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IDAG OCH IMORGON 

 

En studie av internkommunikationen 

i en organisation. 
 

Abstract 
En grundfråga är vilken kommunikationssyn som dominerar inom den undersökta för-      

valtningen i en sydsvensk kommun. 

Undersökningen behandlar kommunikationsteori ur två olika perspektiv, transmissions-

synen och den meningsskapande synen. Transmissionssynen är enligt Falkheimer & Heide 

(2003) en enkelriktad syn på kommunikation där mottagarna uppfattas som passiva. I den 

meningsskapande synen är målet att utveckla och stärka den gemensamma föreställning som 

finns inom en grupp.  

Empiriska studier genomfördes, bestående av kvalitativa intervjuer med politiker, för-

valtningsledare, rektorer och biträdande rektorer i tre av kommunens barnomsorgs- och 

skolområden samt en gymnasieskola. Personalen på en gymnasieskola, två F-9 skolor, tre     

F-6- skolor, två förskolor och tre fritidshem fick svara på en webbenkät med strukturerade 

frågor. 

Resultatet visar att tyngdpunkten ligger mer på kommunikation som en enkelriktad      

process än en ömsesidig meningsskapande process. Organisationsstrukturen skapar en        

traditionell kommunikationssyn där målen sätts och besluten tas på en övergripande nivå.  

Det behövs en strategisk plan för målstyrningsprocessen på alla nivåer, men om strategin 

ska bli ett levande dokument så måste både mål och visioner kommuniceras mer. En stark, 

delad vision kan hjälpa till att skapa den värdegemenskap som är nödvändig för att alla ska få 

en ökad förståelse för sin del i sammanhanget och för att alla ska veta vilka mål organisa-

tionen strävar mot.  

 

Nyckelord: Kommunikation, information, dialog, kommunikationsstrategi, organisations-

kommunikation, vision, mål. 
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1 INLEDNING 
I första kapitlet beskrivs bakgrund samt syftet med uppsatsen. Därefter följer en beskrivning 

av organisationsstrukturen. Kapitlet avslutas med en presentation av de avgränsningar jag 

gjort samt en definition av olika begrepp. 

 

1.1 BAKGRUND 
Too complicated, too complicated. No one says what they mean – (Van Morrison 1991, i Falkheimer & 

Heide 2003:15). 

 

Grunden för alla sociala relationer är kommunikation (Falkheimer & Heide, 2003:15). Ett 

ständigt problem, speciellt i organisationssammanhang, är att kommunicera så att vi blir    

förstådda. Författarna behandlar två olika synsätt på kommunikation, transmissionssynen och 

den meningsskapande synen. 

Transmissionssynen är enligt Falkheimer & Heide (2003:71ff) en enkelriktad syn på 

kommunikation där mottagarna uppfattas som passiva. Målet är att informationen ska spridas 

från en sändare till en viss målgrupp så effektivt som möjligt och med så lite ”spill” som   

möjligt på vägen. Ett bekymmer är att mottagarnas tolkningar av budskapet lätt glöms bort. 

Tron på att det sända och det mottagna meddelandet är identiska med varandra kan leda till en 

övertro på den egna kommunikationseffekten i organisationen (Heide m.fl., 2005:34). För-

fattarna menar att transmissionssynen förenklar den mänskliga kommunikationsprocessen. 

Kommunikation handlar om så mycket mer än att sprida information. 

Den andra synen, är den som organisationspsykologen Karl E. Weick kallar för den     

meningsskapande synen. Människors förståelse av verkligheten är, enligt Weick, sociala     

konstruktioner som utvecklas i utbyte med andra. Målet är att utveckla och stärka den gemen-

samma föreställning som finns inom en grupp. Det är en ömsesidig process där människor 

tillsammans skapar mening. Tyngdpunkten ligger på hur människor interagerar samt hur   

information tolkas och används (Falkheimer & Heide, 2003:78).  

Idag betonar många forskare den starka kopplingen mellan ledarskap och kommunikation 

(Heide m.fl., 2005:22f) där kommunikationen har en avgörande betydelse. Det är endast    

genom kommunikation som ledare kan skapa gemensamma uppfattningar, idéer och vär-    

deringar, menar Heide. Att leda handlar idag inte så mycket om att kontrollera och styra utan 

mer om att påverka de anställdas uppfattningar om det egna arbetet och organisationen. Trots 

detta, säger författarna att distansen mellan ledning och anställda är stor. Ledningens kom-

munikation är oftast abstrakt och präglad av envägskommunikation. Återkopplingen från de   
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anställda är inte bra och medarbetarna förväntas själva kunna kontrollera sitt tänkande och sitt 

agerande mot visionen. 

Även Sandberg & Targama (1998) menar att kommunikationen mellan chefer och            

anställda inte fungerar, för att det finns en förenklad och föråldrad syn på kommunikation och 

kommunikationsprocesser. 

Simonssons avhandling (2002:230),  som handlar om kommunikationen mellan chef och 

medarbetare i en organisation, visar också att organisationer fortfarande präglas av en trans-

missionssyn på kommunikation. Hon lyfter särskilt fram det som inte sägs och görs. Heide 

(2005:103) hänvisar till Simonssons avhandling och säger att de moderna ledarskaps-

filosofierna har slagit igenom när det gäller strukturer och sättet att organisera arbetet,       

däremot har inte kommunikationen mellan chef och medarbetar hängt med i utvecklingen. 

Det finns många faktorer som inverkar på kommunikationen inom en organisation: orga-

nisationsstruktur, ekonomi, organisationskultur, det omgivande samhället, medier och det 

politiska klimatet (Heide m.fl., 2005). Jag har valt att undersöka några av dessa faktorer, men 

begränsat mig till den interna informationen/kommunikationen. Vilka faktorer har betydelse 

för hur informationen/kommunikationen fungerar inom den undersökta förvaltningen. Vilken 

kommunikationssyn är den dominerande, samt vilka strategier använder man sig av?  

Undersökningsdesignen kan i viss mån beskrivas som aktionsforskning eftersom jag har 

min arbetsplats inom den undersökta förvaltningen. 

Rapporten innehåller sex delar. I första kapitlet beskrivs bakgrund samt syftet med     

uppsatsen. Därefter följer en kort beskrivning av organisationsstrukturen, målstyrnings-

processen och organisationens utvärderings- och kvalitetsredovisningssystem. Kapitlet av-

slutas med en presentation av de avgränsningar jag gjort samt en definition av olika begrepp. 

Andra kapitlet handlar om tidigare forskning inom ämnesområdet. I kapitel tre presenterar jag 

de undersökningsmetoder jag valt, samt redogör för tillvägagångssättet. Jag presenterar också 

motiven och tankarna bakom dessa val. I resultat- och analysdelen presenteras först resultatet 

av intervjuerna, tillsammans med en analys, därefter följer en kortfattad analys av enkät-

undersökningen. Resultatet från enkätundersökningen finns som bilaga 4, tillsammans med 

frågeformuläret. I kapitel fem lyfter jag fram några egna reflektioner på resultatet av under-

sökningen och gör några kopplingar till de delar jag tidigare presenterat. Jag avslutar kapitlet 

med att ge förslag till vidare forskning inom ämnesområdet. I sista kapitlet sammanfattas hela 

uppsatsen. 
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1.1.1 Kommunens organisation 

För att ge en tydlig bild av kommunen börjar jag med en kort beskrivning av organisations-

strukturen, både inom kommunen och inom den undersökta förvaltningen, se figur 1.1. 

Den politiska organisationen består av Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, 

valberedning samt revisorer. Nämnderna fattar beslut om mål och riktlinjer. Förvaltningarnas 

uppgift är att planera hur verksamheten ska bedrivas. Förvaltningsorganisationen består av     

13 förvaltningar. Varje förvaltning leds av en förvaltningschef. 

 

 
 

Figur 1.1 Kommunens organisation. Källa: www.hassleholm.se (2006-06-07). 

Ett tack till Hässleholms kommun för att jag fått använda mig av bilden i mitt arbete. 
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        BARN- OCH UTBILDNINGS- 

              FÖRVALTNINGEN 

 

Barn- och utbildningsnämnden (BUN)    

ansvarar för förskoleverksamheten, skol-

barnsomsorgen, grundskolan, gymnasie-

skolan, särskolan samt kommunens Musik 

& Kulturskola. Till sin hjälp har de Barn- 

och utbildningsförvaltningen, som har en 

samordnande och verkställande funktion, 

se figur 1.2.  Organisationen är decentrali-

serad. Den dagliga driften sköts till stor del 

av de enskilda skolenheterna.  Barnom-

sorgen och grundskolan är uppdelade i nio 

geografiska områden med rektor som    

områdeschef. De fem gymnasieenheterna, 

Musik & Kulturskolan samt Silviaskolan 

(hörselskola) har var sin rektor som chef. 

Varje rektor har en ledningsgrupp, bestå-

ende av ett antal biträdande rektorer, till sin 

hjälp. Inom varje område/gymnasieenhet 

finns en skolexpedition. (www.hassleholm.se,  

2006-05-20). 

 
Figur 1.2. Barn- och utbildningsförvaltningens organisation.  

Källa: Egen modell 

 
Organisationsmodellen ovan kan jämföras med Mintzbergs ”logo”. Längst ner finns de 

som utför det grundläggande arbetet (den operativa personalen). Ovanför dessa finns mellan-

cheferna (rektorer och biträdande rektorer). Högst upp finns organisationens strategiska led-

ning som tillsammans med politiker bestämmer mål och syfte och utformar den övergripande 

strukturen. Teknostrukturen utgörs av revisions- och granskningsenheter, t.ex Skolverket. 

Stöd- och serviceenheterna utgörs av administration, vaktmästare, skolbusschaufförer etc. 

(Bolman & Deal, 2005:109).     

FÖRVALT 
NINGS- 
CHEF 

 

 
 

BITRÄDANDE 
FÖRVALTNINGS- 

CHEF 
 

Barnomsorg 
Grundskola 
Musikskola 

 

 
 

GYMNASIECHEF 
 
 
 

 
Ledningsgrupp 

bestående av biträdande 
förvaltningschef, utvecklingsle-
dare, gymnasiechef, controller 

samt personalsamordnare 
 

 
 

Ledningsgrupp 
bestående av 

 fem rektorer från 
gymnasieskolan 

 

 
Fem gymnasie-enheter 

 

 
 

Ledningsgrupp 
bestående av 11 

rektorer från grundsko-
lan och musikskolan 

 
 

 
Nio barnomsorgs- och 
grundskole-områden 

Kultur & Musikskolan 
Silviaskolan 

 
Stöd- och service-

organisation 
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1.1.2 Målstyrning 

Mål och målstyrning är ett komplext fenomen. Hösten 1994 infördes den målstyrda decen-

traliserade skolan i Sverige. Tidigare var skolans organisation strikt centraliserad och regel-

styrd. En målstyrd skola innebär att kommunerna har ansvaret för sina skolor. Nationella mål 

i läroplaner och kursplaner antas av riksdagen. Dessa mål och kriterier ska sen tolkas lokalt av 

kommunernas skolor och omformas till undervisningsmål. I de tre läroplanerna beskrivs verk-

samheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. Det finns tre läro-

planer: en för förskolan (Lpfö 98), en för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo 94) och en för de frivilliga skolformerna (Lpf 94).  

Målen för det offentliga skolväsendet är av två slag, dels mål som skolan ska sträva efter 

att eleverna når (strävansmål), dels mål som skolan ska se till att alla elever kan uppnå    

(uppnåendemål) och som utgör betygsnivån för godkänt. Förskolans mål anger vad förskolan 

ska sträva efter när det gäller barns utveckling (strävansmål). Kursplanerna kompletterar läro-

planen och anger målen för undervisningen i varje enskilt ämne i grundskolan. Förutom    

läroplansmålen, fastställer regeringen programmål för varje nationellt program i gymnasie-

skolan och gymnasiesärskolan (www.skolverket.se, 2006-05-22). 

 
En målstyrd skola förutsätter tydliga mål och uppföljningssystem som kan garantera att alla elever får de 

kunskaper som krävs för att nå målen. Risken finns att antalet mål har blivit för många och att målstyrning-

en därmed har urholkats. 

 

Ovanstående uttalande kom från skolminister Ibrahim Baylan, när han i april 2004 höll ett 

anförande vid den kommunala skolriksdagen. Förutom de nationella målen så finns det   

kommunala mål. Kommunfullmäktige fastställer årligen kommunens övergripande mål.    

Målen för 2006 antogs av Kommunfullmäktige 2005-10-31. Dessa har brutits ned till delmål 

som riktats till samtliga nämnder. Respektive nämnd ansvarar för att målen bryts ned i     

konkreta mål och aktiviteter. Målen avser verksamheten under 2006 och är formulerade på 

förvaltningsnivå. Barn– och utbildningsnämnden ålägger rektor att bryta ner och konkretisera 

målen på områdesnivå, utifrån lokala förutsättningar. (Barn- och utbildningsnämndens verk-

samhetsplanering 2006). Kommunens övergripande måldokument utgår ifrån kommunens 

vision:  
 

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och 

lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.    
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Visionen skall fungera som ledstjärna i allt kommunen gör. Profilen utgår därför från huvud-

dragen i visionen och består av fyra teman eller ämnesområden: nytänkande, kommunika-

tioner, natur och kultur. Enligt måldokumentet, ska något eller några teman i princip alltid 

vara med, när kommunen informerar och kommunicerar. Barn– och utbildningsförvaltningens 

delmål för 2006, under området profil är:  

 
Fortsätta påbörjad anpassning av informationsmateriel, formulär och blanketter till den grafiska profilen. 

Undantag skall dock göras för konkurrensutsatt verksamhet (Barn- och utbildningsnämndens verksamhets-

planering 2006. Dnr 2006.19 012, 2006-01-04). 
 

Övriga områden i det övergripande måldokumentet, med nedbrutna delmål, är ”ekonomi”, 

”kommunanställda”, ”kommuninvånarna” samt ”barnen och ungdomarna”. Varje förvaltning 

ska kunna göra egna vinklingar och fylla ämnesområdena med ett specifikt innehåll (a.a.).  

Förutom kommunens övergripande mål har Kommunfullmäktige efter förslag från Barn- 

och utbildningsnämnden utarbetat en Skolplan som visar på hur verksamheten ska utformas, 

för att de nationella målen ska uppnås. Kommunfullmäktige antog planen den 2 maj 2001. 

Skolplanen och de nationella målen utgör utgångspunkten för arbetsplanerna som ska finnas 

på alla förskolor och skolor. Arbetsplanen beskriver hur personal, barn, ungdomar och stude-

rande ska arbeta för att nå målen.  

Målens mängd och komplexitet synliggörs i nedanstående exempel, se figur 1.3.  

 

 
 

Figur 1.3  Målkavalkad Källa: Frank Lundberg, Malmö Högskola. 

Jag tackar Frank Lundberg för att jag fått använda mig av bilden i mitt arbete. 

MÅLKAVALKAD

Inriktningsmål
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mål

Prioriterade 
mål

Långsiktiga 
mål

Kortsiktiga 
mål

Utvärderingsbara
mål

Kvantitativa 
mål

Kvalitativa 
mål Verksamhetsidé

Periodmål
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1.1.3 Balanced scorecard 

Balanced Scorecard (Balanserat styrkort) formulerades av de amerikanska ekonomerna     

Robert Kaplan och David Norton (Nordstrand & Högsta, 2000). De såg att det inte längre 

gick att mäta ett företags ställning i pengar. Det fanns andra faktorer som var betydelsefulla: 

medarbetarna, efterfrågan hos kunderna och utvecklingsmöjligheterna. Styrkan i Balanced 

Scorecard låg i möjligheten att ge medarbetarna större förståelse för helheten. Genom att   

formulera och synliggöra företagets vision, affärsidé och mål skulle det bli lättare att se hur 

verksamhetens olika delar hänger ihop och påverkar varandra. 

