vecka som innehåller information om deras förvaltning och 

kommunen i stora drag. Hon känner att hon måste närvara på dessa möten eftersom det är 

viktig information som kommer upp. Är hon ute efter mer information går hon in och läser på 

intranätet. Hon känner att idag är behovet av information större för henne, men att det kanske 

beror på att hon är mer insatt nu än förut. 
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På arbetsplatsen kommunicerar hon öga mot öga med sina medarbetare eftersom de arbetar 

väldigt nära varandra. De har en bra och öppen relation med varandra. 

 

När hon får information från sin chef så ser hon den som otroligt viktig och bryr sig om allt 

som chefen informerar om. Informationen innehåller då oftast det som rör jobbet i största 

allmänhet och litegrann runt omkring, typ sociala frågor och påståenden. Denna information 

får hon på arbetsplatsträffarna och deras veckomöten. 

 

“Är det något speciellt kommer chefen till oss på arbetsplatsen och informerar.” 

     - Medarbetare 2 

 

Hon känner att hon har en bra relation till sin chef eftersom hon får chansen att säga vad hon 

tycker och att det verkar iallafall som att chefen tar till sig av det och lyssnar på henne. 

 

Medarbetare 2 använder facebook för privat bruk varje dag, men läser mest det andra skriver. 

Hon berättar att det finns även ett verktyg som de använder i jobbet där de kan hämta bilder 

och texter. Där kan personalen skriva saker som alla kan ta del av och det görs ungefär en 

gång i månaden. Hon berättar att det finns riktlinjer angående facebook som reglerar att de 

anställda inte får skriva saker där som rör jobbet. 

 

“Vi får egentligen inte skriva någonting!” 

     - Medarbetare 2 

 

Hon känner sig väl informerad om policys och riktlinjer. De har en bok där det står skrivet 

alla riktlinjer. Den kan hon läsa varje dag om hon känner för det. 

 

4.3.6 - Medarbetare 3 

Medarbetare 3 tycker att det är viktigt att hon får reda på saker och ting rörande hennes 

arbetsplats. Eftersom hon tycker att det är viktigt så känner hon också att hon har ett behov av 

att få den informationen. Hon kan ta del av information på intranätet. Hon berättar att de har 

en egen sida, men att den uppdateras av någon på kommunen som arbetar med webb. Hon får 

reda på saker av sin chef men också av andra som hon arbetar med. Det händer att de 

(cheferna reds. anm.) kan sitta och bestämma saker över huvudet på dem på golvet. Saker som 

egentligen ska landa hos dem och inte sväva runt. 

 

Hon fortsätter med att hon inte har så bra kontakt med sin chef, eftersom det är den tredje nu 

under hennes tid på kommunen. Men hon känner ändå att om det är något som de vill ska 

hamna högre upp i organisationen, så kan hennes chef förmedla det. Hon berättar däremot att 

om hon vill prata med någon person högre upp i organisationen, så skulle hon ringa direkt och 

prata med henne eller honom. Hon anser att det nog är lönlöst eftersom hon ändå inte har 

något att säga till om. Hon känner sig sedd av sin chef och får arbeta under eget ansvar. 

 

“Vi på golvet ska ju bara jobba och vara tyst vi.” 

    - Medarbetare 3 

 

På hennes arbetsplats måste hon tillsammans med sina kollegor bestämma hur de ska arbeta. 

Detta gör att de får en god relation till varandra, men att den alltid kan bli bättre. Hon menar 

att det är en förutsättning om arbetet ska bli bra. De har då planeringsmöten tillsammans och 

behöver de få något förankrat hos chefen så e-postar eller ringer de till henne. När hennes chef 
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kommunicerar med henne och de andra tar hon till sig all information. Men hon säger även 

vad hon tycker. Hennes chef kan inte säga att de ska göra något på ett speciellt sätt om inte 

hela arbetslaget är med på det. Denna information handlar till största del om vikariestopp, 

köpstopp och att de ska utföra mer arbeten. Hennes chef ringer främst när det rör sådana 

saker. Då är det en av personerna i arbetslaget som förmedlar vidare informationen. 

 

“Det blir ett jävla liv när chefen ringer och berättar saker till någon av oss som sedan ska 

berätta det för resten.” 

     - Medarbetare 3 

 

Medarbetare 3 använder facebook och läser bloggar dagligen privat men inte i jobbet. Hon 

berättar att det finns riktlinjer som beskriver hur de inte får agera i de sociala medierna. 

 

“Vi bör inte vara vän med någon av våra kunder på facebook” 

     - Medarbetare 3 

 

De får inte kommentera inlägg på facebook som rör deras förvaltning, vilket hon inte gör och 

heller aldrig har gjort. Hon säger att det inte finns några utskrivna regler angående detta från 

kommunen, men att det däremot finns riktlinjer om att de inte får lägga ut kort eftersom 

sekretessen gäller. Hon berättar att det finns en rökpolicy som beskriver att de inte får röka 

inom området och att det är kommunen som kommunicerat ut denna via hennes chef. Hon 

skulle önska att alla riktlinjer och policys fanns i skrift, men det finns det ju inte. 

 

“Det är den här jävla kommunen i ett nötskal, att inte skriva ut saker på papper.” 

     - Medarbetare 3 

 

Medarbetare 3 har själv varit med och diskuterat hennes arbetsplats mål och vision men hon 

känner inte till hela kommunens. Däremot kan hon lätt gå in på intranätet för att kolla upp det. 

 

4.3.7 - Medarbetare 4 

Medarbetare 4 i Sollefteå ser sin arbetsplats som ett andra hem och därför är det viktigt att den 

interna kommunikationen fungerar. Hon menar att om den inte fungerar så får vissa ta del av 

informationen, medan andra inte får det och att det då finns risk att det startar ryktesspridning. 

 

“Det blir som grus i maskineriet om det inte fungerar.” 

     - Medarbetare 4 

 

Hon tycker att det är krångligare idag att kommunicera med varandra även fast hon tycker det 

borde vara enklare med alla kanaler som finns. Hon tror att ibland beror det också på rädsla 

för att uttrycka sig fel. Hon fortsätter att berätta om förr när personer i en organisation var 

rädda för att använda någonting i fel syfte som kunde skada organisationen. 

 

“[...] det kanske var gammaldags, men man var nog mer stolt över sin arbetsplats förr.” 

     - Medarbetare 4 

 

Medarbetare 4 är inne och läser på intranätet varje dag, förmiddag och eftermiddag, för att 

hon känner ett ansvar för sig själv att få reda på saker som rör hela hennes arbetsplats. 

Eftersom hon ser sitt jobb som ett företag vill hon att det företaget ska gå så bra som möjligt. 
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“Man vill vara stolt över organisationen man arbetar för.” 

     - Medarbetare 4  

 

Hon förklarar att om hon inte förstår hur allting fungerar kan hon heller inte ha en aning om 

varför det görs besparingar. Då förklarar hon att det också blir svårt att komma med idéer, 

påverka och hjälpa till. 

 

När hon kommunicerar med sina närmsta medarbetare använder hon e-posten och telefonen 

främst. Hon känner att hon har en god relation till sina medarbetare och kan säga vad hon 

tycker till dem och vice versa. 

 

Informationen från hennes chef tycker hon är väldigt viktig och hon tar till sig all information. 

Oftast rör det sig om besparingar och det är något som hon måste lyssna på. Denna 

information kan hon ta del av på de möten som förekommer två gånger per år. Men hon 

förklarar att om det är något väldigt viktigt så kan det planeras in något extra möte 

däremellan. Hon känner sig sedd av sin chef och anledningen att hon kan återkoppla och ställa 

frågor är för att hon är så som person. 

 

När medarbetare 4 ska kommunicera uppåt i organisationen är det stora problem. Hon berättar 

att det finns ställen där det tar stopp. 

 

“[...] men den personen har ögonen på sig, så hon måste vara mera aktiv än hon varit”. 

         - Medarbetare 4 

 

Det som hon då väljer att kommunicera handlar främst om saker som inte fungerar eller inte 

blir klart i tid.  

 

Medarbetare 4 använder facebook hemma dagligen, men ingenting i hennes arbete. Hon 

berättar att det finns riktlinjer för hur hon bör agera i de sociala medierna och dessa har hon 

hört från IT-avdelningen.  

 

“När man började fick man en lunta. Den borde man kanske titta igenom ännu mera. Det är 

någon form av IT-strategi.” 

- Medarbetare 4 

 

Hon berättar att det även finns en rökpolicy som hennes chef upplyste om när hon anställdes. 

Hon är rätt bra informerad om policys och riktlinjer. Hon fick mycket information när hon 

anställdes av sin chef.  

 

“Jag har ju också ett ansvar att hålla koll själv. Detta är en samvetsfråga! Är jag osäker på 

något vet jag var jag kan hitta det.” 

- Medarbetare 4 

 

Hon berättar att hon inte känner till kommunens mål och vision, men hon vet precis var hon 

kan hitta det, bara hon har en dator tillgänglig.  
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5. Analys  
 

Detta kapitel innehåller det resultat som vi kommit fram till tillsammans med de teoretiska 

utgångspunkter vi presenterade i kapitel två. Vi har satt vårt resultat i relation till dessa 

teorier. Vi har valt att använda oss av väsensmetoden i vår analys, det vill säga att vi fångar 

det centrala hos våra intervjupersoner (Esaiasson et al., 2010:308).  

 

 

5.1. - Internkommunikation 

5.1.1 - Kommunikation och information 

I en studie gjord av Madlock visar resultatet att medarbetarna känner sig mer nöjda med både 

kommunikationen på arbetet och arbetet i sig när ledarnas kompetens gällande 

kommunikation är högre (2008). De flesta av de intervjuade personerna var överens om att 

internkommunikationen utvecklats. En på informationsavdelningen sa att det inte var någon 

skillnad men att det nu finns ett helhetstänk. Men det finns en skillnad i och med att hon 

nämner ett helhetstänk som kommit till på senare år. Larsson beskriver att kommunikation är 

en dynamisk process som ständigt utvecklas. I och med den tekniska utvecklingen då det har 

tillkommit nya kanaler som datorer, e-post och mobiltelefon så stämmer detta. En 

medarbetare på informationsavdelningen nämner inte skillnaden utan hoppas på en, eftersom 

nu för tiden finns det ett stort glapp. 

 

Larsson menar att man själv aktivt kan bestämma och leta fram informationen i olika 

kanaler som man är ute efter och om man vill att det ska ske en kommunikation eller inte 

(2010). Alla respondenterna tycker sig ha ett eget behov av information. De kan välja ut vad 

de vill ta del av på intranätet och detta görs dagligen av nästan alla. Områdeschefen i 

Sundsvall berättar att det ligger väldigt mycket gammal information på intranätet vilket 

försvårar arbetet med att hitta informationen de söker. McQuail menar att en mottagare 

omvandlas till en användare där användaren gör aktiva val av kanal för att uppleva ett  ehag 

(2005). 

 

En del av våra intervjupersoner belyser att när de ska kommunicera uppåt i organisationen 

förbi sin närmsta chef kan det gå sämre och i vissa fall fungerar det inte alls. En medarbetare i 

Sollefteå beskriver att det finns en person som gör att det inte fungerar, men att hon har 

ögonen på sig och måste  li  ättre. En annan respondent  eskriver att det finns “flaskhalsar” 

lite här och där inom kommunen som hindrar kommunikationens flöde. 

 

5.1.2 - Modeller 

Grunig, Grunig och Dozier menar att enligt den asymmetriska tvåvägs-modellen är det endast 

några få väl valda personer som har makten i en organisation. Dessa forskare nämner även att 

organisationens ledare vet bäst och att effektivitet och kontroll väger tyngre än nytänkande 

(1992). Inom de båda kommunerna finns en tydlig hierarki där kommunstyrelsen styr. Båda 

de anställda på informationsavdelningarna nämner detta under våra intervjuer när de talar om 

beslut som ska fattas på högre nivå. Angående det att ledarna vet bäst så går detta ihop med 
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Shoemaker och Vos teori om gatekeeping (2009), eftersom det är cheferna som bestämmer 

vad som landar hos medarbetarna. 

 

Resultatet visar att de båda kommunerna lutar mer åt den symmetriska två-vägsmodellen 

eftersom ledarna inom de båda kommunerna ger medarbetarna möjlighet att arbeta 

självständigt genom att koordinera mer än diktera. Båda kommunerna är också sådana 

organisationer som är beroende av sin omgivning och måste vara nytänkande på vissa plan. 

En kommun har även ett relativt öppet system, eftersom det finns olika förvaltningar som 

måste fungera tillsammans och en kommun behöver även ha nära kontakt med medborgare. 

Symmetrisk kommunikation är speciellt viktig internt i organisationer, eftersom 

organisationen då får nöjdare medarbetare (Botan & Hazleton, 2006). Alla respondenter tycks 

vara nöjda med informationsavdelningen på Sollefteå kommuns kommunikation och 

undersökningen visar att rätt information har nått fram till rätt personer.  

 

5.1.3 - Strukturer 

Keuning beskriver en struktur som innebär att en central person informerar olika individer. 

Strukturen kallas wheel structure (Vos & Schoemaker, 2008). Detta sker då främst på 

arbetsplatsträffar och veckomöten som är vanligt förekommande inom de båda kommunerna. 

Två andra strukturer, som är lika varandra, handlar om att det inte finns någon central person 

utan de medverkande har kontakt med två eller flera individer (Vos & Schoemaker, 2008). En 

medarbetare beskriver en chain structure när hon förklarar hur hennes chef förmedlar 

information till en av de som ar etar “på golvet” och den personen ska sedan förmedla den 

informationen vidare ut till de andra. Teorin beskriver att medarbetarna är mer nöjda om 

kommunikationen går till på detta vis, men en medarbetare i Sollefteå är väldigt tydlig när 

hon menar att “ det  lir ett jävla liv”. Teorin  eskriver också att många misstag kan göras, 

men detta var inget som kom fram i någon av våra intervjuer.  