För att underlätta utvärdering av barnomsorgs- och grundskoleverksamheten i den under-

sökta kommunen, startade under hösten 2000 projektet ”Kvalitetsutveckling 2000,” av    

Kollberg & Parneborg från Linköpings Tekniska Högskola. Projektet utmynnade i fram-

tagandet av ett utvärderings- och kvalitetsredovisningssystem (Balanserat styrkort), som fick 

namnet ”Galax”. Styrkortet utgår från fem olika perspektiv för att mäta och följa upp orga-

nisationens resultat med utgångspunkt från mål och visioner. De fem perspektiven är:       

Ekonomi, Barn, elever och föräldrar, Verksamhet, Medarbetare samt Utveckling. Styrkortet 

”Galax” finns under barnomsorg och skola på kommunens hemsida, www.hassleholm.se 

(2006-06-09).  
 

1.1.4 Kvalitetsredovisning 

För att följa upp och utvärdera verksamheterna ska varje kommun, enligt förordningen om 

kvalitetsredovisning, SFS 1997:702 med ändring SFS 2001:649, varje år upprätta en skriftlig 

kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisningen ska bygga på skolornas kvalitetsredovisningar. 

Förordningen kom till för att Skolverkets tillsyn av kommunerna visade på betydande brister. 

I lägesbedömningen 2000, påtalade Skolverket att ”det oftast saknas en plan för hur         

kommunen ska gå vidare för att behålla de goda resultaten, eller förbättra det man är missnöjd 

med”. Kvalitetsredovisning för 2005, i den undersökta kommunen, bygger på de kvalitets-

redovisningar som kommunens barnomsorgs- och skolområden upprättade för 2005. Barn– 

och utbildningsnämnden anger vilka områden som skall redovisas samt riktlinjer för            

utformningen av kvalitetsredovisningen (Kvalitetsredovisning 2005, Barn– och utbildnings-

nämnden). Nämnden lyfter varje år fram några utvärderingsområden utifrån skolplanens mål. 
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I kvalitetsredovisningen redovisas Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter     

utifrån nedanstående struktur: 

 

 Mål (nationella och kommunala mål) 

 Resultat 

 Måluppfyllelse 

 Åtgärder för utveckling 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har, utifrån kvalitetsredovisningen, påbörjat dialog-

träffar med barnomsorgs– och grundskoleområdenas ledningsgrupper.  

 

1.1.5 Begreppsförklaringar 

Nedan följer förklaringar på uttryck och begrepp som kan ha flera definitioner eller vara svåra 

att förstå.  

 

Balanced scorecard (Balanserat styrkort). Används för att mäta kvalitet och har utvecklats 

av professorer vi Harvardsuniversitetet. Metoden speglar olika per-

spektiv som innehåller att antal nyckeltal eller indikatorer för fram-

gång (Myndigheten för skolutveckling, 2003:23). 

 

Dialog Alla lyssnar på alla och delar med sig av sina erfarenheter. Den goda 

lösningen är i centrum. Ny förståelse och insikt skapas: 1+1=3     

(Isaacs, 1999, i Heide m.fl., 2005:110). 

 

Förförståelse Den uppfattning man har om en företeelse och som man fått genom 

t.ex. egna erfarenheter, utbildningar eller annat vetenskapligt arbete 

(Holme & Solvang, 1997:95). Det är dock viktigt att forskaren    

verkligen vill utmana sina fördomar, genom att aktivt söka efter något 

som bestrider dem. (http://infovoice.se/fou/, 2006-06-09). 

 

Förvaltning En organisation eller offentlig förvaltning, som har till uppgift att 

bereda och verkställa de politiska besluten (Myndigheten för skolut-

veckling, 2003). 
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Information Innehållet i den process som vi kallar för kommunikation. Det som 

initiativtagaren till processen hade för avsikt att förmedla eller den 

mening som den andra parten skapar av budskapet (Ahlström &    

Sjöblom Nordgren, 2000:69). 

 

Interaktion Samspel 

 

Kommunikation En social kraft som driver människor mot att samordna aktiviteter för 

att nå sina gemensamma mål. Meningsskapande mellan parterna in-

volverade i processen (Kreps, 1997, i Ahlström & Sjöblom Nordgren, 

2000:69). Att göra gemensamt (Heide m.fl., 2005:31). 

 

Lpo 94  Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

 fritidshemmet. 

 

Lpfö 98 Läroplan för förskolan. 

 

Lpf 94 Läroplan för de frivilliga skolformerna. 

 

Modeller  Ett sätt för forskaren att åskådliggöra en teori eller en del av en teori 

(Patel & Davidson, 1994:20). 

 

Mål Något man vill uppnå, förvärva, förverkliga genom att använda vissa 

medel (Myndigheten för skolutveckling, 2003:129) . 

 

Mål att sträva mot  Mål som förskolan ska sträva efter när det gäller barns utveckling. 

Mål som skolan ska sträva efter att eleverna når.  

 

Mål att uppnå Uttrycker vad eleverna minst skall ha uppnått när de lämnar skolan. 

  

Målstyrning (Eng. management by objectives, MBO), Lednings- och administra-

tionsmodell enligt vilken verksamheten huvudsakligen styrs genom 

att de anställda får en klar bild av målen. Genom införandet av mål-

styrning kan man avskaffa regelstyrningens detaljerade arbets-         
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instruktioner och ersätta den med större självständighet och person-

ligt initiativ (Myndigheten för skolutveckling, 2003:129) . 

 

Nomotetisk Observerar allmänna regelbundenheter, (http://www.arthist.lu.se, 

2006-06-12) 

 

Socialkonstruktivism Det finns ingen objektiv verklighet. Verkligheterna är socialt kon-

struerade, skapade genom förhandlingar och underförstådda uppfatt-

ningar (Falkheimer & Heide, 2003). 

 

Teorier Ett system av inbördes relaterade begrepp som tillsammans ger en 

bild av en företeelse. Den uttalar sig om hur begreppen är relaterade 

till varandra, så att det går att förklara och förutsäga företeelsen, eller 

förstå innebörden av den (Patel & Davidson, 1994:20). 

 

1.2 SYFTE 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka vilken kommunikationssyn som dominerar 

inom en förvaltning i en sydsvensk kommun, samt strategier, hinder och möjligheter i den 

kommunikation som förekommer. Undersökningen utgår från två olika synsätt på kommuni-

kation, den klassiska synen som även kallas för transmissionssynen och den menings-

skapande synen. Den empiriska studien görs mot bakgrund av beskrivningen av olika teoriers 

utveckling. Syftet är att undersöka och analysera den interna kommunikationen i ett helhets-

perspektiv, såväl sändare som mottagare av information, och bådas synpunkter på kommuni-

kationen. Resultaten skulle sedan kunna användas som underlag för en utvecklingsmodell för 

att förbättra möjligheterna för en välfungerande kommunikation, se bilaga 1. Genom att visa 

på ökade möjligheter för inflytande och delaktighet så påverkas förhoppningsvis inflytandet 

och delaktigheten i positiv riktning.  

 

1.3 PROBLEMSTÄLLNINGAR 

Livet i en organisation som denna är fylld av skeenden som kan tolkas på olika sätt. Det är en 

dynamisk och komplex värld som ständigt måste anpassas till omvärldens förändringar, men 

att ha en fungerande kommunikation är nödvändigt ur många olika perspektiv. Den senare 

tidens forskning har medfört att det idag finns en större förståelse för kommunikationens   

betydelse för organisationer. Kommunikation är mycket mer än bara information. Det       
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omfattar alla kommunikativa handlingar och interaktioner som finns i en organisation (Heide 

m.fl., 2005). ”Att informera är en sak, men att kommunicera och nå fram med ett budskap är 

något annat”, skriver Falkheimer & Heide (2003:69).  

Idag finns en rad olika medier att välja bland när vi ska kommunicera. Informations-

mängden är enorm och förändringstakten har ökat. Samtidigt ställs det ökade krav på möjlig-

heter till dialoger och insyn. Införandet av platta organisationer har medfört att dialogen    

mellan chef och medarbetare har blivit en viktig kommunikationsform (Simonsson, 2002). 

Under 2000, startades projektet ”Kvalitetsutveckling 2000” i kommunen. En del av      

projektets syfte var att införa ett webbaserat utvärderings– och kvalitetsredovisningssystem, 

för verksamheterna inom barnomsorg och skola (Balanced scorecard). Vid den nulägesanalys 

som gjordes vid projektets början framkom tydliga brister i kommunikationen och informa-

tionen på och mellan olika nivåer i verksamheten, avsaknad av förankrad vision, samt otydligt 

formulerade mål. Vid sammankomster togs sällan frågor rörande förbättringar och utveckling 

av verksamheten upp (Kollberg & Parneborg, 2001:80).  

Falkheimer & Heide (2003:68) menar att synen på kommunikation är viktig att reflektera 

över, eftersom den i allra högsta grad påverkar hur vi tänker och handlar när vi kommu-

nicerar. Man pratar om kommunikation, men problemet är att diskussionerna oftast endast 

omfattar en dimension av kommunikationen, och det är informationsspridningen. Därför    

bestämde jag mig för att undersöka vilken kommunikationssyn som dominerar inom den 

kommunala förvaltningen. Enligt författarna är det svårt att sätta en gräns mellan den interna 

och externa kommunikationen i en organisation, eftersom båda formerna är beroende av var-

andra. Jag fokuserar främst på den interna kommunikationen, men kommer att beröra båda 

kommunikationsformerna. 

 

Mina frågeställningar är: 

 Vilken kommunikationssyn är den dominerande inom förvaltningen? 

 Vilka strategier använder man sig av? 

 Vilka hinder och möjligheter finns för en välfungerande kommunikation? 

 

Mina hypoteser är att kommunikationen inom förvaltningen 

 präglas av ett klassiskt perspektiv 

 handlar främst om informationsspridning. 
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1.3.1 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas till att omfatta politiker ur Barn- och utbildningsnämnden, förvalt-

ningschef, vice förvaltningschef, utvecklingsledare, gymnasiechef, rektorer och biträdande 

rektorer från tre grundskoleområden och en gymnasieskola samt personal från två förskolor, 

två F-9-skolor, tre F-6-skolor (inklusive fritidshem) och en gymnasieskola. Barn/elever och 

föräldrar är undantagna. 
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2 FORSKNINGSBAKGRUND 
Detta kapitel handlar om tidigare forskning inom ämnesområdet. Kapitlet inleds med synen 

på två olika vetenskapsteoretiska inriktningar. Därefter kommer en sammanfattning och   

analys av den kunskap som finns inom området samt en presentation av de teorier och model-

ler som det empiriska materialet baseras på. Eftersom uppsatsen behandlar strategiskt internt 

kommunikationsarbete i en organisation så har jag valt teorier som knyter an till detta.  

 

2.1 VETENSKAPSTEORETISKA INRIKTNINGAR 

Det finns olika skolbildningar som har olika syn på hur forskning och vetenskap ska bedrivas 

(Patel & Davidsson, 1994:14ff). Två av dessa är positivismen och hermeneutiken. I min    

undersökning kombinerar jag positivismens tankar med hermeneutiken.  
 

2.1.1 Positivism 

Positivism kännetecknas av en empirisk inställning och ett intresse för att förstå regelbunden-

heter. Positivismen har en nomotetisk hållning som innebär att man främst vill fokusera på 

egenskaper hos studieobjektet som återkommer i andra situationer. (Allwood & Erikson, 

1999:38). Den positivistiska filosofin grundades av Comte i mitten av 1800-talet. Positivis-

men har genom sin kritiska syn på vetenskap bidragit till att befria samhällsforskningen från 

myter och värderingar (Kvale, 2001). All vetenskap skulle bygga på kvantifierbara data och 

vetenskapliga fakta, samt vara objektiva och kvantifierbara. Enligt positivismen kan inte 

forskningsintervjun vara en vetenskaplig metod. Allwood & Erikson (1999:238) menar att 

positivismen endast är intresserad av det som går att mäta och lyfter inte fram de mest       

intressanta vetenskapliga frågorna.  

 

2.1.2 Hermeneutik 

Ekström & Larsson (2000) menar att gemensamt för hermeneutiken är att den undersöker 

meningen (betydelseinnehållet i handlingar, texter m.m.). Hermeneutik kännetecknas av ett 

intresse för teori och metoddiskussioner och sätter ideografiska studier i främsta rummet 

(Allwood & Erikson, 1999:38). En konsekvens av hermeneutikens vetenskapliga förhåll-

ningssätt, menar författarna, är forskarens påverkan på forskningsresultatet. Eftersom        

forskarens förförståelse kommer att påverka resultatet är det viktigt att forskaren redovisar sin 

förförståelse. Kvale (2001:42) säger att det centrala för hermeneutisk förståelse är tolkningen 

av en specificerbar mening. Begreppen samtal och text är väsentliga. Den kvalitativa intervjun 
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är en forskningsmetod som ger ett privilegierat tillträde till vår grundläggande upplevelse av 

livsvärden.  

 

2.1.3 Forskningsprocessen 

Själva forskningsprocessen är beroende av forskarens vetenskapliga förhållningssätt, men 

innebörden är densamma, vi vill öka tilltron till vissa påståenden eller uppfattningar eller göra 

de mindre självklara (Holme & Solvang, 1997:16). Med ett positivistiskt synsätt strävar man 

efter en förklaring. Man sätter upp en hypotes som kan förkastas eller behållas. Den herme-

neutiska läran har sitt ursprung i tolkning, nämligen att förståelsen är viktigare än för-

klaringen. Det finns formaliserade ramar och krav som utgör grunden för forsknings-

processen. Innan vi startar en undersökning försöker vi utveckla en teoretisk förståelse av 

problemet genom att ta del av tidigare undersökningar inom området. För att få svar på våra 

frågeställningar måste vi använda oss av olika metodiska ansatser (Ryen, 2004:14ff). Det för-

sta steget är att vi bestämmer oss för vad som ska undersökas. Därefter måste vi sätta oss in i 

vilken kunskap som finns inom området. Det kan gälla kunskap från teorier och modeller eller 

kunskap från tidigare undersökningar inom området. Allwood & Erikson (1999:236ff)  säger 

att ett empiriskt förhållningssätt innebär att det finns en objektiv verklighet, som det går att få 

kunskap om, genom att på ett metodiskt sätt undersöka den. Forskaren ska också kunna redo-

göra för sina undersökningar på ett sådant sätt att de kan upprepas av andra forskare. Finns 

det en objektiv verklighet? Författarna menar att eftersom vetenskapen förutsätter att verklig-

heten ser ut på ett visst sätt, så finns det en risk att vi tror att det går att se verkligheten helt 

objektivt, eller att vi kan veta när vi har funnit sanningen. Men vi kan aldrig veta om en teori 

är sann eller inte. Inte ens med hjälp av empiriskt vetenskapligt förhållningssätt kan vi komma 

ifrån att vi ser verkligheten ur vårt eget subjektiva perspektiv. Däremot måste det finnas en 

vilja hos en god forskare att sträva efter objektivitet genom att använda metoder som gör det 

möjligt för andra forskare att få samma resultat om de gör på samma sätt (a.a.).  
 

2.2 ORGANISATIONSTEORI 

Vad är en organisation? Heide m.fl. (2005:37) menar att det finns många olika definitioner på 

vad en organisation är. De hänvisar bland annat till Lars Bruzelius & Per-Hugo Skärvad 

(2004:26) som i boken Integrerad organisationslära använder nedanstående definition: 
 

En formell organisation brukar definieras som ”ett antal individer som utför olika arbetsuppgifter (arbets- 

fördelning och specialisering) på ett samordnat sätt (samordning, styrning och ledarskap) för att uppnå vissa 
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mål”. Med social organisation avses ”det mer allmänna samspelet mellan människor såväl innanför som 

utanför formella organisationer”.   