 

5.1.4 - Samarbeten 

Detta är något som informationsavdelningen i Sollefteå nämner att deras mål med 

kommunikationen handlar om och att det ligger i deras styrkor. De kommunicerar och 

samarbetar bra med de andra förvaltningarna eftersom det hör till deras arbete och måste 

fungera. Varför det är så viktigt är bland annat eftersom medarbetarna måste vara mer 

medveten om de aktiviteter som försiggår inom organisationen, medarbetarna ska vara mer 

flexibel vid behov av förändringar och andra omständigheter. Idag kräver även medarbetarna 

ett större utbud av information än tidigare vilket också bekräftas av våra intervjupersoner från 

de båda kommunerna (Vos & Schoemaker, 2008).  

 

5.1.5 - Gatekeeping 

Gatekeeping handlar om att vissa personer agerar dörrvakter som endast låter viktig och 

intressant information passera ut. Det handlar om att information gallras och sållas ut av några 

personer (Larsson, 2010). Inom kommuner som Sollefteå och Sundsvall visar resultatet att det 

är ledarna inom organisationen som agerar gatekeepers mellan organisationens högsta skikt 

och medarbetarna. I Sollefteå svarar en av respondenterna att chefernas intressen avgör många 

gånger vad som ska förmedlas vidare till dennes anställda. Enligt Shoemaker och  os är det 
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egna värderingar, etnisk  akgrund och tidigare erfarenheter, faktorer som påverkar vad en 

gatekeeper låter passera och hur händelsen sedan formas (2009). Det vill säga att om man som 

gatekeeper anser att någonting är viktigare än något annat så låter man detta passera först.  

 

Inom de båda kommunerna kommunicerar ledningen enligt den löpandebandsprincipen som 

teorin beskriver. Även idag kan vi se att inom de båda kommunerna är tanken att 

medarbetarna först ska prata med sin närmsta chef som sedan för det vidare uppåt i 

organisationen (Falkheimer & Heide, 2003). Transmissionssynen är vanligt förekommande 

inom organisationer. Ledningen väljer ofta att sprida information så att deras medarbetare är 

“väl informerade” (Falkheimer & Heide, 2003). Vår studie har visat att många av våra 

intervjupersoner känner sig väl informerade från deras närmsta chef och organisationen som 

helhet. Kommunikation är ovärderligt vad gäller att uppnå samarbete inom en organisation. 

 

 

5.2 - Kanaler 

5.2.1 - Intranät 

Båda kommunerna har skapat ett intranät som gör det möjligt för alla inom organisationerna 

att interagera och diskutera och ta kontakt med varandra via e-post. Intranätet fungerar över 

lag bra i Sollefteå enligt våra respondenter. De finner lätt den informationen som de är ute 

efter på intranätet och i andra kanaler. Den anställde på informationsavdelningen i Sundsvall 

lägger ut viss information på intranätet, men tror inte att det är där som övriga anställda tar del 

av dem. Hon menar att de främst tar emot information på möten. Hon berättar också att man 

 äst kan erhålla kompetens om man träffas öga mot öga och “knådar en deg tillsammans”. 

Områdeschefen i Sundsvall säger att det finns så mycket gammalt kvar på intranätet vilket 

försvårar att hitta det man söker och att det tar lång tid. Teorin beskriver att det måste finnas 

en möjlighet att finna nödvändig information om organisationen snabbt och enkelt (Vos & 

Schoemaker, 2008). Majoriteten av alla de intervjuade inom Sundsvalls kommun är överens 

om att intranätet kan effektiviseras och förbättras. Thompson nämner i sin teori om medierad 

kvasiinteraktion som handlar om att sändaren inte förväntar sig något svar från mottagaren 

(2004). Detta är något som resultatet visar eftersom viss information på intranätet endast är till 

för att mottagarna ska läsa och ta till sig men inte kunna återkoppla på. 

 

5.2.2 - Möten 

Alla medarbetarna på Sundsvalls kommun beskriver att de har möten regelbundet med sin 

närmsta chef. Där får de mycket information som rör dem och deras arbetsplats. I Sollefteå 

svarar medarbetarna olika på frågan angående kanaler och detta beror främst på att de arbetar 

med olika arbetsuppgifter som gör att de inte alltid kan träffas regelbundet för möten med sin 

chef. Personliga möten ansikte mot ansikte gör att mottagarna lättare kan förstå och fråga om 

de inte förstår. När man samtalar med en person i samma tid och rum kan man också läsa av 

kroppsspråk som också bidrar till ökad förståelse (Thompson, 2004). Från vårt resultat kan vi 

läsa att samtliga medarbetare tar till sig all information som kommer från dessa möten med 

deras respektive chef. Den anställde på informationsavdelningen i Sundsvall använder sig av 

möten när hon vill kommunicera något till alla anställda som hon anser är viktigt. När hon 
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agerar stöd till andra handlar det mycket om relationer och att ha mycket möten med folk. 

Som första hand träffar hon sina medarbetare, andra hand ringer hon och som tredje val e-

postar hon till dem. Forskarna har kommit fram till att PR är en process där organisationerna 

måste kommunicera på olika sätt i olika situationer för att vara effektiva (Botan & Hazleton, 

2006). 

 

5.2.3 - E-post och telefon 

Thompsons teori om medierad interaktion handlar om telefonsamtal, e-post och traditionella 

brev mellan personer. Detta sätt att kommunicera kan försvåra för deltagarna att förstå 

meddelandet (2004). Gällande olika kanaler att kommunicera med så anser kvinnan på 

informationsavdelningen i Sundsvall att e-posten är en “kräksflod” och att hon inte e-postar 

med sina närmaste medarbetare. Vos och Schoemaker beskriver att om de olika enheterna, till 

exempel sändaren eller mottagaren, inte fungerar eller inte är rätt så uppstår det problem i 

kommunikationen (2008). Sollefteå kommun har sedan två år tillbaka infört e-postadresser för 

alla anställda inom kommunen vilket medför att kommunikationen blir enklare (Falkheimer & 

Heide, 2003). En av cheferna i Sollefteå lägger ansvar på sina medarbetare att själva ta till sig 

informationen som kommer via e-posten. Han berättar också att det är en otrolig mängd e-post 

som landar hos honom. Utifrån resultatet är mycket av den e-post som når medarbetarna 

uppifrån endast information som inte är tänkt att bjuda in till dialog och återkoppling 

(Falkheimer & Heide, 2003). Den anställde på informationsavdelningen i Sollefteå beskriver 

också att om chefen på en avdelning inte läser sin e-post så kan detta smitta av sig på 

hans/hennes medarbetare. En av cheferna i Sollefteå skickar hellre ut för mycket information 

än för lite information till hans medarbetare. Detta kan ge negativa effekter på organisationens 

nedersta skikt (Kupritz & Cowell, 2010). En medarbetare i Sundsvall berättar att hon får så 

mycket e-post vilket gör att hon raderar mycket innan hon läser dem. 

 

 

5.3 - Relationer 

5.3.1 - Chef och medarbetare 

Om man inte värnar om relationen till sina anställda så finns det en stor risk att dessa 

kommunicerar ut en bild av organisationen som de inte vill ha (Vos & Schoemaker, 2008). 