 

I tidigare organisationsforskning har kommunikationen setts som en isolerad variabel. Heide 

m.fl. (2005:18) säger att man såg att organisationens struktur påverkade kommunikations-

processerna. Däremot såg man inte det komplexa kommunikationssystem som finns inom en 

organisation. Idag menar många forskare att det inte går att separera organisationer och deras 

kommunikationsprocesser. Både organisationsstrukturer- och kulturer är viktiga faktorer när 

man pratar om kommunikationen i en organisation (a.a:78). Därför menar Heide att ovan-

stående definition på en organisation inte är särskilt bra eftersom den inte nämner ordet    

kommunikation. Han vill istället att vi tänker oss organisationer som ”sociala kollektiv där 

medlemmarna interagerar enligt vissa mönster för att samordna sina aktiviteter och uppnå 

kollektiva och personliga mål” (a.a:37). Detta håller även Dimbley & Burton (1999:144) med 

om. De menar att om de olika verksamheterna ska kunna uppfylla organisationens mål så är 

det nödvändigt med effektiv kommunikation mellan de olika individerna och grupperna. 
 

2.2.1 Organisationsstruktur 

Enligt Johansson (2003:34) så handlar organisationsstrukturen om styrning, arbets- och     

ansvarsfördelning. Ett organisationsschema är ofta bilden av en struktur. Strukturer kan vara 

både positiva och negativa. Det kan vara positivt att vi slipper fundera så mycket på hur vi ska 

göra, men strukturer (regler, vanor m.m.) kan också bli så starka att de hämmar kreativiteten i 

organisationen. En organisation kan vara centraliserad eller mer eller mindre decentraliserad, 

beroende på var i organisationen besluten fattas. Men organisationens form behöver inte ha 

samband med hur den fungerar. En centraliserad organisation kan vara demokratisk och en 

decentraliserad organisation kan vara byråkratisk och sakna demokrati. Däremot är det viktigt 

att ta hänsyn till en organisations specifika förutsättningar när man studerar kommunikationen 

i en organisation (a.a:27). Sandberg & Targama, (1998:148) säger att en viktig del i lednings-

processen är att påverka hur människor uppfattar och förstår strukturer och system, eftersom 

det är människorna i organisationen som ska utnyttja systemen för att åstadkomma en effektiv 

verksamhet. Därför måste systemen integreras i deras egna föreställningar om hur verksam- 

heten kan bli bättre. Eftersom varje individ utvecklar sin förståelse på grundval av sina      

tidigare erfarenheter och uppfattningar, så är inte detta enkelt. 

Ny forskning betonar att kommunikationen är den grund som strukturer utvecklas från. En 

av dessa är James Taylor, som skriver i boken The emergent organisation, att identiteten i 
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organisationen växer fram i olika kommunikationsprocesser. Då uppstår också sociala struk-

turer och uppdelning och samordning av arbetet (Taylor & Van Every, 2000; Taylor m.fl., 

1996, i Heide m.fl., 2005:85). Författarna hänvisar också till McPhee & Poole (2001, i a.a.) 

som anser att ett prioriterat forskningsområde är hur kommunikationen konstituerar och för-

stärker strukturer. 

 

2.2.2 Organisationskultur 

Organisationskulturen ser olika ut i olika organisationer och det finns en mängd olika        

definitioner. Catrin Johansson (i Heide m.fl., 2005:86) refererar till Bang, 1999 (i a.a.) som 

gör nedanstående definition av organisationskultur: 

 
Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som 

utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden. 

 

Bang menar dock att det inte finns någon enhetlig definition, utan begreppet betyder det vi 

vill att det ska betyda vid en viss tidpunkt. Catrin Johansson tycker att det är en bra definition, 

under förutsättning att ”samverkan” innebär interagerar och kommunicerar. Eftersom det ena 

är beroende av det andra så är det svårt att skilja organisationskulturen från organisations-

kommunikation.  

I en organisation finns en mängd subkulturer som ibland är i harmoni och ibland i konflikt 

med varandra. Heide menar att utvecklingen av subkulturer är intimt förknippad med        

organisationens strukturer. Schein (1993, i a.a:88ff) anser att organisationens effektivitet är      

beroende av kommunikationen över subkulturgränserna. Om subkulturen ska kunna integreras 

beror på förmågan att utveckla ett övergripande gemensamt språk och gemensamma tanke-

mönster. Men för att det ska ske en utveckling så måste gemensamma mönster, värderingar 

m.m. kunna förändras. Problemet är att organisationsmedlemmar gärna håller fast vid        

gällande värderingar. Enligt Schein måste kanske sammansättningen av dominanta grupper i 

en organisation förändras eller nyckelpersoner bytas ut för att en förändring ska               

åstadkommas. 

 

2.3 KOMMUNIKATIONSBEGREPPET 

Kommunikation är ett mycket brett vetenskapligt begrepp, som enligt Larsson (2001:25)   

behöver preciseras. Han citerar Fiske (2000, i a.a.) som definierar begreppen information och 

kommunikation som ”a social interaction through messages”. Carey (1992:23, i a.a.) ser   
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kommunikation som ”a symbolic process whereby reality is produced, maintained, repaired 

and transformed”. Larsson (2001:26) menar att kommunikation är processen för kontakten 

mellan människor, medan information står för innehållet i processen. Ahlström & Sjöblom 

Nordgren (2000:69f) har samma definition på begreppen. De hänvisar också till Kreps (1997, 

i a.a.) som lägger till ytterligare ett par aspekter till definitionen. Han menar att ”kommunika-

tion är en social kraft som driver människor mot att samordna aktiviteter för att nå sina      

gemensamma mål” (i a.a.). Han visar hur viktigt det är, för att kunna nå gemensam målupp-

fyllelse, att människor i en organisation får möjlighet att kommunicera med varandra. Det är 

samma resonemang som Grunig m.fl. forskare för: ”Genom att öka individens möjlighet att 

kommunicera, sträva efter balans/symmetri i kommunikationen och påverka strukturen i   

organisationen kan man öka motivationen att verka mot gemensamma mål". Thunberg m.fl.  

(i a.a.) tillför ytterligare en insikt - att det är viktigt att tänka på att sändare och mottagare är 

både informationsmottagare och informationssökare samtidigt i processen. De menar att detta 

stämmer väl överens med Grunigs symmetriska tvåvägsmodell, se tabell 2.1. 

Ibland förklarar man skillnaden mellan information och kommunikation, med att informa-

tion är en enkelriktad och kommunikation en dubbelriktad process. Båda förklaringarna    

refererar indirekt till den så kallade sändare-mottagare-modellen och speglar enligt författaren 

en föråldrad och förenklad syn på kommunikation (Larsson 2001:31). 

Kommunikation är, enligt Heide m.fl. (2005:17), en grundförutsättning för att organisa-

tioner ska kunna existera och fungera. Detta är inte något nytt. Redan 1938 skrev den        

amerikanske företagsledaren Chester Barnard i boken, The functions of the Executive, att 

kommunikationen mellan medarbetarna är avgörande för en organisations överlevnad. Trots 

att det är ett så viktigt område, menar Heide m.fl. att det tas alltför lätt på kommunikations-

frågor. Kommunikation handlar oftast om informationsspridning, och ledare saknar kunskap 

om kommunikationens betydelse för verksamheten.  

 

2.4 ORGANISATIONSKOMMUNIKATION 

Vad är organisationskommunikation? ”Det verkar som om de svenska forskarna har missat att 

organisationskommunikation är ett forskningsfält som internationellt sett åtnjuter ett stort och 

stadigt ökande intresse”, skriver Dalfelt, Heide & Simonsson i artikeln Organisations-

kommunikation – ett forskningsfält på framväxt (2001). Detta stöds av Johansson (2003:11) 

som  menar att det finns en stor brist på svensk forskning inom området organisations-

kommunikation, utifrån ett språkligt och kommunikationsvetenskapligt perspektiv. ”Samtidigt 

är organisationskommunikation som forskningsområde betraktat, mycket otydligt”, säger 
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Dahlfelt m.fl. De menar att organisationskommunikation är ett forskningsfält utan tydliga 

gränser och hänvisar bl. a. till Weick (1983); Goldhaber (1993) samt Downs (1999). Även 

Johansson (2003:18) säger att det finns olika uppfattningar om var gränsen går mellan organi-

sationskommunikation och närbesläktade forskningsområden som t.ex. public relations och 

marknadsföring. Oftast betraktas organisationskommunikation som den interna kommunika-

tionen inom en organisation, men det kan även beteckna ett större område, menar Heide m.fl. 

(2005:40). Simonsson (2002:16) säger att organisationskommunikation handlar om både  

organisationers formella och informella kommunikation, men med tyngdpunkten på intern 

kommunikation. Författaren hänvisar till bl.a. Cheney & Christensen (2001, i a.a.) som menar 

att skillnaden mellan intern och extern kommunikation har suddats ut. Andra forskare, t.ex. 

Putnam & Cheney (1995) och  Miller (2003), hävdar också att organisationskommunikation 

bör omfatta både den interna och den externa kommunikationen, eftersom gränsen mellan 

dessa är otydlig (i Heide m.fl., 2005:40). Heide anser att public relations ska vara ett delfält 

inom organisationskommunikation (a.a.). Samma åsikt har van Riel (1995:12, i Johansson 

m.fl., 2003:18). 

 
Organizational communication is used here as a general term to cover public relations, public affairs,         

investor relations, labour market communication, corporate advertising, environmental communication and   

internal communication. It denotes a heterogeneous group of communication activities which have only a 

few characterictics in common  

 

Stanley Detz (2004:4ff), ser på organisationskommunikation ur tre olika synvinklar. I det  

första perspektivet utgår han från ett historiskt utvecklingsperspektiv och menar att det är  

specialister som arbetar med organisationskommunikation; “as a speciality of organizational 

communication as a speciality in departments of communication and communication         

associations”. I det andra perspektivet menar han att kommunikation är ett speciellt fenomen 

(en isolerad variabel) som kan urskiljas från annat; “communication as a phenomenon that 

exists in organizations”. Heide m.fl. (2005:51) säger att kommunikation i det klassiska      

perspektivet ses som en eller flera olika variabler som kan påverka både individers och      

organisationers effektivitet. Kommunikation anses inte vara det som konstituerar själva     

organisationen. Det har däremot senare perspektiv, bl. a den meningsskapande synen, lagt stor 

vikt vid. I det tredje perspektivet lägger Detz fokus på interaktionen i kommunikations-

processen; ”a way to describe and explain organizations”. Han påpekar att det är få forskare 

som har intresserat sig för organisationskommunikation ur detta perspektiv. Heide m.fl. 
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(2005:42) ansluter sig till Detz tredje sätt att tänka på organisationskommunikation. ”Det är 

ett sätt att förstå och för- klara olika organisationsfenomen ur ett kommunikationsperspektiv”, 

säger de.  

James Carey skriver i boken Communication as culture (1989) om transmissionssynen 

och precis som flera andra forskare, sätter han den i förhållande till den meningsskapande 

synen. Men han strävar efter ett nytt perspektiv på kommunikation som inte följer de gamla 

traditionerna och föreslår definitionen ”communication is a symbolic process whereby reality 

is produced, maintained, repaired, and transformed” (Carey, 1989:23, i Johansson, 2003:24). 

Många forskare däribland Axley (1984) och Carey (1989) menar att överföringssynen 

fortfarande är den dominerande synen på kommunikation (i Johansson, 2003:24). Problemet 

är att överföringssynen ger sken av att kommunikation är något enkelt och att det sända och 

det mottagna meddelandet är identiskt med varandra. Det är ett problem som även Heide m.fl. 

(2005) lyfter fram. Om det är enkelt så betraktas det kanske inte heller som viktigt. En risk är 

att det kan leda till en övertro på den egna kommunikationseffektiviteten i organisationen. 

Rommetveit (1985) har en konstruktivistisk syn på kommunikation och menar att man måste 

gå ifrån tänkandet att det går att överföra ”bokstavliga betydelser” genom verbala uttryck och 

istället tänka på att språk karaktäriseras av mångtydighet, mångsidighet och flexibilitet          

(i Johansson, 2003:25).  

 

2.4.1 Skillnaden mellan transmissionssynen och den meningsskapande synen 

”Vem säger vad till vem genom vilken kanal med vilken effekt?” Citatet formulerades av  

Harold D. Lasswell (1948), en av kommunikationsforskningens fäder. Formeln representerar 

den enkelriktade synen på kommunikation, som även brukar kallas för transmissionssynen    

(i Falkheimer & Heide, 2003:67ff). Enligt Falkheimer & Heide så är transmissionssynen, som 

tidigare nämnts, vanlig i organisationer. Det är en förenkling av kommunikationsprocessen 

där mottagarnas tolkningar av ett budskap glöms bort. Transmissionssynen utgår från ett   

effektivitetstänkande, där målet är att på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt sprida 

information till mottagarna. Ett problem är, menar författarna, att ny teknik och nya medier 

medför fokusering på transmission av kommunikation. En annan baksida är att det antas att 

information i sig är bra. De hänvisar till f.d. SAS-chefen Jan Carlzons uttalande: ”om       

människor bara har tillgång till information kan de inte undvika att ta ansvar” (a.a:77). Det 

finns en uttalad mening om att god tillgång till information ger människor kunskaper, vilket 

gör att de kan lösa de problem de ställs inför. Mer information kan antas lösa alla problem (jfr 

John Seely Brown; Paul Duguid, i a.a:77). Med dagens informationsteknik är det hur enkelt 
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som helst att sprida information, men samtidigt har det blivit allt svårare att nå igenom den 

vägg av information som vi dagligen möter. Även Putnam (1983); Axley (1984) och Fairhurst 

(2001) menar att med nya tekniska hjälpmedel läggs tonvikten på kanaler och effektiv sprid-

ning av information, medan frågor som rör själva innehållet eller hur informationen tolkas och 

används tenderar att åsidosättas (i Simonsson, 2002:42). 

”Hur kan jag veta vad jag tycker innan jag vet vad jag har sagt?” (Karl E. Weick, 1979,     

i Falkheimer & Heide, 2003:67) Kommunikationsforskaren Karl E Weick ifrågasätter den 

traditionella kommunikationssynen och menar att människors förståelse av verkligheten ut-

vecklas i sociala konstruktioner tillsammans med andra. Målet med den meningsskapande 

synen är, enligt Falkheimer & Heide (2003:78ff), att utveckla och stärka den gemensamma 

föreställning som finns i en grupp. De menar att det inte handlar om hur mycket som kan  

sägas, utan hur mycket som kan utelämnas. Det handlar också om att ha en vetskap om att ord 

har olika betydelse för olika människor. Vi förstår verkligheten på olika sätt, beroende av vad 

vi bär med oss i vårt bagage. Vi tänker tillsammans med andra människor när vi kommuni-

cerar. I mötet mellan olika perspektiv, kommer vi förhoppningsvis fram till en förståelse, som 

känns meningsfull. I den meningsskapande synen framhävs dialogens betydelse. Författarna 

hänvisar till teologen Martin Buber som anses vara fader till dialogbegreppet. Han menade att 

dialogen är ett sätt att anse värdet av den man talar med. Att se andra som kommunikations-

partners – inte som objekt.  

 

2.4.2 Intern kommunikation 

De tidigaste kommunikationsmodellerna bygger på de fyra grundläggande elementen sändare, 

meddelande, kanal och mottagare. Den mest kända är Shannons och Weavers linjära modell 

från 1949. 

 

 

 

 

 
Figur 2.1. Shannon & Weavers kommunikativa basmodell i grundversion (Larsson, 2001:39). 

 

Larsson (2001) menar att frågan om kommunikationens effekt alltid varit intressant. 

Kommunikationsforskaren Harold Lasswell, verbaliserade ovanstående modell, figur 2.1,       

i citatet ”vem säger vad till vem genom vilken kanal med vilken effekt”. Redan från början 
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Brus
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fanns brusbegreppet med. Så småningom tillfördes ”feedback” samt senare även ”encoding/ 

decoding”, dvs. den mening som sändaren lägger in i budskapet och den mening som mot-

tagaren läser ut, figur 2.2. Larsson hänvisar till Windahl & Signitzer (1992) som anser att 

budskapet har fem betydelser: avsett budskap, sänt budskap, budskapet i sig, mottaget bud-

skap och uppfattat budskap. Shannons & Weavers klassiska kommunikationsmodell med 

”mottagare” och ”effekt” är fortfarande aktuell i organisatoriska sammanhang, menar        

Ahlström & Sjöblom Nordgren, (2000:91). Ledningen (sändaren) vill säga något och         

definierar en mottagare. Budskapet är det som ledningen vill ha fram, inte nödvändigtvis det 

som mottagaren har behov av att höra. Förhoppningsvis blir effekten det som sändaren      

önskar. Faktorer som senare lagts till modellen, t.ex. kodning och formande av budskap från 

sändarens sida och avkodning/tolkning från mottagarens sida, har setts som hinder för att  

sändaren ska få igenom sitt budskap. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2.2. Basmodellen i sitt kontextuella sammanhang. Källa Larsson (2001:41). 

 

Kontext betecknar det sammanhang och den situation som människor befinner sig i och som 

de utgår från när de tolkar information eller när de själva uttrycker sig (Andersson, 2005:34). 

Idag betonar forskningen alltmer det sammanhang i vilket kommunikation sker, se figur 

2.3 och 2.4. Men Heide m.fl. (2005) menar att basmodellen fortfarande påverkar vårt         

tänkande kring kommunikation på så sätt att man ser kommunikation enbart som överföring 

av meddelanden från en sändare till en mottagare. Det är viktigt att reflektera över vilken  

kunskapssyn som dominerar eftersom det i allra högsta grad påverkar hur vi tänker och agerar 

i olika kommunikationssituationer. Eftersom vi använder språket dagligen, så reflekterar vi 

sällan över vår språkanvändning och kommunikation. Kommunikationens betydelse          

diskuteras alltför sällan, säger författarna. Om det talas om kommunikation så är det begränsat 

till att endast omfatta informationsspridning. De menar också att personer på ledningsnivå, 
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oftast inte är kunniga eller medvetna om dialogens betydelse för verksamheten. Att informera 

är inte detsamma som att kommunicera och nå andra människor med ett budskap. Enligt den 

norske språkpsykologen Ragnar Rommetveit (1985), är mottagaren medskapare av betydelsen 

av ett meddelande. Det beror på personens perspektiv och privata erfarenhet vilka aspekter 

som betonas i en viss situation. För att en gemensam förståelse ska uppnås, förutsätts att   

parterna har möjlighet att anta varandras perspektiv (i a.a., 2005:33). Heide tar även upp 

aspekten av kommunikationens begränsningar när det gäller kunskap, makt och prestige - i 

kommunikationen finns ofta ett maktperspektiv. 

 

2.4.3 Public relations 

Public relations (PR) är den engelska termen för det vi i Sverige kallar för informations- och 

kommunikationsarbete (Ahlström & Sjöblom Nordgren, 2000:70). Larsson (2001) säger att 

PR är en ledningsfunktion, men att en retorisk infallsvinkel är att se mindre till ledningsaspek-

ter och mer till samspelet med publiken. Det finns flera definitioner på Public relations, men 

begreppet saknar motsvarighet i svenska språket (a.a:28). En vanlig definition är enligt    

Falkheimer & Heide (2003:21) de amerikanska PR-forskarna Scott Cutlips, Allan Centers och 

Glen Brooms formulering, “Public relations is the managemnet function that establishes and 

maintains mutually beneficial relationships between an organization and the publics on whom 

its success or failure depends”. Men den mest kända är enligt Larsson (2001:28), Grunigs & 

Hunts (1984:6) definition: ”The management of communication between an organization and 

its publics”. Larsson förklarar public relations utifrån tre teoretiska perspektiv – ett struktu-

rellt, ett interaktionistiskt och ett retoriskt perspektiv. Det strukturella perspektivet ställer  

frågan om vad organisationer gör och hur de arbetar med informationen, det interaktionistiska 

hur de fungerar i sina kontakter och det retoriska studerar vad de säger. Han lägger till ett 

fjärde perspektiv som debatterats mer och mer – en kritisk inriktning. Det fjärde perspektivet 

handlar om hur verksamheten skulle kunna förbättras och handlar främst om behovet av bättre 

etik, dialog och samhällsansvar. Larsson lyfter fram den mest kända PR-modellen som       

lanserats av Grunig tillsammans med kollegan Hunt (1984), se tabell 2.1. 
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Tabell 2.1. Kännetecken för Grunigs & Hunts fyra PR-modeller, förkortad version (Larsson, 2001:47). 

Kännetecken Publicitets 

modellen 

Informations 

modellen 

Asymmetrisk 

tvåvägsmodell 

Symmetrisk tvåvägs-

modell 

Ändamål Propaganda Spridning av 

information 

”Vetenskaplig 

övertalning” 

Ömsesidig förståelse 

Typ av kommunikation Envägs, inget 

sanningskrav 

Envägs, sanning 

viktigt 

Tvåvägs, obalanse-

rad 

Tvåvägs, balanserad 

Kommunikations 

modell 

Sändare 

 

Mottagare 

Sändare 

 

Mottagare 

Sändare 

 

Mottagare 

Grupp            Grupp 

 

 

Utvärdering och forsk-

ning 

Begränsad, enkel 

statistik 

Begränsad, 

observation 

Undersökning av 

attityder 

Undersökning av för-

ståelse 

 

Grunigs & Hunts modeller speglar fyra olika verksamhetstyper där främst organisations- och 

ledningsvariabler betonas. Publicitetsmodellen kan, enligt Larsson (2001:47ff), vara använd-

bar när organisationer vill profilera sig utåt. Informationsmodellen används främst av      

myndigheter och icke-kommersiella organisationer. Den asymmetriska tvåvägsmodellen är 

användbar när organisationen tillgriper metoder där man vill få till stånd en återkoppling, 

samt vid möten och aktiviteter där deltagarna har möjlighet att kommunicera. Vissa forskare 

menar att man inte kan tala om fyra modeller utan högst om tre och egentligen bara om två – 

envägs- och tvåvägskommunikation. En faktoranalys som gjorts på frågor till informatörer, 

om arbetets art, visade på mycket små skillnader, mellan de två envägsmodellerna respektive 

tvåvägsmodellerna. Grunig betraktar den symmetriska tvåvägsmodellen som en idealmodell. 

Falkheimer & Heide (2003:82) menar att det är en idealmodell som är svår att uppnå. Det 

finns alltid olika beroende- och maktförhållanden som påverkar en relation. Författarna    

nämner bl.a. de anställdas beroende av att ha en god relation till sin chef, för att få behålla sitt 

arbete. Vissa forskare ifrågasätter om det överhuvudtaget går att skapa symmetriska former. 

Det är inte realistiskt att företag kan agera strikt symmetriskt. Däremot kan symmetriformen 

fungera parallellt med traditionella kommunikationsformer. Larsson säger att allt beror på vad 

man menar med symmetri. Betyder symmetri dialog? Han förkastar tanken och menar att 

symmetri inte innebär någon djupare dialog. Även Banks (1995:97, i Larsson, 2001) säger att 

begreppet interaktion endast kan gälla för dialog där parterna etablerar en reell kommunikativ 

vilja som baseras på ömsesidigt förtroende. Den tyska samhällsteoretikern Habermas förut-  

sätter att dialogen inte bara är jämlik, utan också ovillkorlig. Han skiljer på kommunikativa 

och strategiska handlingar och menar att strategiska handlingar leder till manipulation.     

Larsson menar att man kan tolka Haberman så att kommunikationsvillkoren är acceptabla, om 

sändaren har en genuin vilja att kommunicera på lika villkor, och är öppen för att ändra sin 
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egen uppfattning i denna dialog (a. a: 49). Enligt författaren, så finns det än så länge inte så 

stora möjligheter att arbeta symmetriskt eller dialoginriktat i någon större skala, eftersom det 

saknas lämpliga metoder.  

 

2.4.4 Dialog 

Simonsson, (2002:71f) säger att dialogen har blivit ett slagord. Förmågan att skapa en dialog 

framställs som en viktig framgångsfaktor, men det finns ingen klarhet i vad dialog egentligen 

innebär. Dialogen likställs med tvåvägskommunikation, men Simonsson menar att det är   

dialogens förknippande med delaktighet, som skiljer den från andra former av tvåvägs     

kommunikation. Hon hänvisar bl. a. till Senge (1995) som framhåller kopplingen mellan    

dialog och lärande organisationer. Den maktförskjutning som skett genom den ökade graden 

av komplexitet och förändringshastighet, har givit medarbetare i organisationer en ökad hand-

lingsfrihet och ett ökat ansvar. Detta gör att ledarskapet måste förändras till mer symmetriska 

jämlika former. Då blir dialogen ett viktigt inslag. Genom dialogen kan vi nå nya insikter och 

kunskaper som vi aldrig hade kunnat erhålla på egen hand. Enligt många forskare som      

studerar relationer så kännetecknas ett dialogiskt handlande av öppenhet, ärlighet, empati och 

omsorg om varandra. Andra forskare betonar det dialektiska draget hos dialog (Larsson, 

2001:38). Larsson hänvisar till litteraturteoretikern Bachtin, som menar att det måste ske en 

sammansmältning av de olika parternas perspektiv, för att de ska bli en dialog. Men det unika 

i de individuella perspektiven måste bibehållas. Processen är resultatet av den dynamik som 

skapas mellan två krafter, en som vill förena och en som vill skapa åtskillnad. Men det här 

betyder inte, enligt Falkheimer & Heide (2003), att dialogen är den mest effektiva kommuni-

kationen - det finns tillfällen när en rakare kommunikation kan var mer effektiv, men sett ur 

ett långsiktligt perspektiv så är det i de flesta fall lönsamt att föra en dialog med organisa-

tionens olika publiker. 
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2.4.5 Kommunikationsmodeller 

Broom och Dozier (1990) har utarbetat en modifierad samsynsmodell efter kommunikations-

forskarna Jack McLeods och Steven Chaffees (1973) ”coorientation model” (i Simonsson, 

2002:151). Modellen utvecklades från början för interpersonell kommunikation, men på    

senare år har den även använts inom PR-forskningen (Grunig & Hunt, 1984; Broom &      

Dozier, 1990; Dozier & Ehling, 1992, i a.a.) Modellen visar på hur viktigt det är att kommu-

nikationsparterna i en relation har en korrekt uppfattning om varandras uppfattning (McLeod 

& Chaffee, 1973, i a.a.). 

 

 
 Överensstämmelse 

 

 

 
 Korrekthet   

Uppfattad      Uppfattad 

överensstämmelse?    överensstämmelse? 

 

 

 

 
Figur 2.3. Samsynsmodellen tillämpad på relationen mellan chef och medarbetare (modifierad efter Broom        

& Dozier, 1990 i Simonsson, 2002:151).  

 

Enligt Simonsson (2002:67) så är en persons tolkning och förståelse alltid beroende av andra 

människor. Hon hänvisar också till flera forskare bl.a. Golding (1996); Mullern & Stein 

(1999) m.fl., som säger att det formella ledarskapet ger ledaren större möjligheter än med-

arbetarna att påverka och styra innebörder. 
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Överensstämmelse? 

Överensstämmelse? 

Andersson (2005:98) visar med hjälp av en annan samordningsmodell på förtroendespelets 

komplexitet. Modellen beskriver kommunikationen som ett samspel mellan människors före-

ställningar om omvärlden och deras förväntningar på varandra. Författaren återger grund-

modellen med heldragna linjer och en utvidgad modell med streckade linjer. Genom att  ut-

vidga modellen visar han på att förtroendekapital bygger på ömsesidiga och samstämmiga     

begrepp och förväntningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

Figur 2.4  Samordningsmodellen. Kursiverade ord, streckade boxar och pilar är tillägg till grundmodellen  

McLeod och Chaffee, 1973 (i Andersson, 2005:99) 

___________________________ 

Samordningsmodellen finns i många olika former. Andersson (2005) har här utgått från ”Coorientation” i  

McLeod och Chaffee (1973). Samorienteringsmodellen översätts ofta direkt från engelska till koorienterings-

modellen”.  Andersson menar att detta gör att man förlorar andemeningen med modellen. Samorientering    

handlar om att samordna förväntningar (a.a:98) 
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Samordningsmodellen omfattar i sin grundform två personer och deras föreställningar om 

varandra. Den omfattar två dimensioner, dels A:s och B:s fakta och kunskaper i en fråga samt 

deras åsikter och värderingar. Även deras föreställningar om varandras ståndpunkter kan delas 

upp i de två dimensionerna. Förståelsen för varandras perspektiv kan gälla en eller båda av 

dimensionerna: fakta, attityder eller både och. Även samförståendet kan ligga på olika nivåer, 

t.ex. sakfrågan, ståndpunkten eller både och. Om två aktörer har samma förståelse eller     

inställning till en sak så säger vi att de förstår varandra i sak. Om de dessutom gör riktiga  

antaganden om varandras perspektiv så säger vi att de förstår varandra som personer.         

Andersson säger att korrekta metaperspektiv är ett villkor för att diskussioner och debatter ska 

flyta. Missförstånd handlar ofta om metaperspektivet, menar han (a.a:99). 

 

2.4.6 Digitala kommunikationskanaler 

Enligt Heide m.fl. (2005) så är diskussionsgrupper ett bra medium för organisationslärande. 

Det är oftast en öppen diskussion och alla har möjlighet att delta. Ett problem kan vara, vilket 

även forskningen visar, (jfr Nygren, 2002, i a.a.:144) att människor kan skrämmas av         

offentligheten och transparensen i dessa diskussionsgrupper. Det kan göra att fler använder   

e-post istället för diskussionsgrupper. Heide m.fl. (2005) menar att kommunikationen via      

e-post har mest likhet med samtal öga mot öga; språket är detsamma, återkopplingen är oftast 

snabb och det ställs inga större krav på grammatisk korrekthet. Användaren kan också själv 

bestämma vilka personer kommunikationen ska ske med. Författaren hänvisar till Sproull & 

Kiesler, (1991, i Dahlgren, 2002:184) som säger att en av fördelarna är att det är lättare att 

bilda nya gemenskaper mellan personer i en organisation. Men Heide menar också att e-post 

är ett fattigt medium. Tekniken ger många nya möjligheter, men mediet i sig räcker inte för att   

effektivisera lärandet. Han lyfter fram begreppet mediecentrisk och menar att det finns många 

som bländas av tekniken och alla dess möjligheter, men synen på lärande och kommunikation 

är den traditionella transmissionssynen. Det läggs för mycket fokus på att lagra och distri-

buera stora mängder information så snabbt som möjligt. Användarnas behov av information, 

nya kunskaper samt att kunna samarbeta med andra glöms bort (Heide m.fl., 2005:146). 

Kommunikationsmängden inom en organisation kan öka men det innebär inte alltid en kvali-

tativt bättre kommunikation. Peters (1992, i Dahlgren, 2002:183) varnar chefer för att gå från 

”management by walking around” till ”management by screening around”,  eftersom inter- 

aktionen mellan chef och medarbetare vid öga mot öga då försvinner. 

 

 



30 

2.5 STRATEGI 

Strategi härstammar från militären och kommer från det grekiska ordet ”strategia” som     

betyder ”fältherrekonst”. Strategibegreppet är knutet till en överordnad samordning av organi-

sationens viktigaste mål och riktlinjer (Heide m.fl., 2005:119). 