Lewton menar att man bör försöka föra en dialog med viktiga intressenter (Ledingham & 

Bruning, 2009). Detta är något som flera av cheferna i Sollefteå och Sundsvall tänker på i 

deras sätt att vara och kommunicera. En medarbetare i Sollefteå tycker att han har en god 

relation till sin chef, men han kan dock inte påstå att chefen arbetar aktivt med att bygga och 

stärka relationen. En medarbetare och områdeschefen i Sollefteå beskriver deras relation på 

samma sätt som Grunig et al. menar är viktiga egenskaper i en god relation; öppenhet, 

förtroende och ömsesidig förståelse (1992). Medarbetarna i de båda kommunerna tycker att 

deras chef alltid stöttar dem och inte dömer dem. De anser även att de lätt kan återkoppla och 

fråga om de inte förstår. Kvinnan på informationsavdelningen i Sollefteå tycker däremot att 

hennes chef är under all kritik vad gäller att arbeta för en god relation till hennes anställda.  
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Weick nämner att ett av de styrande behoven är viljan att känna och uppleva sammanhang och 

kontinuitet (1995). Det är som Ledingham och Bruning menar angående att människor vill 

känna sig trygga och höra till i sammanhanget (2009). Båda två av de intervjuade cheferna på 

Sundsvalls kommun arbetar aktivt med att stärka och bevara relationer inom sin arbetsgrupp. 

De intervjuade medarbetarna tycker till största del att det är bra eller önskar att deras chef 

skulle tänka mer på detta. Falkheimer och Heide menar att ett meningsskapande synsätt inom 

organisationer stärker och bevarar gemenskaper (2003). Ledingham och Bruning säger; om 

man inte tar hand om sina relationer så kan det skada organisationen (2009). 

Informationsavdelningen i Sollefteå verkar ha förstått vikten av goda relationer eftersom de 

arbetar med att stötta och finnas till hands för andra förvaltningar. Detta är precis som Larsson 

menar med att målet med kommunikation är att skapa ett förtroende (2010). När det gäller 

kommunikationen mellan chef och medarbetare är det viktigt att ledarens information ska 

reflektera organisationens nutid, framtid, mål, vision och värderingar. Det är också viktigt att 

informationen kommer regelbundet (Baldoni, 2003). Detta ser vi i de båda kommunerna 

eftersom de håller möten med jämna mellanrum och information från högre håll kommer 

regelbundet upp på intranätet. 

 

5.3.2 - Mål och vision 

Belasen säger att det är viktigt att en ledare i en organisation kommunicerar en tydlig vision 

och tar ansvar för att upprätthålla en hög medvetenhet om organisationens mål, vision och 

värderingar (2008). Resultatet visar att en medarbetare i Sollefteå inte hade någon aning om 

organisationens mål och vision och inte heller om några riktlinjer. Däremot ansåg sig 

områdeschefen i samma kommun ha ansvar att förmedla denna typ av information till sina 

medarbetare. De andra medarbetarna i Sollefteå vet var de enkelt kan finna informationen om 

kommunens mål och vision. Inom Sundsvalls kommun är det blandad kompott vad gäller 

kunskap om organisationens mål och vision. Vissa säger att detta kommunicerats ut medan 

andra säger att de inte har tagit del av det.  

 

När vi undersöker hur ledarna kommunicerar med medarbetarna handlar den informationen 

ytterst lite om organisationens värden och organisationskulturen. Detta är något som teorin 

beskriver som en väldigt viktig del för organisationens alla medarbetare. Flera av 

medarbetarna som ingår i vår fallstudie belyser att de vill erhålla information kring 

organisationens nutid och framtid eftersom de berörs av det (Baldoni, 2003).  

 

 

5.4 - Policys och riktlinjer 

Det visas tydligt i vårt resultat att våra respondenter i Sollefteå anser sig ha god kunskap om 

policys och riktlinjer angående sociala medier. Detta eftersom de mottagit information från 

olika håll och i olika kanaler. Dels på de möten som sker inom varje förvaltning och dels på 

intranätet. Förvaltningschefen i Sollefteå berättar att hans uppgift är att ta emot de policys 

som landar hos honom och sedan förmedla dessa vidare. Detta gör han och han tar för givet 

att det görs av områdescheferna under honom. En av cheferna berättar att detta också kan 

förmedlas i de medarbetarsamtal som försiggår. En av medarbetarna i Sollefteå säger att han 
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vet vilka gränser som gäller inom sociala medier. Detta har han fått e-post om uppifrån 

organisationen och innehåller enbart information. Han är lite osäker hur ofta han påminns om 

dessa riktlinjer men han vet att de brukar upprepa dem på arbetsplatsträffarna.  

 

En av cheferna i Sollefteå säger att det inte finns någon policy om sociala medier, men att det 

är på gång. Han tycker att det är viktigt att det finns om det ska användas. Detta bekräftas i 

intervjun med den anställde på informationsavdelningen i Sollefteå. Hon berättar att det finns 

material, men som inte kommunicerats ut eftersom det inte är sanktionerat från centralt håll. I 

Sundsvall däremot har vårt resultat visat att chefer och medarbetare inte har tillräcklig 

kunskap om policys och riktlinjer och anledningen är att dessa riktlinjer och policys inte har 

kommunicerats tillräckligt bra i de olika kanalerna. Sundsvalls kommun har däremot lyckats 

bra med kommunikationen av en policy gällande datorernas användning i arbetet. Detta har 

skett i form av utbildningar som hölls av informationsavdelningen bland annat. Sundsvalls 

kommun har också utformat policys och riktlinjer för sociala medier med hjälp av 

rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), men som inte nått fram till 

alla kommunens anställda. De försöker däremot att sprida den via webb, utbildningar och att 

man pratar om den, men den anställde på informationsavdelningen i Sundsvall menar att det 

är en stor organisation och därför är det svårt att nå ända ut. Oftast är det anställda inom 

kommunen som själva tar kontakt med dem om frågor. Då passar informationsavdelningen på 

att skicka ut de policys och riktlinjer som finns.  

 

Den anställde på informationsavdelningen tror att anledningen till att strategin gällande 

sociala medier inte har nått fram på samma sätt som deras policy angående webbstrategin, 

beror på att de inte jobbar med den aktivt som de gör med webbstrategin. Asymmetriska 

tvåvägs-modellen menar att man undersöker vad organisationens publics tycker och tänker, 

för att sedan ändra och anpassa sitt budskap efter det för att gynna organisationen (Botan & 

Hazleton, 2006). Detta är något som Sollefteå kommuns informationsavdelning gjorde när de 

utvecklade en policy. De lät då medarbetare vara med och bestämma hur den skulle utformas. 

Eftersom detta fungerade bra kommer det också göras i kommunikationen av riktlinjer 

angående sociala medier. Enligt Dervin är det avgörande målet med sensemaking att ta reda 

på vad mottagaren tycker, tänker, vill och drömmer om (1998).  

 

Petrash beskriver knowledge management som att ge kunskap till rätt person vid rätt tillfälle 

så de kan fatta bäst beslut (Liebowitz, 1999). Alla våra respondenter kan själva leta rätt på 

information kring policys och riktlinjer när de anser sig behöva det. En medarbetare i 

Sollefteå känner att det är en samvetsfråga om hon tagit reda på saker och ting eller inte. Men 

att hon borde uppdatera sig mera. Detta kan de göra på intranätet eller genom att kontakta 

personer som besitter den kunskapen. I Sundsvall tycker många av våra respondenter att det är 

svårt att hitta denna information. Enligt Weick finns det flera styrande behov och att ett av 

dessa är att man som individ vill uppfattas som kompetent och effektiv (1995). Flera av våra 

respondenter vill känna att de har kunskap om sin arbetsplats och en av dem nämner också att 

det är för att hon vill att den arbetsplats hon jobbar på ska vara effektiv. 
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6. Slutsats 

 

Nedan besvaras de frågeställningar som presenterades i vår problembakgrund. Därefter följer 

ett avsnitt med våra observationer som vi fann under studiens gång som vi också fann 

intressanta. 

 

 

6.1 - Frågeställning 1 

Vilka sociala medier- policys och riktlinjer finns hos kommunerna idag angående de 

anställdas användande av sociala medier?  
 

Inom Sollefteå kommun finns det god kunskap om hur de anställda får agera i de sociala 

medierna. Det som är konstigt, enligt oss, är att det ännu inte finns några kommunicerade 

policys eller riktlinjer som har förankrats i kommunstyrelsen. Däremot finns det en 

webbstrategi inom kommunen som kommunicerats ut till hela organisationen. Policyn om 

sociala medier, tolkar vi som, är en förlängning på webbstrategin.  

 

Sundsvalls kommun tog däremot fram tydliga riktlinjer, för cirka två år sedan, för hur alla 

som är anställda hos kommunen ska agera i de sociala medierna. Dessa har däremot inte 

kommunicerats ut på ett tillräckligt bra sätt eftersom ingen av våra respondenter, förutom 

kvinnan på informationsavdelningen känner till dem. Enda anledningen till att hon känner till 

dem, som vi ser det, är att hon själv varit med och utformat de och att hon arbetar dagligen 

med kommunikation och data.  

 

 

6.2 - Frågeställning 2 

Hur förmedlas policys och riklinjer? 

 

Båda kommunerna använder sig av främst intranätet, e-posten och möten när information ska 

kommuniceras ut till hela organisationen. Detta gäller också för kommunikationen av policys 

och riktlinjer. Vi ser även att flera av de intervjuade ledarna kommunicerar främst saker de 

själva anser vara viktiga och därför är det mycket som aldrig når fram till de anställda. 

Däremot nämner alla att de lätt hittar information som de behöver ha om det finns minsta lilla 

osäkerhet om vad de får göra och inte. Sollefteå kommun tycks även använda sig av de 

medarbetarsamtal som genomförs med alla inom kommunen. 

 

Både Sollefteås och Sundsvalls kommuns informationsavdelningar går mycket ut i 

organisationens förvaltningar när de vill att något viktigt ska nå fram till medarbetarna. 

Sundsvalls kommun har gjort så med webbstrategin som de tagit fram och hoppas kunna göra 

likadant med deras andra policys. Detta har även Sollefteå gjort, men på ett mer 

meningsskapande sätt i form av workshops tillsammans med alla förvaltningar. Vi tolkar det 

som att även om Sollefteå kommun inte har färdiga riktlinjer så har det ändå lyckats förmedla 

dessa med hjälp av de andra förvaltningarnas engagemang. Sollefteå kommun verkar ha ett 
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lyckat sätt att få ut viktig information till de anställda i och med workshops och liknande. 

Detta skapar en gemenskap och att de anställda känner sig delaktiga i den övergripande 

policyn till skillnad från Sundsvalls kommuns anställda. 

 

 

6.3 - Frågeställning 3  

Har de två kommunerna sett över e-delegationens riktlinjer gällande sociala medier? 

 

Sundsvalls kommun har sett över e-delegationens riktlinjer, men inte Sollefteå kommun. De 

som arbetat med policys och riktlinjer på Sollefteå kommun nämner inget om e-delegationen 

eller Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer (SKL). Sundsvalls kommuns 

informationsavdelning har utgått från dessa rekommendationer och helt utformat policyn efter 

dem. Sollefteå kommun nämnde aldrig under våra samtalsintervjuer att de hade utgått från e-

delegationen gällande dessa policys. Dock påminner deras riktlinjer som ligger för 

godkännande hos kommunstyrelsen, till stor del om e-delegationens riktlinjer.  

 

 

6.4 - Frågeställning 4 

Vilka likheter och olikheter finns i kommunikationen av policys gällande sociala medier 

mellan de olika kommunerna och de anställda inom de olika kommunerna? 

 

Sollefteå kommun, som inte har några förankrade riktlinjer hos kommunstyrelsen angående 

sociala medier, kommunicerar ändå ut dem med “sunt förnuft” till alla anställda inom 

kommunen. De besitter kunskap som gör att alla inom kommunen kan vända sig till de om det 

finns några frågor kring hur de bör agera i de sociala medierna både privat och på arbetet. 

Flera av medarbetarna på Sollefteå kommun visste på ett ungefär hur man fick och inte fick 

bete sig på de sociala medierna, men de visste inte om det fanns några satta riktlinjer gällande 

det.  

Sundsvalls kommun å andra sidan har färdiga riktlinjer som inte har kommunicerats ut med 

ett lyckat resultat. Våra medarbetarrespondenter känner inte alls till att det existerar någon 

policy. De anställda kan däremot vända sig till informationsavdelningen vid oklarheter och 

frågor.  

 

De båda kommunerna kommunicerar med alla anställda via e-posten och intranätet. De har 

också möten i de förvaltningar som vi har intervjuat och högre upp i organisationen. En annan 

likhet är att kommunikationen vandrar på ett liknande sätt i de båda kommunerna, alltså enligt 

löpandebandprincipen. Detta är något som vi tror bidrar till att det är lätt att kommunicera 

uppifrån och ned, men svårare när det kommer till att kommunicera nedifrån och upp. Detta 

tror vi också bidrar till att det är svårt för medarbetare att föra fram sin talan till de 

beslutsfattande personer och återkoppla gällande policys och riktlinjer, även om 

informationsavdelningarna har goda relationer med medarbetarna ute i organisationen. 
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6.5 - Övriga observationer 

Andra reflektioner som vi har gjort under vår fallstudie är att det verkar vara, över lag, nöjda 

medarbetare. De känner sig behövda och att deras chef lyssnar på dem. Detta tolkar vi som att 

även om inte cheferna arbetar aktivt med att stärka och bevara relationerna, så tar 

medarbetarna ett eget ansvar för att få det att fungera. Relationer är något vi tycker är väldigt 

viktigt när det kommer till kommunikation och anser därför att det spelar stor roll när det 

gäller att förmedla viktig information. Vi fann även missnöje från några av våra 

intervjupersoner som främst berörde chefernas kommunikativa egenskaper. Det vi inte vet är 

om det är andra saker som spelar in där som inte kom fram i vårt resultat.  

 

Vi ser också, under vårt arbete, att informationsavdelningarna på de båda kommunerna ofta 

kommunicerar med de olika förvaltningarna. Även de andra respondenterna inom Sollefteå 

kommun ser det som en självklarhet att göra det eftersom de arbetar inom samma 

organisation. I Sundsvall är det inte lika vanligt och enkelt, enligt den undersökta 

förvaltningen, att samarbeta och kommunicera med övriga förvaltningar. En av cheferna tror 

att detta har att göra med olika syn på saker och ting. Den andra chefen tycker också att det 

borde vara enklare eftersom man snabbare kan “checka av” saker som  ehövs.  etta anser vi 

är intressant eftersom en kommun är en hel organisation som består av olika avdelningar. Vi 

tror att om alla arbetar tillsammans och mot samma gemensamma mål, som kommer från 

ledningen, kan organisationen bättre genomföra förändring och kommunicera med varandra. 