Enligt Falkheimer & Heide (2003:18) så handlar strategi i organisationssammanhang     

oftast om ”en plan för hur de formulerade målen ska kunna förverkligas”. Roos m.fl. (1997) 

säger att strategibegreppet kan ses ur flera olika perspektiv. Ett av dessa, menar författarna, är 

strategi som plan; strategi är i det här avseendet en medveten handling för att förverkliga ett 

visst mål eller en vision. Det handlar ofta om operativa strategier. Strategi som plan har i sig 

två dimensioner. Den första betraktar strategin som ”en plan som skapas före en händelse,”  

där händelsen verkställs i enlighet med planen. I den andra dimensionen är strategin ”produk-

ten av en medveten och målinriktad process” (i Ahlström & Sjöblom Nordgren, 2000:87). 

Cutlip, Center och Broom (1994:318, i a.a., 2000:87) har utarbetat en enkel modell som visar 

att   strategiskt arbete är en process som pågår hela tiden. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.5 Strategisk arbetsprocess. Källa: Cutlip, Center & Broom, 199:318 (i Ahlström & Sjöblom Nordgren, 

2000:90) 

 

Ahlström & Sjöblom Nordgren (2000:90) definierar de olika faserna: 
Fas 1 innebär att man definierar viken typ av problem det gäller. I den här fasen ligger fokus på att skaffa 

sig en bra grund för analys av problemet. De säger att opinionsmätningar, attitydundersökningar, scenario-

analyser, SWOT- och PEST-analyser är bra hjälpmedel. I fas 2 bearbetas och analyseras den information 

som samlats in. Detta blir sedan beslutsunderlag för kommande insatser. Fas 3 är själva handlingsfasen. Här 

operationaliseras de beslut som tagits i fas 2. Fas 4 är utvärderingsfasen. Utvärdering sker hela tiden men i 

fas 4 summeras allt. Resultatet av fas 4 blir starten av nästa fas 1 osv.  

Implementering 

Planering och strategi 

Problemdefinierad 
situationsanalys 

Utvärdering 1

2
3

4
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Författarna varnar dock för att modellen kan vara vilseledande eftersom strategiskt arbete 

innebär en mängd olika delprocesser och komplexa beslut som inte visas här. 

 

2.6 MÅL OCH VISIONER  

Målstyrning innebär enligt Ahlström & Nordgren (2000:102) att ”organisationer styrs mot 

framtiden med hjälp av strategier och planer kopplade till mål på olika nivåer i organisa-

tionen”. Johansson (2005:203f) fann i sin undersökning att det var många personalgrupper 

som lade ner mycket arbete på att formulera mål. Det var inget kontinuerligt arbetet utan 

skedde under vissa perioder. Det stannade också ofta vid målformuleringarna.  

Begreppet vision står för en framtidsbild av hur man vill att organisationen ska utvecklas 

(Heide m.fl., 2005:119ff). Enligt Roos m.fl. (1998) så är avsikten med visionen att motivera 

och engagera de anställda. Den ger också ramarna för hur organisationens/verksamhetens 

affärsidé, mål och strategi ska utformas. Fairhurst (2001) säger att det även internationellt 

finns en oklarhet vad gäller begreppens innehåll (i a.a.). Ibland används begreppet mission 

som står för organisationens affärsidé. Heide menar att det ibland kan vara svårt att skilja  

mellan vision och mission. 

 

 

    Strategi 

 
 

 

 

 

Fig. 2.5. Relationen mellan vision, mål och strategier (Heide m.fl., 2005:119).  

 

Catrin Johansson (2003:9) funderar över vad visioner, mål, strategier och strategidokument 

egentligen är bra för. ”Behövs de?” undrar hon. Visst finns det de som tvivlar på om visioner 

behövs, men det är betydligt fler som starkt betonar visionens värde. Heide m.fl. (2005:121) 

citerar konsulten Lisa Rudolfsson, som i en artikel skriver om vad som skiljer Sveriges    

snabbast växande företag från andra: 

 
Alla i organisationen måste veta vilka mål företaget strävar mot och vad de ska söka efter vid eventuell    

förnyelse. Därför måste ledningen alltid ge en klar och tydlig information och skapa en stark företagsanda. 

(Reinius, 1998, i a.a.). 

Vision

Mål 

Strategier 
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Hennes åsikt stöds av många forskare. Catrin Johansson hänvisar bland annat till Broms & 

Gamberg (i a.a., 2003:10) som säger att strategin för mål och visionen ger entusiasm och det 

behövs i alla organisationer. En annan forskare, Stanley Deetz (i a.a), menar att det dessutom 

är viktigt att visionen är förankrad på alla nivåer i organisationen. Visionen kan hjälpa till att 

stärka värdegemenskapen och öka känslan av måluppfyllelse (Heide m.fl.:122). Även Schein 

(1992) är av åsikten att visioner är mycket viktiga i organisationer. Han anser däremot att  

visionen inte behöver vara särskild tydlig. Den ska bara ge vägledning och visa på att        

konstruktiv förändring är möjlig (i Heide m.fl., 2005:122). Ekonomen Anders Källström 

(1995) har genomfört en undersökning av ledarskapet hos 22 svenska företagsledare. Huvud-

modellen i svenskt management beskriver Källström som ”att skapa konsensus kring en 

kommunicerad vision” (i Johansson, 2003:62). Källström poängterar också att visionen måste 

vara enkel så att den kan förstås av så många som möjligt. Trots att de flesta forskare är över-

ens om att visionen är viktig så är det ändå många som upplever problem med att kommu-

nicera ut visionen i organisationen? Vad beror det på? 

Johansson (2003:62) refererar till en artikel med rubriken ”De flesta svenska storföretag 

misslyckas med att genomföra sina mål och strategier. Dålig förmåga att få personalen med 

på noterna sägs vara en av orsakerna”. Artikeln refererar till en undersökning av hundra    

chefer på ett konsultföretag. Cheferna tror att endast 4-5 procent av de anställda (på golvet) 

och 30 procent av mellancheferna förstår mål och strategier. Detta trots att cheferna påstår att 

deras företag har en tydlig affärsidé. Anledningen, tror de, är svårigheterna att översätta    

visionerna till personliga mål och planer. Flera av de ledare som Källström (i Johansson, 

2003:63) intervjuade upplevde också problem med att kommunicera ut visionen i organisa-

tionen. Källström menar att det beror på att budskapet vidarebefordras dåligt. En av             

anledningarna kan vara att ledaren informerar sina närmaste medarbetare sen ska de i sin tur 

informera vidare. Ofta blir det bara fragment av det ursprungliga budskapet som når de tredje 

och fjärde nivåerna. En annan anledning kan vara att budskapet förvrängs på vägen. Men det 

kan också bero på ledarens kommunikationsteknik, menar Källström. 

Även Sandberg & Targama (1998:21) hävdar att många ledare har svårt att få sina      

medarbetare att agera i enlighet med visionen, trots att de tycker att den är väl förankrad i 

organisationen/företaget. De går lite längre och menar att det är omöjligt för en ledare att 

överföra sin tolkning till medarbetarna. Medarbetarna måste kunna integrera tolkningen i sin 

egen förståelse.  
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2.7 IDEALMODELL 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

  

   

 

 

 
Figur 2.6. Modellen är en kombination av två olika modeller: samsynsmodellen (modifierad efter Broom & 

Dozier, 1990 i Simonsson 2002:151), figur 2.4 och samordningsmodellen (modifierad efter McLeod & Chaffee, 

1973 (i Andersson, 2005:99), figur 2.5. 

 

 

Modellen, som är både kommunikativ, dialogisk, meningsskapande och symmetrisk är upp-

byggd kring förtroende. Perspektivet på kommunikation är strukturellt och interaktionistiskt. 

Den är användbar både mellan och inom olika personalgrupper/kategorier. Omvärlds-

förväntningarna kommer bl.a. från barn/elever, föräldrar, media m fl. Enligt flera forskare, 

bl.a. Heide m.fl. (2005), så är gränsen mellan den interna och den externa kommunikationen 

flytande. En viktig del är den övergripande förankrade visionen som kan hjälpa till att skapa 

den värdegemenskap som är nödvändig för att alla ska få en ökad förståelse för sin del i sam-

manhanget. Det är i mötet mellan olika perspektiv som utveckling sker. 
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3 METOD OCH MATERIAL 
Kapitlet inleds med en beskrivning av mitt tillvägagångssätt vid litteratursökningen. Därefter 

kommer olika vetenskapliga förhållningssätt. Jag presenterar de undersökningsmetoder jag 

valt samt redogör för tillvägagångssättet. Jag presenterar också motiven och tankarna bakom 

dessa val. Detta för att läsaren ska kunna bedöma undersökningens tillförlitlighet och få en 

förståelse för den infallsvinkel jag använt mig av i uppsatsen.  

 

3.1 LITTERATURSTUDIER 

Med utgångspunkt från syftet utvecklades ett teoretiskt ramverk. Det är ett brett område med 

enormt mycket litteratur så jag begränsade mig till litteratur som handlar om organisations-

kommunikation, främst ur ett tolkande socialkonstruktivistiskt perspektiv. Studierna utmyn-

nade i en dialogisk och symmetrisk kommunikationsmodell, som även är meningsskapande 

samt uppbyggd kring förtroende, figur 2.6. Perspektivet på kommunikation är strukturellt och 

interaktionistiskt.  

 

3.2 VETENSKAPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Vad vetenskap är och hur forskning bör bedrivas är något det länge tvistats om. Det finns 

också en rad definitioner och vetenskapsteoretiska inriktningar. Jag kommer inte att återge 

alla dessa men - vad är sant? ”Kan tolkningar vara vetenskapliga?” skriver Ekström &     

Larsson (2000:13). De menar att den sociala verkligheten i första hand inte består av mätbara 

objekt och beteenden utan av meningsfulla handlingar och resultat av handlingar. Kvale 

(2000:18) säger att det skett en förskjutning, från förvärvande av kunskap genom observa-

tioner och experimentell manipulering av undersökningspersoner, till förståelse genom samtal 

med de människor som ska förstås. Lars-Gunnar Lundh (i Allwood & Eriksson, 1999: 237) 

skriver att vetenskaplig verksamhet förutsätter att verkligheten ser ut på ett visst sätt och att 

det går att undersöka hur den ser ut. Men de säger också att vi aldrig kan veta att vi har en 

sann uppfattning om verkligheten. Vi kan aldrig – inte ens med hjälp av ett empiriskt veten-

skapligt förhållningssätt komma ifrån det faktum att vi ser verkligheten subjektivt. Veten-

skapen syftar alltid till att nå fram till sanna teorier om verkligheten och en god forskare     

strävar alltid efter objektivitet. Vi kan tro mer eller mindre starkt på en viss teori, men vi kan 

aldrig göra någon helt objektiv bedömning av om en uppfattning är sann eller inte. Enligt 

Kvale (2001:45) så tenderar frågan om en undersökning är vetenskaplig eller inte, att idag 

ersättas av den mer pragmatiska frågan, om undersökningen ger användbar kunskap.         
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Simonsson (2002:33) säger att kvalitativa generaliseringar inte handlar om att klargöra vad 

som är giltigt för en hel population utan bygger istället på en strävan att synliggöra vissa 

egenskaper eller strukturer i en organisation eller en viss grupp. Syftet med min undersökning 

är att synliggöra de kommunikationsstrategier man använder sig av, inte att göra några gene-

raliseringar.  

Idag har det empiriska förhållningssättet en mer eller mindre dominerande roll inom de 

flesta vetenskapliga discipliner. Inom det empiriska förhållningssättet kan man urskilja två 

varianter, det induktiva och det deduktiva synsättet. Enligt induktivismen börjar forskaren att 

observera verkligheten och sedan generera teorier efter det empiriska materialet. I det          

deduktiva synsättet tilldelas teorierna en större roll. Enligt Föllesdal, Allöe & Elster (1993,      

i Allwood & Erikson, 1999) så innebär en hypotetisk-deduktiv metod att vi betraktar våra 

uppfattningar som hypoteser. De konsekvenser vi kommer fram till prövar vi genom att     

undersöka den empiriska verkligheten (a.a.:260). I undersökningen har jag utgått från en   

problemformulering och tagit del av forskning och olika teorier inom problemområdet.     

Därigenom har jag skapat en teoretisk referensram som legat till grund för den empiri jag 

samlat in. Min uppsats kan därför sägas ha en deduktiv ansats. 

 

3.3 DATAINSAMLINGSMETODER 

 

3.3.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod 

Jag har valt att göra en empirisk undersökning, där jag utgått från ledningens perspektiv men 

även tagit med medarbetarnas syn. Allt förbättringsarbete börjar med en nulägesbeskrivning. 

Hur skulle jag på bästa sätt ta reda på hur det ser ut i den undersökta kommunen idag? Vilken 

kommunikationssyn är den dominerande och vilka strategier använder man sig av? Jag ville 

också veta vilka faktorer som har betydelse för hur informationen/kommunikationen fungerar.  

Man brukar skilja mellan två olika metodiska angreppssätt inom samhällsvetenskapen, 

kvalitativa och kvantitativa metoder (Holme & Solvang, 1997:13). Enligt Trost (2005), måste 

syftet vara avgörande för vilken slags metod man ska använda sig av. Min undersökning har i 

huvudsak ett beskrivande syfte. Avsikten var att få en djupare förståelse för det studerade  

ämnet och det sammanhang det ingår i. Enligt Holme & Solvang (1997:14) har en kvalitativ 

metod ett förstående syfte. De menar att vi inte i första hand är inriktade på att pröva om   

informationen har generell giltighet – det är förståelsen som är det centrala. Det var därför 

naturligt för mig att välja den kvalitativa metoden. En aspekt som Johansson (2003:73) lyfter 

fram i sin studie är att kvalitativa forskare är mer intresserade av process än av resultat och 
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dessutom av hur människor skapar mening och strukturerar sin sociala verklighet. Även detta 

passade in på mitt syfte med undersökningen. De frågeställningar jag valt att belysa är svåra 

att fånga med hjälp av kvantitativa metoder.  

Enligt Holme & Solvang (1997:85) så kan det vara bra att kombinera olika tillvägagångs-

sätt. Eftersom den kvalitativa metoden och den kvantitativa metoden tar fram olika aspekter 

av verkligheten kan de komplettera varandra. Fallstudieforskare använder ofta en kombination 

av olika metoder eftersom komplexa fenomen lättare kan förstås då (Hartley, 1994:209;    

Cassel & Symon, 1994: 4, i Johansson, 2003:74). Det här fick mig att fundera över om jag 

inte kunde göra en kombination av de olika metoderna. Eftersom uppsatsen i huvudsak är 

deduktiv så skulle det vara intressant att se hur de båda metoderna kunde användas till-

sammans. Det skulle kanske hjälpa till att öka validiteten. Enligt Holme & Solvang (1997) så 

kan det vara problem att få valid (giltig) information i kvalitativa undersökningar. Även 

Dahmström (2005:100) säger att det i många undersökningar är tänkbart med flera alternativa 

insamlingsmetoder, och att ingen metod kan anses direkt fel. Hon hänvisar till Bergman & 

Wärneryd (1982:204) som skriver: ”Det viktigaste ur kvalitetssynpunkt är inte valet av data-

insamlingsmetod, utan hur väl man utnyttjar de potentiella resurserna hos den valda           

metoden”.  

Det finns flera olika kvalitativa och kvantitativa metoder. De vanligaste i en survey-

undersökning är, enligt Dahmström, observationer, intervjuer och enkäter. Observationer hade 

varit bra i denna undersökning eftersom en observatör kan studera förhållanden som en inter-

vjuad person inte gärna diskuterar (Johansson, 2003:78). Det skulle ha tagit alltför lång tid 

därför valde jag intervjuer och enkäter istället.  

Litteraturstudier har givit en grund för mitt fortsatta arbete. 

 

3.4  URVAL 

Den population jag valt att undersöka är en kommunal förvaltning, som består av drygt 2000 

anställda. Eftersom undersökningens syfte rör kommunikationen mellan chef och medarbetare 

hade det kanske varit bäst att intervjua både chefer och medarbetare. Det är ett tidsödande 

arbete och urvalet hade i så fall blivit relativt litet. Därför valde jag att intervjua politiker och 

chefer och låta medarbetarna fylla i en enkät. Min tanke var att, med hjälp av intervjuer och 

enkäter, analysera kommunikationen på olika nivåer i organisationen - från politikernivå och 

ner på den enskilda enheten (förskolan, skolan, fritidshemmet, skolexpeditionen). Eftersom 

det är en relativt stor förvaltning, har jag valt att bara undersöka en del av populationen. Jag 

har således intervjuat 15 personer: tre politiker, fyra personer ur förvaltningsledningen, tre 
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rektorer för barnomsorg/grundskola och fem biträdande rektorer för barnomsorg/grund-     

skola/gymnasieskola. Totalt 345 personer fick möjlighet att fylla i enkäten. Av dessa svarade 

178 personer, d.v.s. 52 %. I gruppen ”gymnasieskola” var svarsfrekvensen 70 %.  

 

3.4.1 Intervjuer 

För att urvalet skulle bli så representativt som möjligt och för att få en spridning på olika   

nivåer så gjorde jag först ett stratifierat och därefter ett strategiskt urval. De grupper (strata) 

jag valde var politiker, förvaltningsledning och skolledare (rektorer och biträdande rektorer). 

Därefter funderade jag på vilka som skulle vara med och hur stort urvalet skulle vara. Jag  

ville ha så relevant kvalitativ data som möjligt och även ett helhetsperspektiv. Därför ville jag 

få med så många personer som möjligt i undersökningen. Men det är ett tidskrävande arbete, 

att både samla in och analysera så stort material, så jag insåg att jag vara tvungen att begränsa 

mig. Tillsammans med min handledare bestämde jag mig för att utföra intervjuerna med 15 

personer. För att få så stor bredd som möjligt så gjorde jag ett strategiskt urval ur de olika 

grupperna.  

 

3.4.2 Enkäter 

Även här gjorde jag först ett stratifierat urval (operativ och administrativ personal från för-

skolor, skolor och fritidshem). Därefter gjorde jag ett strategiskt urval av vissa enheter.       

Urvalet gjordes så att varje element i populationen skulle ha en känd sannolikhet att komma 

med. 

 

3.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

3.5.1 Intervjuer 

Det positiva med intervjuer är den personliga kontakten som gör intervjusituationen till en 

spännande och berikande upplevelse. Ekström & Larsson (2000) menar att intervjun är att 

föredra om man ska studera en redan inträffad händelse, t.ex. anställdas syn på intern-

kommunikationen i en organisation. I en intervju kan man närma sig ett ämne från olika    

synvinklar och få en rik och varierad information (Kvale, 2001). Det rör sig inte om att   

kvantifiera objektiva data, utan om att tolka meningsfulla relationer (a.a:17). Jag upptäckte att 

jag fick en djupare förståelse genom att inte bara lyssna till de direkta uttalandena utan även 

till innebörden, vad som sades mellan raderna. Ett problem i intervjuundersökningar är    

verkningarna av ledande frågor - att det kan påverka resultatet (Kvale, 2001). Det är inte bara 
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frågorna som kan vara ledande, utan intervjuarens egna kroppsliga och verbala reaktioner kan 

inverka på resultatet. Jag återkommer till detta nedan, under reliabilitet och validitet. 

Intervjuerna har genomförts med intervjuguide, se bilaga 2. Frågorna är halv-

strukturerade. Det är enligt Ryen (2004:46), det vanligaste. Det kännetecknas av att man på 

förhand har ställt upp huvudfrågor och viktiga teman, utan att i detalj avgöra frågornas formu-

lering och ordningsföljd. Det var ett stöd för mig som ovan intervjuare att ha dessa frågor att 

utgå från. Samtidigt gav det mig en chans att ställa följdfrågor för att få utförligare svar.  

Genom att inte följa intervjuguiden helt har jag försökt undvika att styra intervju-

personerna. Jag har utan problem kunnat ändra ordningsföljden på frågorna. Ibland fick jag 

svar på flera frågor i samma fråga. Utgångspunkten för intervjufrågorna har varit frågor kring 

mål, strategier, roller, informationskanaler och kommunikationsklimat.  

Jag kontaktade personerna en till två veckor före och bestämde tid för intervjuerna. Jag 

upplyste om att intervjun var frivillig, men i stort sett alla var positivt inställda. Trots att flera 

av de tillfrågade personerna var mycket uppbokade, så var det inga problem att välja tidpunkt 

för intervjuerna. Endast en person avböjde, skälet var just tidsbrist. Jag uppgav tidpunkten för 

intervjuerna till cirka en timme. För att inte respondenterna skulle ha möjlighet att på detalj-

nivå förbereda sina svar så fick de inte ta del av frågorna före intervjun. De fick endast reda 

på, i stora drag, vad intervjun skulle handla om. Flertalet av intervjuerna har skett på plats. 

Före intervjun berättade jag kort om syftet med intervjun och frågade om jag fick lov att   

använda bandspelare. Jag förklarade att bandspelaren endast var en hjälp för mig, så att jag 

skulle slippa skriva så mycket under själva intervjun.  

 

3.5.2 Enkäter 

Enkätformulär skickas vanligen via posten, en postenkät, men kan idag också skickas som 

elektronisk post, webbenkät. När det gäller enkäter måste man vara medveten om risken för 

ett stort bortfall (Dahmström 2005:76). Trots risken för bortfallet finns det många fördelar 

med enkäter. Det är en billig metod och det är möjligt att ställa många slag av frågor som  

respondenten kan besvara, vid en tidpunkt han/hon själv bestämmer. Det sker dessutom ingen 

påverkan från intervjuare. Nackdelarna är, förutom risk för stort bortfall, att det tar lång tid 

(gäller ej webbenkäter), det är svårt att få svar på öppna frågor och man vet inte vem som  

svarar.  

Jag har använt mig av webbenkäter, men personalen på en förskola, där de inte hade till-

gång till Internet, har fått besvara enkäten på traditionellt sätt. Webbenkäter kan användas i 

kombination med andra datainsamlingsmetoder, d.v.s. att man gör en ”mixed-mode survey” 
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(Dahmström 2005). Ett problem är risken för systematiska fel, en teknikbias. I den elektro-

niska formen måste man kanske besvara alla frågorna, medan man i det manuella hanterandet 

väljer att hoppa över vissa frågor.  

Jag fick möjlighet att använda mig av förvaltningens nya webbenkätverktyg, Artologik 

Query & Report. Tidigare fanns ett annat webbenkätverktyg som inte fungerade så bra. Min 

undersökning var den första med det nya enkätverktyget. 

Webbenkäten, bilaga 3, är ett elektroniskt formulär som består av 42 frågor. Formuläret 

har en hög grad av standardisering och strukturering. Frågorna är indelade i olika kategorier. 

Den första delen består av bakgrundsfrågorna: arbetsområde, åldersgrupp och kön. Det är 

oftast skillnader i svarsfördelningen mellan män och kvinnor samt mellan olika åldersgrupper. 

Därför har jag valt att dela in svaren efter dessa bakgrundsvariabler, dels för att kunna       

presentera skillnaderna, dels kunna ta hänsyn till dem vid analysen av resultaten. Jag har inte 

bett om exakt ålder eftersom anonymitetsskyddet då kan gå förlorat. Den andra delen är upp-

delad i områdena: mål/visioner, nämndsbeslut, information/kommunikation och återkoppling. 

Frågorna består av både fasta och öppna frågor. Fasta svarsalternativ är både lättare att      

besvara och lättare att koda och analysera. Vissa fasta alternativ har kombinerats med en   

öppen fråga för att få motiveringar till det angivna svaret (Dahmström, 2005, s.131). Några av    

frågorna är av ”Lickert-typ”. De består av ett antal påståenden, som respondenten skall      

instämma i eller ta avstånd från, på en femgradig skala. Varje svarsalternativ har en siffra från 

1 till 5. Varje variabel består av flera olika frågor.  

Jag hade delat upp frågorna på fem sidor. Varje sida innehöll 1-2 kategorier. När en sida 

var ifylld fick respondenten gå till nästa sida. Det fanns möjlighet att gå tillbaks till före-

gående sida om man ville ändra något. Alternativet hade varit att inte dela på enkäten. Då 

hade respondenten fått scrolla sig fram. Det hade kanske varit lättare att få en överblick över 

formuläret då, men nackdelen är att det kan kännas för mycket. Ett problem var att alternativet 

”vet ej” inte fanns. Funktionen var beställd men skulle inte hinna komma under den tid jag 

gjorde undersökningen. 

När respondenten svarat gick svaren direkt till en databas vilket gjorde att ingen kunde se 

vem som hade svarat. Däremot kunde jag se vem som inte hade svarat, vilket var en fördel när 

påminnelser skulle skickas ut. 

Ett krav vid webbenkäter är att respondenterna har en e-postadress. Problemen är om man 

verkligen har en aktuell och rätt stavad e-postadress. Det var endast ett fåtal respondenter som 

var inlagda i systemet med en giltig e-postadress. Därför beslöt jag mig för att skicka ett    

introduktionsbrev på vanligt sätt, via skolledaren, med uppmaning att öppna en angiven 
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webbadress, samt information om användarnamn och lösenord. En skolledare lovade att slå 

ett extra slag för att få personalen att fylla i enkäten. På två skolor, en gymnasieskola och 6-9- 

enheten på en skola, fick jag möjlighet att informera om undersökningen och syftet med den. 

Många hade dålig erfarenhet av enkätsystemet och verkade inte särskilt positiva. Efter första 

påminnelsen, och mycket låg svarsfrekvens, bestämde jag mig för att lägga in alla                 

e-postadresserna i systemet (en tidsödande uppgift). På så vis fick respondenterna istället en 

elektronisk påminnelse med ett missiv, där det stod att om de klickade på en länk längst ner 

på sidan, så kom de automatiskt in i systemet. En av orsakerna till den låga svarsfrekvensen 

kan vara att respondenterna inte kom in i systemet på grund av fel lösenord, t.ex. att de inte 

såg om lösenordet bestod av gemener eller versaler.  

Enligt min tidsplan skulle enkäten vara tillgänglig i två veckor. När tiden var ute var 

svarsfrekvensen så låg som 20 %, vilket innebar att jag fick förlänga svarstiden. Ett problem 

var att påsklovet låg i den här perioden. Det slutade med att enkäten låg ute i drygt fyra   

veckor. Under den här tiden skickade jag fyra påminnelser. Min tidsplan hade spruckit för 

länge sedan och svarsfrekvensen slutade på 52 %. Det var mycket arbete med att utforma  

enkäten och det uppstod många problem under svarstiden, men fördelen med webbenkäter är 

att man slipper den manuella dataregistreringen och de risker och fel som kan följa med en    

sådan. 

 

3.6 ANALYSMETOD 

Jag har försökt få fram attityder och värderingar om den egna rollen som informa-

tions/kommunikationsspridare, respektive mottagare. Enligt Kvale (2001) finns det ingen 

standardmetod för att komma fram till det som verkligen sägs i en intervju.  

Jag började med att skriva ut de bandade intervjuerna. Den vanligaste metoden för utskrift 

av intervjuer är, enligt Kvale (2001), att man skriver ut den bandade intervjun till en skriftlig 

text. Under en intervju hinner man inte med att anteckna allt. Enligt Ryen (2004), kan man 

genom att använda bandspelare, få fram korrekta utskrifter av intervjuerna och undgår       

därigenom att påverka data. Kvale (a.a:152) säger att utskriften blir en fråga om tolkning   

genom att talspråket översätts till ett skriftspråk med en annan uppsättning regler. Han menar 

att det är viktigt att inte försumma utskriftsproblemet. Det är lika viktigt ur reliabilitets-

synpunkt som intervjuarens påverkan under själva intervjusituationen. 

Därefter har intervjusvaren analyserats med hjälp av både kategorisering och menings-

tolkning. Jag har läst igenom alla svaren flera gånger och kategoriserat dem i grupper efter 

mina frågeområden. Kategorisering innebär också att texterna har reducerats. Jag har även 
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försökt att få en djupare förståelse för vad som sägs, men är medveten om att det kan utgöra 

en svårighet att få intersubjektivitet i resultatet. Varje intervju har tagit 4-5 timmar att skriva 

ut och analysera. Jag har försökt att så långt som möjligt säkerställa intervjupersonernas    

konfidentiellitet genom att redovisa dem som ”grupp” istället för ”person”. Analysen av    

enkätfrågorna har delvis skett med hjälp av statistikprogrammet SPSS. 

 

3.7 METODKRITIK 

 

3.7.1 Validitet  

Med validitet menas att man mäter det man vill mäta. En bra undersökning karaktäriseras av 

hög validitet (Dahmström, 2005). Urvalet gjordes så att varje element i populationen skulle ha 

en känd sannolikhet att komma med, vilket är viktigt för undersökningens validitet. Det stora 

bortfallet i enkätundersökningen minskar undersökningens validitet. 

Ett problem i många undersökningar, menar Dahmström, är att vi oftast använder för   

svaga metoder för att upptäcka det som faktiskt finns. I en kvantitativ undersökning bör man 

alltid göra en hypotesprövning. Detta har jag av tidsbrist inte gjort. För att öka validiteten har 

jag, med hjälp av tidigare forskning, försökt att få en bra teoretisk referensram kring under-

sökningens syfte. Genom att kombinera de två metoderna, intervjuer och enkäter, har jag  

försökt få en högre validitet. 

 

3.7.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten är tillförlitligheten i materialet. Om inget förändras i en population, ska två   

undersökningar med samma syfte och med samma metoder, ge samma resultat. Då har vi en 

hög reliabilitet. Jag är medveten om att underlaget i min undersökning är för litet för att kunna 

generaliseras. Hellevik (1990:137) säger att tillfredsställande reliabilitet är en förutsättning för 

att data ska kunna användas till att testa de hypoteser man formulerat. För att öka reliabiliteten 

vid enkätundersökningar, måste vi vara mycket noggranna vid instruktionen till enkäten och 

till de enskilda frågorna, så att vi är säkra på att de som ska besvara enkäterna uppfattar den 

som vi tänkt oss. Om en enkät ska betraktas som reliabel eller inte vet vi inte förrän vi ser hur 

den blivit besvarad. Men det spelar ingen roll hur väl de ställda frågorna är, om bortfallet är 

stort. Ett stort bortfall gör det omöjligt att generalisera undersökningen (Ejlertsson, 2005:100). 

Eftersom bortfallet är så stort i min undersökning så går det inte att göra några gene-          

raliseringar. 
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En av orsakerna till det stora bortfallet kan vara utformningen av enkäten. Jag har i efter-

hand blivit medveten om att enkätformuläret bestod av för många frågor. Dessutom kunde 

flera av frågorna misstolkas. Bortfallet på enstaka frågor var stort. Enkätformuläret var ställt 

till flera olika grupper vilket gjorde det svårt att ställa frågor som var generella för alla. Några 

respondenter uppgav att de inte kunde svara, eftersom alternativet ”vet ej” saknades. Svårig-

heter uppstod även i början på grund av att respondenterna inte kunde hoppa över vissa     

frågor. För att minska bortfallet på enstaka frågor, hade jag lagt in obligatoriska frågor, som 

respondenterna var tvungna att besvara för att kunna gå vidare i formuläret. Jag gjorde miss-

taget att göra det med några frågor som inte skulle vara obligatoriska, men jag fick reda på det 

ganska snabbt och kunde åtgärda felet.  

Dahmström (2005:76) säger att ur svarssynpunkt har den interaktiva enkäten fördelar ju 

längre och mer komplex den är.  Men svarsfrekvensen i alla undersökningar är beroende av 

respondenternas egenskaper, menar hon. En avgörande faktor är inställningen till att besvara 

enkäter i allmänhet. Det specifika vid webbenkäter är om man är van vid datorer och Internet-

användning eller inte. För vissa personer kan det vara positivt med en webbenkät, för andra 

tvärtom. Även om man är positiv så kan det bli negativt om man inte har utrustning som   

fungerar. Enligt Dahmström, finns det exempel på att bortfallet kan bli oacceptabelt högt om 

respondenten inte får möjlighet att, som ett alternativ, besvara enkäten på traditionellt sätt. 