Det verkar finnas god kunskap om den egna förvaltningens mål och visioner, men den 

övergripande kunskapen i frågan saknas hos de anställda. Vi tror att man som anställd i en 

organisation måste veta vart hela organisationen strävar för att kunna vara med i utvecklingen. 

Detta tror vi också gör att man som anställd skapar sig en trygghet inför vad som ska hända i 

framtiden. 

 

När det gäller en offentlig sektor, som en kommun är, så är det så många anställda i olika 

åldrar och med olika erfarenheter. Något vi la märke till under våra intervjuer var att en del av 

respondenterna nämnde att i och med den tekniska utvecklingen så kan det bli ett glapp 

mellan generationerna.  e menade att många “yngre” tyckte att detta med e-post, mobiler och 

liknande var enkelt, men att det var svårare för den äldre skaran att hänga med. Många av de 

äldre saknar den muntliga kommunikationen och menar att den har blivit mindre, då e-post 

har “tagit över”.  e tycker också att det har  livit en stor förändring eftersom man på 

kommunen försöker dra ner på utskrivna papper. En av respondenterna på Sundsvalls 

kommun tyckte att kommunens ledning borde satsa mer på det tekniska och menade att de 

borde investera i iPhones och iPads. Det kan vara så att det sitter ett flertal äldre personer på 

beslutspositioner som gör att dessa nymodiga arbetsverktyg inte blir prioriterade.  

 

De flesta av de intervjuade medarbetarna anser att all information som rör dem och deras 

arbete är viktig information, men att det kommer mycket annat till dem också. Vi drar 

slutsatsen att all information som då rör andra förvaltningar inte anses vara ”viktig” 

information och därför heller varken sänds eller mottages. Här kan vi tycka att lite av 

problemet ligger eftersom alldeles för mycket information går ut till de anställda vilket 
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resulterar i ett väldigt brus på både intranätet och i e-posten. Vi tror att ledarna inom dessa 

kommuner måste bättre gallra ut viktig information som dels rör hela organisationen och dels 

rör den egna förvaltningen. Detta för att medarbetarna ska kunna få en större inblick i 

kommunen som en hel organisation. 

 

En annan observation vi har gjort är att det var få sammanlagt som använde sig av sociala 

medier, både privat och på sin arbetsplats. Det var fler respondenter på Sollefteå kommun 

som använde sig av det än vad det var på Sundsvalls kommun. Vissa av respondenterna visste 

inte riktigt vad sociala medier var och var inte intresserad av att använda sig av det heller. 

Detta kan vara en anledning till varför de intervjuade personerna på Sollefteå kommun var 

mer insatta i policys och riktlinjer gällande sociala medier än vad de på Sundsvalls kommun 

var. Dock var det en respondent på Sundsvalls kommun som nämnde att de använde sig av 

interna bloggar för att kunna återkoppla och kommentera information. Detta tror vi skulle 

kunna vara ett bra sätt för att hålla dialogen levande mellan ledare och medarbetare.  

 

Något vi också la märke till var att eftersom Sundsvall är en större kommun än vad Sollefteå 

är, så kan det bidra till att det är svårare att kommunicera ut information som rör alla. Om det 

är en mindre kommun där det är färre anställda, så kan det vara en av anledningarna till att 

Sollefteå lättare når ut till hela kommunen.   
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7. Diskussion 

 

I och med att vi nu avslutat denna fallstudie har vi fått en god inblick i hur dessa förvaltningar 

på de två kommunerna fungerar och hur man på bästa sätt kommunicerar internt med gott 

resultat. Syftet har däremot aldrig varit att generalisera och därför anser vi heller inte att vi är 

någon form av experters inom detta område. Däremot har vi fått möjligheten att se vad som 

verkar fungera och vad som inte fungerar hos dessa kommuner när man ska kommunicera ut 

policys och riktlinjer inom en stor organisation med flera tusen anställda.  

 

↭↭↭ 
 

Innan internets framfart använde sig anställda inom organisationer av färre kanaler för att 

kommunicera. Vi tror att det då inte heller behövdes några riktlinjer för vad de fick göra och 

inte. Kommunikationen var då mer begränsad vilket vi anser gjorde att den inte kunde skada 

organisationen på samma sätt som idag. När sedan internet infördes som ett arbetsverktyg i de 

flesta organisationer och företag, så har det tagit ett tag innan dessa märkt att kommunikation 

kan vara förödande för dem. 

 

I dagens läge behöver människor få en större inblick i vad som händer och sker runt omkring 

dem i en organisation. I och med att många människor använder sig av sociala medier i deras 

arbete och på arbetsplatsen innebär det att dessa måste få tillgång till de verktyg och kunskap 

som finns. Att ge anställda klara riktlinjer för hur man bör förhålla sig och agera i de sociala 

medierna, anser vi, skapa en trygghet för dem. Denna trygghet består av att veta skillnaden på 

rätt och fel och att just rädslan för att göra fel försvinner.  

 

I framtiden tror vi att både kommuner och andra organisationer/företag kommer att ha 

utvecklat sina kunskaper gällande sociala medier. Då sociala medier, som vi tidigare nämnt, 

är något som är under ständig förändring och har blivit så populärt i hela samhället så är det 

viktigt som organisation/företag att hänga med. Då flertalet av de målgrupper som 

organisationer/företag vill “åt”  efinner sig på internet och de sociala medierna, så är det 

fördelaktigt att befinna sig på samma plats som dem.  

 

Vi tror också att organisationer och företag kan med fördel använda sig av sociala medier i 

deras internkommunikation. Eftersom tiden har utvisat att de sociala medier som finns är 

användarvänliga och ”enkla” tror vi att anställda inom en organisation eller ett företag skulle 

vinna både tid och pengar på att kommunicera i dessa kanaler. Vi tror att de människor som 

arbetar i en organisation som inför sociala medier i sin internkommunikation behöver mer 

utbildning för att enklare kunna utnyttja alla viktiga delar och att göra rätt. En annan viktig del 

som utbildning medför är att minska på klyftan mellan unga och äldres kunskap gällande 

sociala medier.  

 

På internet kan vi läsa om hur kommunikatörer spår internkommunikationen år 2012. De siar 

att intranätet kommer att bli mer som ett socialt medie med snabbmeddelanden istället för e-

post. De nämner också att vissa företag redan avskaffat e-posten. De menar också att det 

kommer behövas fler chefer som utbildar och kontrollerar nätet. Dessa fantasifulla 
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kommunikatörer spår även att organisationer kanske kommer börja använda sig av spel i deras 

sätt att utbilda deras anställda (http://www.ragan.com, 2012-01-04). Kanske är det på detta 

sätt den interna kommunikationen kommer att te sig. Det kan dock endast tiden utvisa. 

 

 

7.1 - Förslag på vidare forskning 

Vi tror att man ytterligare skulle kunna bidra till forskningen genom att spinna vidare i samma 

spår, men i andra offentliga sektorer och inom andra perspektiv. Nedan följer förslag på 

forskning som berör samma område.  

 

Hur kan ett landsting använda sig av sociala medier för att bli mer tillgängliga för sina 

målgrupper? 

 

Vilka kanaler används främst för att kommunicera inom ett landsting? 

 

Är det någon skillnad på unga och gamla gällande användning av sociala medier i arbetet? 

 

Vilka konsekvenser kan komma av att en organisation inte kommunicerar riktlinjer och 

policys tillräckligt tydligt? 
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9. Bilagor 

 

9.1 – Bilaga 1: Sammanfattning av e-delegationen 

Utdrag ur e-delegationens dokument om myndigheters användning av sociala medier: 

 

Detta är endast en kopia från en pdf man hittar på e-delegationens hemsida. Hela dokumentet 

finns att läsa på: 

http://www.edelegationen.se/sites/default/files/imce/filer/publikationer/Riktlinjer_sociala_me

dier_v1_0.pdf 

 

1. Tänk igenom mål och syfte 

Som vid all kommunikationsplanering; utgå från myndighetens verksamhetskrav och 

uppdrag. Gå igenom på vilket sätt sociala medier kan bidra till att nå myndighetens mål och 

möta användarnas förväntningar och behov. (Se avsnitt 4.1.) Det kan finnas många skäl till att 

myndigheter använder sociala medier, till exempel för att skapa relationer, förtroende, nå nya 

grupper och för omvärldsbevakning. Beroende på vilket syfte myndigheten har och på 

myndighetens verksamhet bör krav ställas på funktioner, teknik och säkerhet i det sociala 

mediet, bland annat för att göra det så tillgängligt som möjligt. Mediet bör till exempel 

fungera oberoende av användarens tekniska plattform och vara tillgängligt för personer med 

funktionsnedsättningar (se avsnitt 4.2.2) 

 

2. Granska avtalet 

Om användningen av sociala medier förutsätter att myndigheten ingår ett avtal måste avtalet 

granskas. Gör en bedömning av vilka riskerna är för myndigheten och användarna att 

använda mediet. Exempel på vad myndigheten bör granska framgår i avsnitt 5.2.1. 

 

3. Sätt upp interna regler 

Enskilda ska kunna lita på att det är myndigheten som ansvarar för ett socialt medium eller 

hur de uttalar sig. Därför bör myndigheten ta fram interna regler för att skilja på när 

myndigheten uttalar sig och när den anställda gör det privat så att detta alltid är klart för den 

enskilde som kommunicerar med myndigheten. Reglerna bör klargöra vem som får uttala sig 

för myndighetens räkning och vilka ramarna är. Reglerna bör också innehålla rutiner för hur 

allmänna handlingar ska hanteras, om hur mediet ska hållas under uppsikt, hur ärenden som 

kommer in eller information som hör till ett redan pågående ärende ska hanteras, och så 

vidare. Det kan vara lämpligt att införliva sådana regler i policys och andra regler som 

myndigheten redan har. (Se avsnitt 2.) 

 

Anställda bör inte uttala sig för myndighetens räkning via sina privata konton eftersom det 

kan försvåra myndighetens skyldigheter att, till exempel hantera allmänna handlingar och 

iaktta spårbarhetskrav. Detta kan vara svårt att uppfylla på grund av begränsningar i vissa 

medier. (Se avsnitt 6.2.1.) 

 

 



4. Myndighetens ansvar 

Myndigheten ansvarar för alla inlägg som myndigheten själv gör, alla inlägg som 

utomstående gör på myndighetens sociala medier och vissa inlägg som utomstående gör på 

sociala medier som inte är myndighetens eget men som uppkommer, till exempel i en dialog 

med myndigheten. Ansvaret är inte lika i alla sammanhang. I många fall är även utomstående 

ansvariga. Till exempel kan myndigheten bli ansvarig för ett inlägg med olagligt innehåll på 

myndighetens sociala medium men det blir givetvis även den som gjort inlägget. 

 

5. Hantera allmänna handlingar 

Allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. De inlägg som 

myndigheten gör i sociala medier och som utomstående gör i dialog med myndigheten blir 

allmänna handlingar. Myndigheten ska veta vilka handlingar som är allmänna i sociala medier 

som de är aktiva i, ha en beskrivning av handlingarna tillgänglig och ge allmänheten 

möjlighet att själv söka bland handlingarna. (Se avsnitt 7.) 

 

Allmänna handlingar som är offentliga ska kunna visas upp och lämnas ut som utskrift. 

Utlämnande kan i många fall även ske elektroniskt, i vart fall om de inte innehåller 

personuppgifter. Allmänna handlingarna behöver inte diarieföras, det räcker med att 

de hålls ordnade så att det framgår om de upprättats av myndigheten eller inkommit från 

någon annan och när det har skett. Det kan ske direkt i det sociala mediet, genom att skrivas 

ut eller att via länkning eller motsvarande sparas i elektronisk form i ett annat medium hos 

myndigheten. (Se avsnitt 8.) 

 

6. Arkivera 

Inlägg på det sociala mediet bör arkiveras regelbundet för att bevaras för framtiden. Det kan 

ske genom att föra över inläggen till ett e-arkiv. Om flödet av inlägg inte är för stort kan ett 

alternativ vara att med jämna mellanrum bevara en ögonblicksbild av mediet, till exempel 

genom att ta en skärmdump eller göra utskrift av inläggen. (Se avsnitt 9.1.) 

 

7. Gallra 

Allmänna handlingar som har ringa eller tillfällig betydelse för myndighetens verksamhet kan 

normalt gallras om myndigheten har ett gallringsbeslut som omfattar sociala medier. Om 

handlingar har förts över till ett annat medium, där de bevaras, kan de vara att anse som 

handlingar av tillfällig betydelse i det sociala mediet. Det skapar förutsättningar för att gallra 

inlägg med oönskat eller olagligt innehåll i det sociala mediet. Ett alternativ kan vara att sätta 

en mycket kort gallringsfrist. Exempel på ett gallringsbeslut ser ut finns i bilaga 1 till dessa 

riktlinjer. Består innehållet i det sociala mediet av frågor och svar av generell natur kan 

handlingarna ofta bedömas vara av tillfällig eller ringa betydelse för myndighetens 

verksamhet. För kommuner och landsting gäller arkivlagen, fullmäktiges arkivreglemente och 

de beslut om gallring som fattas i kommunen/landstinget. (Se närmare avsnitt 9.) 

 

 

 



8. Hantera ärenden 

Sociala medier är en bra kanal för myndigheten att ge service och information i. Sociala 

medier kan också användas i vissa skeden av ett ärende, till exempel för att få in synpunkter 

på en översiktsplan eller en vägledning som myndigheten tar fram. I enskilda ärenden, särskilt 

om de innehåller uppgifter om personliga eller ekonomiska förhållanden, bör inte sociala 

medier användas. Känsliga personuppgifter omfattas av personuppgiftslagen och råd och 

upplysningar i enskilda ärenden kan lätt missuppfattas när de ska ges med ett begränsat antal 

tecken. Myndigheten bör hänvisa sådana ärenden till andra kanaler än det sociala mediet. (Se 

avsnitt 10 och 12.) 