Hon hänvisar till en enkätundersökning från SCB till statliga myndigheter och forsknings-

stiftelser om deras FOU, att det endast var 40 % som besvarade enkäten elektroniskt av en 

total svarsfrekvens på 90 %. Orsakerna var att de inte ville fylla i enkäten elektroniskt samt 

tekniska problem vid hanteringen (a.a:76). 

Jag borde ha givit möjlighet till alla som ville, att besvara enkäten på traditionellt vis. Nu 

fick endast personalen på en förskola, där de inte hade tillgång till Internet, den möjligheten. 

Svarsfrekvensen på den förskola där personalen fick svara på traditionellt vis var 62 %. Den 

andra förskolan som inte gavs den möjligheten hade en svarsfrekvens på 19 %. 

Dahmström (2005) menar att webbenkäter kräver stora resurser för att programmeras och 

testas. Det krävs också en avancerad teknisk utrustning. Den tekniska utrustningen var det 

inga problem med. Problemet var att enkätsystemet var nytt. Det finns många organisationer, 

och andra, som använder Artologik Query & Report, men varje användare är unik och         

utformar systemet efter sina förutsättningar. Därför borde jag ha gjort en förundersökning för 

att testa systemet. Det finns en möjlighet att jag i så fall hade fått en högre svarsfrekvens. 

Patel & Davidson (1994:87f) säger att man vid intervjuer måste tänka på att tillförlitlig-

heten är beroende av den eventuella intervjuareffekt som kan uppstå. Vid intervjuer kan det 
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uppstå intervjuareffekter, vilket innebär att intervjuaren påverkar respondenten på olika sätt, 

t.ex. genom ordval eller tonfall. Intervjuaren kan uppträda på ett sådant sätt att respondenterna 

förstår vad som förväntas av dem. Jag är medveten om att det kan ha uppstått så kallade inter-

vjuareffekter, dels för att jag är ovan som intervjuare, och dels genom det subjektiva för-    

hållandet mellan mig som intervjuare och de intervjuade. Eftersom jag varit medveten om 

detta så har jag försökt vara observant på det både i intervjusituationen och även senare vid 

analysen av intervjusvaren.  

Ett problem vid analysen av intervjusvaren har varit min förförståelse. Jag har försökt att 

ställa mig så objektiv som möjligt till intervjusvaren, men är medveten om problemet med att 

få intersubjektivitet i resultatet. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS  
I resultat- och analysdelen presenteras resultatet av intervjuerna tillsammans med en analys. 

Beskrivningarna illustreras med citat från intervjuerna. Resultatet från enkätundersökningen 

finns som bilaga 4. I denna del finns endast en kortfattad analys. 

 

4.1 INTERVJUERNA 

Intervjuerna presenteras uppdelade på fem områden:  

1. Mål, visioner och värderingar 

2. Politiska beslut 

3. Kommunikationsklimat 

4. Information och kommunikation 

5. Informationskanaler 
 

4.1.1 Mål, visioner och värderingar 

 

Mål 

I en målstyrd organisation är kommunikationen om mål, visioner och värderingar det funda-

mentala för organisationens sammanhållning och framgång. Enligt Barnard (1938/1968 i  

Heide m.fl., 2005:17) så uppstår organisationer när det finns personer som kan kommunicera 

med varandra och som har för avsikt att arbeta mot de gemensamma målen. I intervjuerna 

ville jag veta om man anser målen vara viktiga, om de är tydliga i verksamheten, hur de 

kommuniceras, om man känner sig delaktig i utarbetandet och om man anser sig leva upp till 

målen. Jag ställde frågor både om de övergripande och lokala målen och fick reda på att: 

 
Fullmäktige fastställer målen varje år. Det finns ett kapitel som heter ”barnen och ungdomarna” och ett antal 

andra som vi är involverade i. De bryts ner och landar i verksamhetsplanen som nämnden tar. Förmedlas sen 

ut till rektorsområdena att ta ställning till. 

 

Alla respondenter är överens om att målen är mycket viktiga, de måste vara enkla och tydliga 

och får inte vara för många eller svåra och ouppnåeliga. De måste också vara kända av alla. 

En av respondenterna säger att det är viktigast att man fokuserar på färre mål och att de    

verkligen blir av. 

Men det måste också finnas förutsättningar att nå upp till dem. Om inte förutsättningarna 

finns så blir målen meningslösa för den enskilde att arbeta mot. ”Ställer man de målen så 
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måste man satsa de resurserna också”, säger en av respondenterna. Många är överens om att 

mål inte är ett enkelt begrepp, vilket framkommer av följande citat: ”Vi har många mål – vilka 

menar du?” Mål och målstyrning är ett komplext fenomen, se figur 1.3, vilket även förvalt-

ningsledningen håller med om: 
 

Inom skolan finns så många olika mål som alla ska fyllas och en hel del är motsägelsefulla. Det är en          

svårighet.  

 

En åsikt som även delas av politikerna: 

 
Målen är oerhört viktiga. Hela skolans värld är målstyrd.  Inte så enkelt att styra den här verksamheten. Rent 

teoretiskt så är det enkelt men i verkligheten är en målstyrd skola inte så enkel att hantera. Men jag tycker 

att målstyrning är en bra styrmodell. Sen får vi hjälpas åt att hitta organisationer och lösningar för att uppnå 

målen och administrativa lösningar för att nå fram till dem. Målen måste gå att mäta och målen måste gå att 

uppnå och under de förutsättningarna så är det en bra modell. 

 

Känner man sig delaktig i utarbetandet av kommunens övergripande mål? Diskuteras målen? 

Bland politikerna råder det delade meningar. En av dem säger: 

 
Som medlem har man alltid möjlighet att vara med och jobba med målen. Eftersom de är ute på remiss så 

har alla möjlighet att tycka till. 

 

 Huvuddelen av respondenterna i förvaltningsledningen känner sig delaktiga i utarbetandet av 

de övergripande målen. De säger att de kan påverka genom att säga till om ett mål är orea-

listiskt eller om målen är för många. Däremot är de tveksamma till om de ska vara med och 

påverka, om var gränslinjen ska gå mellan vad tjänstemännen och politikerna ska göra. De 

menar att de övergripande målen är en politisk fråga. Bland rektorerna och de biträdande  

rektorerna är meningarna delade. Det är flera som inte känner sig delaktiga, på så sätt att de 

kan vara med och påverka. Några känner ingen delaktighet alls, vilket nedanstående citat  

visar: 

 
Delaktiga i verksamhetsmålen? Nej, det vet man knappt var de kommer ifrån. Det är rektorerna som […] 

men vet ej hur involverade de är. [---] rektorerna är nog inte så involverade för då skulle vi också vara det. 

 

Delaktig i övergripande målen – nej men vi har gått igenom det i ledningsgruppen. […] Delaktig är man när 

man är med i diskussioner och utformar det och så. Det känner jag inte. 
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Nej – inte delaktig i att sätta upp målen […] 

 

Nej, det är politikerna som bestämmer att man ska arbeta mer med detta. Egentligen skulle rektorsgruppen 

vara den som politikerna skulle ha samtal med, för jag kan ju förstå att de inte kan prata med alla – men jag 

vet inte om de gör det heller. 

 

Men en av skolledarna känner delaktighet: 

 
De övergripande målen? Den här boken menar du? (Visar skolplanen) Om lärarna är delaktiga? Ja det tror 

jag för det är ju denna vi jobbar utifrån när vi gör våra lokala arbetsplaner. Det är ju beslut på denna. […] 

Detta är ju viljan hos våra politiker – att så här ska vi driva vår undervisning och skolan. 

 

En av respondenterna menar att det inte alltid går att vara delaktig: 

 
Det finns ju mål som fattas i olika demokratiska processer där det gäller att gilla läget. Man kan inte alltid 

vara överens om målen. 

 

Vad är anledningen till att inte alla känner samma delaktighet? En av politikerna uttryckte det 

så här: 

 
När vi antog målen hade vi en ganska bra diskussion, men […] kommunen har inte haft de här målen så 

länge – bara några år, så än så länge har man väl inte jobbat fram någon bra modell som uppfyller de krav 

jag ställer på mål och visioner, utan man blandar lite där och det gör nog att det blir lite luddigt. Men jag tror 

att får det här ligga till sig och det blir ett aktivt dokument som man hela tiden jobbar med att utveckla så 

tror jag att det kan bli rätt bra. 

 

Från förvaltningens sida är man också medveten om att det är ett problem vilket nedanstående 

citat visar: 

 
Om du ställer frågan om de övergripande målen som verksamhetsplanen så är den nog inte alls kommuni-

cerad på något sätt. Frågar du lärarna ute i organisationen så vet de ingenting om de övergripande målen och 

de vet knappast något om (…) förvaltningens verksamhetsmål heller. […] De har sina egna handlingsplaner 

och  sina egna mål. Hela systemet är för komplext än så länge.   

De är inte kommunicerade tillräckligt. Där är vi dåliga […] 

 

Men medvetenheten om vikten av delaktighet och engagemang saknas inte: 
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Vår uppgift är att se till att de blir kopplade så att verksamheten förstår [,,,] Vi måste bryta ner dem så att det 

blir förståeligt ute i verksamheten. De politiska målen kommer i form av uppfyllandemål […] När vi      

konkretiserar dem så skulle vi kanske redan i det skedet konkretisera dem med ledarna i vår verksamhet. Att 

de är med redan i den processen när vi bryter ner dem […] för att kanske på detta sätt få mer engagemang. 

Då blir det en kommunikation. Målen i sig är en hierarkisk struktur som vi inte kommer ifrån. Men för att få 

acceptans måste de hänga ihop med de andra målen.  

 

Simonsson (2002:204) skriver i sin forskningsrapport att målarbetet ofta stannar vid mål-

formuleringen, medan uppföljning av målen rinner ut i sanden. Författaren hänvisar till    

Eriksen (1995, i a.a.) som skiljer på strategiskt och kommunikativt ledarskap. Strategiskt   

ledarskap kännetecknas bland annat av att målen sätts på övergripande plan, och verkställs av 

lägre nivåer. När ledningen formulerar mål finns det inte något engagemang för bottom-up-

processer. Nedanstående citat kommer från en skolledare: 

 
De diskuteras inte med någon regelbundenhet utan det blir när vi har diskuterat i ledningsgruppen vilka mål 

vi vill sätta upp inför nästa verksamhetsår. Då diskuteras de. Sen diskuterar ju personalen i samband med att 

de utvärderar läsåret. Då diskuterar de ju sina mål inför nästa läsår, delvis styrda av de mål vi har satt för 

verksamheten. Diskussionerna sker mer inom personalgruppen. Vi diskuterar de inte så mycket inom de 

grupperingar där jag har alla. 

 

Flera av respondenterna säger att det är svårt att sätta mål och att det kanske inte alltid är mål 

som sätts utan medel för att nå målen. Många är ense om att de kanske borde diskuteras mer, 

men tycker att kvalitetsredovisningen har blivit ett bra instrument, det har blivit klarare. En av 

respondenterna uttrycker det så här: ”Förut har det inte kuggat så bra som det ska göra, men 

nu ska alla vara delaktiga för att se hur det kuggar med vartannat.” Nedanstående citat visar 

att det finns en medvetenhet och en vilja: 

 
Vi har genom åren gjort på olika sätt men inget har varit riktigt bra, för det ska ju vara så att man sätter upp 

mål och utvärderar och sätter upp nya – det ska ju vara en rundgång på det. Vi försöker nu i samband med 

kvalitetsredovisningen mer och mer att jobba med att sätta upp målen gemensamt [---] så skulle vi vilja   

jobba men vi är inte där riktigt än, utan än så länge är det tyvärr så att det är mycket vi i ledningen som har 

tittat på dem, men vi måste bli duktigare på att få ut dem och få mer delaktighet för det är ju så att om man 

som personal varit med om att sätta upp mål, så är det mycket större chans att de blir genomförda. 

 

I häftet Att granska och förbättra kvalitet (Myndigheten för skolutveckling, 2003:12) står att 

”genom dialog och kommunikation med kvalitetsredovisningen som utgångspunkt skapas 

delaktighet och inflytande, vilket är en nödvändighet för att lyckas i allt utvecklingsarbete”. 
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Alla kommuner måste årligen upprätta kvalitetsredovisningar. De ska innehålla en bedömning 

av i vilken mån de nationella målen har uppnåtts, samt en redogörelse över de åtgärder    

kommunen avser att vidta, om målen inte uppnås (Förordning om kvalitetsredovisning inom 

skolväsendet, SFS 1997:702). 

Delaktigheten i målarbetet är betydligt större på lokal nivå. De flesta anser att de lokala 

målen kommuniceras och man känner sig delaktiga i dem. En av respondenterna menar att 

eftersom de kommer underifrån så är det lättare att leva upp till dem. En annan menar att ju 

mer man kan vara med desto mer delaktig känner man sig. Konsulten Lisa Rudolfsson skrev i 

en artikel som handlade om vad som skiljer Sveriges snabbast växande företag från andra: 

 
Alla i organisationen måste veta vilka mål företaget strävar mot och vad de ska söka efter vid eventuell    

förnyelse. Därför måste ledningen alltid ge en klar och tydlig information och skapa en stark företagsanda 

(Reinius, 1998, i Heide m.fl., 2005:121). 

 

Det här är en åsikt som får stöd av flera forskare. Catrin Johansson (i Heide m.fl. 

2005:117;130) säger att kommunikationen om målen är mycket viktig för att chefer och 

medarbetare ska uppnå gemensam förståelse. Hon menar att chefer i många organisationer 

uppvisar en transmissionssyn på kommunikation. De kan inte kommunicera mål och visioner, 

men ser upprepning av enkla budskap som lösningen. En grundförutsättning för att målen ska 

följas är att de diskuteras och översätts till de enskilda organisationsmedlemmarnas vardag. 

Även Barnard (1938/1968) och Bennis & Nanus (1985) menar att kommunikationen är viktig 

för att samtliga organisationsmedlemmar ska få kunskap om, förstå och acceptera organisa-

tionens mål och kunna översätta målen till handling (i a.a.:19). En respondent säger: 

 
Målen kommer från förvaltningen och anger vad vi ska jobba med under året. Vi har många mål. Några 

kommer från personalen. […] Diskuterar målen – ja. De måste vara kända av alla. Det kan sätta igång 

många diskussioner om man börjar diskutera varför. Så man inte bara gör det på slentrian. 

 

Denna inställning stärker det som tidigare sagts om de övergripande målen. Att delaktigheten 

är större på lokal nivå och att de lokala målen kommuniceras mer än de övergripande tyder de 

två nedanstående citaten på: 

 
Lokala målen är all delaktiga i – de kommer underifrån. Kommer det nerifrån är det lättare att leva upp till 

dem. Vi diskuterar väldigt mycket [---]. 
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Politikerna skulle egentligen jobbat så som vi gör med våra mål. Det behöver vara någon som sätter över-

gripande mål. Personalen hjälper till […] och sätter detaljmål. De skulle behöva göra likadant – sätta ramar 

och sen gå ut för diskussion och förslag […] på remiss. Och så att man inte bara gör ettårsgrejer […] det tar 

ett år att få tankar igång – nästa år jobba med det – tredje året finns det där och fjärde året följs det upp [---] 

för det tar tid att få in det i människor. 