 

Ärenden som ändå kommer in via sociala medier ska hanteras. Avsätt resurser och skapa 

rutiner för att ta hand om sådana meddelanden som inte bör finnas i det sociala mediet. (Se 

avsnitt 10.) Myndigheten kan bli skadeståndsskyldig om den lämnar felaktiga upplysningar 

eller råd. Gör därför inga uttalanden i ett socialt medium som kan uppfattas som råd eller 

upplysningar som kan få ekonomiska konsekvenser. (Se avsnitt 11.) 

 

9. Håll uppsikt 

Ett socialt medium som myndigheten ansvarar för måste hållas under uppsikt. Det är därför 

viktigt att avsätta resurser för detta. Myndigheten 

• får inte publicera kränkande personuppgifter, 

• ska hålla uppsikt över besökares kommentarer för att upptäcka kränkande personuppgifter, 

• ska ta bort kränkande personuppgifter 

• kan bli skadeståndsskyldig för kränkande personuppgifter. 

Myndigheten är dessutom skyldig att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder (Se avsnitt 4.2.3.) 

 

10. Informera 

Informera i det sociala mediet om 

• att det är myndigheten som ansvarar för det sociala mediet 

• vad syftet är och vad myndigheten avser med användningen av mediet 

• i viken utsträckning inlägg blir tillgängliga för andra användare 

• att inlägg blir allmänna handlingar 

• vilka uppgifter som inte får publiceras 

• vad myndigheten gör om användaren inte följer rekommendationerna (blockera, ta bort och 

så vidare) 

 

Om myndigheten använder cookies ska den dessutom informera om 

   • att webbplatsen innehåller cookies 

   • varför cookies används 

   • hur användaren kan hindra cookies 

 

 

  



9.2  – Bilaga 2: Intervjumanual Informationsavdelningen  
 

Namn? 

Antal år i organisationen? 

Arbetsuppgifter? 

Befattning? 

Utbildning? 

 

Hur ser du på internkommunikationens främsta syfte i en organisation? Vad är den till för? 

Är det skillnad på kommunikationen från förr? Hur? 

Känner du att det krävs mer information nu än förr? 

 

Hur kommunicerar du främst ut i organisationen?  Vilken kanal använder du mest? 

Vad kan den informationen innehålla? 

 

När det kommer till ditt arbete: 

Ger du utrymme för eget ansvar? Självständigt arbete? 

 

Arbetar ledarna inom organisationen aktivt med att stärka och uppehålla relationerna med sina 

medarbetare? 

Kan du beskriva klimatet?  

   -Är lätt att kommunicera med andra förvaltningar och uppåt i organisationen? 

  - Skillnad från förr? 

 

Om ni ska kommunicera ut något viktigt till alla anställda (exempelvis policys och riktlinjer) 

hur går ni till väga då? Beskriv gärna steg för steg. 

Hur kan de anställda ta del av detta? 

Hur vet ni att alla tagit del av den viktiga informationen?  

   - Återkoppling?  

 

Använder ni er av sociala medier i ert arbete? 

Hur reglerar ni vad som får skrivas i sociala medier och inte? 

Har ni några interna riktlinjer gällande sociala medier som gäller för era anställda? 

 - Gäller det exakt hela kommunen? 

Hur har dessa tagits fram?  

  - Något ni har gjort själva/uppifrån? 

 Hur kommunicerade ni ut dessa? 

Hur vet ni att detta nått fram? 

Hur kontrollerar ni det som skrivs om organisationen? 

   - Har ni haft någon incident efter att dessa riktlinjer tagits fram och   

   kommunicerats? 

 

Är det något du vill tillägga? 



9.3 – Bilaga 3: Intervjumanual Ledaren 

 

Namn? 

Antal år i organisationen? 

Arbetsuppgifter? 

Befattning? 

Utbildning? 

 

Vad är det främsta syftet med internkommunikationen, enligt dig? 

Är det skillnad på kommunikationen nu och förr? 

 - Hur? 

Känner du att de krävs mera information nu än förr? 

Beskriv den interna kommunikationen? 

 - Vilka kanaler menar du? 

 

Hur kommunicerar du främst med dina medarbetare? 

 - Vilken kanal använder du mest? 

Beskriv din relation till dina medarbetare? 

Arbetar du aktivt med att stärka och uppehålla relationerna med dina medarbetare? 

 

När det gäller information för alla inom kommunen, beskriv hur ni går tillväga? 

Vad kan den informationen innehålla? 

 

Kan du beskriva hur det fungerar att kommunicera med andra förvaltningar?             

 - Skillnad från förr? 

Om ni ska kommunicera något viktigt till alla anställda hur går ni till väga då?  

  - Beskriv steg för steg. 

 

Hur skulle du beskriva innehållet i ett typiskt informationsblad/e-post och så vidare? 

Hur kan de anställda ta del av dessa? 

Hur vet ni att alla tagit del av den viktiga informationen? 

 - Återkoppling? 

 

Sociala medier är ju något som har blivit stort, använder ni er av det i ert arbete? 

Hur reglerar ni vad som får skrivas och inte? 

Det är ju många som använder sig av sociala medier, har ni några interna riktlinjer som gäller 

för era anställda? 

 - Hur har dessa tagits fram? Något ni gjort själva/uppifrån? 

 

Är det något som du vill tillägga? 

 

 



9.4  – Bilaga 4: Intervjumanual Medarbetaren 

 

Namn? 

Antal år i organisationen? 

Arbetsuppgifter? 

Befattning? 

Utbildning? 

 

Vad är det främsta syftet med internkommunikationen, enligt dig? 

Vilka kanaler använder din närmsta chef för att informera och kommunicera? 

 -Hur ofta har du personalmöten med din chef? 

Hur kommunicerar ni främst med varandra på arbetstid? 

Vad tycker du är viktig information? 

 - Hur kan innehållet se ut mellan medarbetare och chef? 

Tycker du att du har ett större behov av att få information nu än tidigare?  

  - Varför? 

 

Känner du att du kan hitta information lätt som rör organisationen? 

Känner du till organisationens mål och visioner, hur kommunicerades dessa ut? 

 

Hur går du till väga om du ska kommunicera högre upp i organisationen (förbi din närmaste 

chef)? 

Hur går det att kommunicera med resten av organisationen?  

  - Andra förvaltningar? 

 

Beskriv relationen du har med din chef? 

 - Känner du dig sedd/lyssnar din chef på dig? 

   - Kan du på ett naturligt sätt ge feedback till din chef när han/hon kommunicerar  

   med dig? 

Tror du att din chef arbetar aktivt med att stärka och bevara relationerna med er anställda? 

  

Använder du sociala medier?  

  - Hur ofta? Vilka? 

Använder du sociala medier i ditt arbete?  

  - Hur? Hur ofta? 

Har du fått kunskap om hur du bör använda de sociala medierna i ditt arbete? 

Finns det riktlinjer för hur du bör agera i de sociala medierna? 

Har ni andra policys och riktlinjer som du har tagit del av? 

Hur kan du ta del av dessa riktlinjer? 

Hur ofta påminns ni om policys och riktlinjer? 

 

Är det något som du vill tillägga? 
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