 

Visioner 

Under år 2000 startades projektet ”Kvalitetsutveckling 2000” i förvaltningen. En del av     

projektets syfte var att införa ett utvärderings- och kvalitetsredovisningssystem för barn-

omsorg och skola – ett Balanserat styrkort (Balanced scorecard). En nulägesanalys gjordes i 

form av en SWOT-analys. En av svagheterna var avsaknad av en förankrad vision (Kollberg 

& Parneborg, 2001:81). Det som fanns var en ledningsvision som, enligt Kollberg & Parne-

borg, mer liknade en beskrivning av en ledares viktigaste arbetsuppgifter. Författarna trycker 

på att förvaltningen bör arbeta aktivt för att förankra en vision som hela organisationen kan 

identi-fiera sig med (a.a:53). Men de säger också att även om det inte finns någon tydligt för-

ankrad vision så betyder det inte att det inte finns mål. De menar att Barnomsorg och skola 

har en utpräglad målstyrning, (a.a:54) med många övergripande målsättningar som de flesta i 

verksamheten bör känna till. 

Visioner uttrycktes i intervjuerna i betydelser som: högtflygande planer, något som finns 

längre fram och som man kanske inte når upp till, lite ouppnåeligt, önsketänkande, färd-

riktning, eller framtida önskvärd riktning. Visionerna finns hos alla, mer eller mindre. Hos en 

del finns de bara in tankarna, andra har en medveten strategi: Men det finns ingen över-

gripande vision för förvaltningen, vilket framkommer av nedanstående citat: 

 
Finns ingen samlad vision för skolan. Har nog aldrig funnits. 

 

Visioner – det beror på vad du menar […] En är att vi ska ha en så bra skola som möjligt. Tveksamt om det 

formulerats några. 

 

En av respondenterna säger att det däremot finns en övergripande vision för hela kommunen -

om att bli den mest integrerade kommunen år 2010. Men områdena/enheterna kanske har 

egna visioner. Känner man sig i så fall delaktig i utarbetandet av dem och tycker man att det 

är viktigt att ha visioner?  
 

Visionen är synlig så till vida att den finns ju där och den finns alltid med som utgångspunkt när vi sätter 

målen för året. Då tittar vi på vad det är för vision vi har, så får man sätta årets mål utifrån den. 
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Vår vision med skolan … den är nerskriven. […] Vision är ett stort mål i horisonten. Vi jobbar med arbets-

planer – där är vision och allt med. 

 

En av skolledarna uttrycker lyriskt: 
 

Vi har många visioner. Jag tycker att man ska jobba i arbetslag. Jag tycker att man ska jobba mer tematiskt 

där lärarna samverkar mer kring detta och utnyttjar de möjligheter som finns – arbeta tillsammans. Idag    

arbetar man fortfarande ensamt […]. Man utnyttjar inte de möjligheter som finns, att hjälpa varandra. Jag 

skulle vilja att man jobbar med den kunskapssynen att man ser att bitarna hänger ihop. Det kan göras     

otroligt spännande. Allt hänger ihop och det gör det i skolans värld också, men för lite idag. 

 

Som tidigare sagts så kan det lätt bli en konflikt mellan skolans olika mål - nationella mål och 

lokala mål, mål att uppnå och mål att sträva mot. Ibland blandar man ihop begreppen. Vad är 

mål och vad är visioner? Tidigare hänvisades jag till Heide m.fl., (2005) som säger att det 

finns en oklarhet vad gäller begreppen strategi, mål och vision. Istället för vision används 

ibland begreppet mission som står för organisationens affärsidé. Om de övergripande målen 

upplevs som otydliga, vilket framkommit i denna undersökning, men även i den undersökning 

som utfördes av Kollberg & Parneborg (2001), så blir det kanske ännu svårare att skilja på 

vad som är mål och visioner. Nedanstående citat visar detta: 
 

Vision nej – men strävansmål och profil har vi jobbat väldigt mycket med…… 

 

Vision? Nej men jag vet inte vad man ska säga […] Det är en sån här större grej som vi jobbar med i hela 

området. […] men så klart en riktigt uttalad vision har vi inte.  

 

Har det någon betydelse om begreppen blandas ihop? Heide m.fl. (2005:122) hänvisar till 

Schein (1992) som är av åsikten att visioner är mycket viktiga i organisationer, men att de inte 

behöver vara särskilt tydliga. Alla håller inte med om detta. Stanley Detz (i a.a.:121) betonar 

att om en vision ska bli effektiv måste den ägas av organisationsmedlemmar på olika organi-

satoriska nivåer. Heide resonerar på samma sätt när han säger att den måste integreras i det 

kulturella värdesystemet, vilket sker genom att chefer och medarbetare agerar mot den i rikt-

ning, interaktion och kommunikation (a.a:121). En respondent från förvaltningsledningen 

säger: 

 
Det är inte bara någon som kan hitta på en vision.  Om det ska bli en vision så måste den ägas av alla. Det 

måste på något vis kännas att det här är vår vision. Man måste ner och förankra den djupt och det tror jag 

sällan sker. Men det är viktigt att det sker.  
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Flera forskare betonar det som sägs i ovanstående citat, att visionen måste ägas av alla  

aktörer (jfr Bennis & Nannes, 1985, i Heide m.fl.2005:130). Sandberg & Targama (1998:21) 

säger att många ledare har svårt att få sina medarbetare att agera i enlighet med visionen, trots 

att de tycker att den är väl förankrad i organisationen/företaget. Anledningen, menar de, är att 

medarbetarna inte fått möjlighet att integrera tolkningen i sin egen förståelse. Även Catrin 

Johanssons (2003) åsikt är att en grundförutsättning för att strategin ska följas, är att den    

diskuteras och översätts till organisationsmedlemmarnas vardag. Hur ser det då ut i verksam-

heten? Flera av respondenterna säger att de har visioner. Hur kommuniceras visionerna ut i 

verksamheten och hur ser delaktigheten ut?  

 
Visioner på området? Faktiskt ett tag sen vi diskuterade det…[…]. 

 
Vi hade personal som sa att de jobbat i fyra år utan att veta att profilen fanns. Det fanns inget nerskrivet eller 

tydligt uttalat. 

 

Det kan vara svårt att skapa förutsättningar om det inte finns resurser, vilket nedanstående 

respondent menar.  

 
Visionen är ett önsketänkande som aldrig blir mål för det finns vissa saker som lägger hinder i vägen. 

 

Två forskare, Swales och Rogers (1995, i Heide m.fl. 2005:124) konstaterar att strategi-

dokument ofta skapas av ledare och är skilda från de dagliga sociala och ekonomiska händel-

ser och beslut som finns i organisationen. För att kunna skapa förutsättningar så måste det 

finnas möjlighet att skapa förutsättningar. En viktig slutsats som dras av flera forskare är att 

om verkligheten i organisationen inte motsvarar strategin uppstår misstro.  

Även från förvaltningens sida är man överens om att visioner behövs eftersom de ger både     

inspiration och kraft. Men också att man måste satsa resurser vilket är i enlighet med Swales 

och Rogers konstaterade (i a.a., 2005:124). Enligt Norman (1975, i a.a.) blir visionen       

verkningslös om den inte kombineras med åtgärder för att kunna förverkligas. 

Vad anser politikerna om visioner?  Alla är överens om visionens betydelse men inte att 

den behöver vara nerskriven: 

 
Uttalad vision från nämnden? […] Tror du det behövs? Jag vet inte – jag är rädd för att det kan bli för 

mycket sånt. För tänk så oerhört mycket tid och kraft det tar att utvärdera allt sånt som förmodligen många 

få läser. Men man kunde kanske få många att säga att vår vision är ”att alla som jobbar på olika nivåer[…] 
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vi gör detta för att våra barn ska ha en god situation och i alla lägen är det barnen/eleverna och föräldrarna 

och deras vilja och deras bästa som ska gälla.  

 

Visionen är att grundskolan ska ge eleverna såna kunskaper så att de känner att de duger – den ska ge de ett 

självförtroende så att de lär sig att fungera  socialt i en grupp. 

 

Jag kan tänka mig att som kommunal tjänsteman kan det vara väldigt jobbigt att jobba mot visioner – där 

vill man istället ha konkreta saker som man kan mäta och se vad man ska vidta för åtgärder. Men på den  

politiska arenan tycker jag visioner är jättebra. [---] Det är svårare att jobba mot visioner än ett mål. [---]   

Visioner har en mycket viktig betydelse i den meningen att visioner kan vara bra för sammanhållningen för 

att skapa en identitet. [---] Jag tycker att nämnden ska ha visioner och man kan nog ha visioner för           

förvaltningen som ligger på övergripande  nivå […] för att visa i vilken riktning politikerna vill driva     

verksamheten. Men man kan inte bara leda mot visioner för då blir det ett otydligt ledarskap. Visionerna är 

bra – är jättebra – och fyller en funktion – men det måste även finnas konkreta mål annars tror jag att det blir 

svårt att styra verksamheten.  

 

Värderingar 

Alla är överens om att värderingar är viktiga. En respondent uttrycker det så här: 

 
Värderingar är vår syn på vårt arbete, elever, personal, kunskap. Det färgar hur man vill jobba.  

 

Några arbetar aktivt med värderingar. Andra menar att man inte behöver arbeta specifikt med 

det eftersom värderingarna ska genomsyra verksamheten hela tiden. Men det pågår en aktiv 

diskussion om värderingar, vilket nedanstående citat visar på: 

 
Värderingar diskuterar vi väldigt […] Vi har haft utbildning – föreläsningar om värderingar. Vi diskuterar 

ofta på raster och det är ofta värderingsfrågor. 

 

Detta framkom även i Kollbergs & Parneborgs (2001:54) utvärdering: ”Hela verksamheten 

genomsyras av de grundvärden som uttrycks i skollagen.”  
 

Värdegrunden, som den uttrycks i skollagen och läroplanerna är den självklara utgångspunkten för denna 

skolplan. Värdegrunden är de grundvärden som vårt samhälle vilar på: människolivets okränkbarhet,         

individens frihet och integritet, alla människors värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga 

och utsatta. Värdegrundsfrågorna genomsyrar alla delar av verksamheten [---] De lokala arbetsplanerna ska 

visa hur man tillsammans med hemmen arbetar med värdegrundsfrågorna så att det tydligt framgår att.[---] 

(Skolplan – en plan för utveckling och lärande i Hässleholms kommun, 2000:6). 
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De flesta har också en medveten strategi: 

 
När all personal är på skolan då jobbar vi med såna saker. Vi har handlingsplan för det mesta. 

 
Värderingar är hur man ser på olika saker. Vi har pratat mycket om det i vårt område just nu. Det handlar 

om hur du ser på saker och hur jag ser på saker. Vi har ju olika värderingar med oss. […] Vi började med att 

bilda en liten grupp [---] Varje arbetslag satte sig sen ner och började fundera på: Vad innebär detta för mig? 

Vad innebär det för arbetslaget och vad innebär det för stället? Och det har inte varit så lätt alla gånger [---] 

de här orden är de som gäller för oss i det här området. 

 

Värdegrundsorden [---] att var man än jobbar i vårt område så ska man känna igen sig.  

 

Broms och Gahmberg (1983, i Heide m.fl., 2005:121) menar att det ger status åt ledningen att 

ha en strategisk plan. Även om inte strategierna implementeras så bidrar de till att skapa ett 

positivt arbetsklimat. En lite annorlunda syn på det har organisationspsykologen Karl Weick 

(i a.a.:122) som säger att planerna inte blir meningsfulla förrän människor börjar agera, men 

att det är planerna som får människor att börja agera.  

Nedanstående citat belyser politikernas syn: 

 
Värderingarna är politik. Det som skiljer de olika partierna åt är att vi har olika värderingar. Värderingarna 

präglar helt klart de visioner man har […] Olika värderingar styr vilken väg man ska ta men visionen och 

målet kan var detsamma. Värderingarna är oftast ideologiskt kopplade och ideologin ligger ju fast sen lång 

tid tillbaka […].men värderingarna förändras ju för värderingarna måste ju anpassa sig till det rådande   

samhället  - till hur det ser ut. Det ser ju inte ut idag som det gjorde på 1700-talet och då måste ju värdering-

arna följa efter. Så värderingarna rör sig ju hela tiden. 

 

4.1.2 Politiska beslut 

Känner alla till beslutsgången för politiska beslut? Förvaltningsledningen tror inte att all   

personal har insikt i den politiska beslutsgången. Bland rektorerna finns det delade meningar, 

men de flesta tror inte att personalen känner till den. En av respondenterna säger att ”det beror 

på hur intresserad man är av politik”. Förvaltningsledningen menar att det är ett problem att 

inte alla känner till beslutsgången. Det gör att vissa går direkt till politikerna, vilket kan inne-

bära en snedfördelning av en fråga.  En av politikerna säger så här: 

 
Nej det är nog många medborgare som inte är medvetna om hur beslut fattas. Det är uppenbart att även   

personal inte vet vem som fattar beslut. Vi får ju ofta skrivelser från personalen på någon skola och då är det 

beslut som ligger på rektor, så det är ju uppenbart att personalen inte alltid vet vilken beslutsnivå det är som 
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gäller. Rent generellt kan jag säga att jobbar man i skolans värld så har man en rätt hyfsad bild av vilka det 

är som beslutar, man vet lite grann om hur Barn- och utbildningsnämnden fungerar. Att nämnden samman-

träder en gång i månaden det tror jag man har en ganska bra bild av. Men rent generellt bland medborgarna 

så är det nog ganska dåligt om den politiska beslutsprocessen Det är ett oerhört stort demokratiskt problem, 

för om man inte vet hur processen går till så är det väldigt svårt att veta hur man ska påverka. Om man inte 

vet hur besluten fattas så vet man ju inte vem man ska ringa till. 

 

Men det finns de som har strategier för beslutsgången. En av skolledarna säger att de har en 

organisationsplan, från lärare till skolledning, vidare till chefer och sist till politikerna.  

Något som framkom av svaren, var att personalen ute i de olika verksamheterna inte   

tycker att det lönar sig att höra av sig till politikerna. Men om man känner till besluts-

processen så är det, enligt politikerna, inte svårt att påverka, vilket framkommer av nedan-

stående citat: 

 
Det är lättare än man kan tro att kunna påverka - i alla fall på kommunal nivå.  De här små besluten är inte 

så svårt att påverka som man kan tro. 
 

Hur ser informationsvägarna ut när det gäller information av tagna politiska beslut? En av 

respondenterna svarar så här: 

 
Jag informerar om fattade beslut. Jag tar det i ledningsgruppen och samverkansgruppen samt på arbetslags-

träffar (enhetsträffar) varannan vecka.  

 

Det verkar vara den vanligaste informationsvägen när det gäller fattade beslut. Nämndens 

beslut cirkulerar även oftast på skolexpeditionerna. Om det är beslut som direkt berör      

verksamheten, så får de som berörs av beslutet information om det. En av skolledarna menar 

att personalen själva kan hämta informationen på nätet om de vill. Det är en åsikt som delas 

av fler: 
 

Olika beroende på om det är något de ska ha information om eller om det är något de ska göra något      

praktiskt åt. Vissa grejer är ren information. Där är det enkelt. Det fungerar på så vis att folk har den          

disciplinen att de tar reda på beslut. 

 

Enligt Peter Frost (1987:507, i Heide m.fl., 2005:61) finns en naturlig koppling mellan     

kommunikation och makt.  
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Communication provides the means through which power can be exercised, developed, maintained, and   

enhanced. Communication structures, channels, networks, and rules are avenues of power […] Thus the 

communication medium is never neutral.  The structures and rules of communication established in an  or-

ganization favour some actors over others. 

 

En av respondenterna säger så här: 

 
Om man får reda på besluten? Nej, jag vet det. Du vet att ett sätt att bli mäktig är att sätta sig på kunskapen 

och inte meddela vidare och det finns många som sätter sig på det de vet.  

 

Många andra forskare (jfr Frost, 1987; Alvesson, 2002, i a.a:61) menar också att kommunika-

tion i högsta grad är ett maktverktyg. De säger att organisationsmedlemmarna oftast inte är 

medvetna om detta, att det handlar om en dold maktutövning. På frågan om alla förstår de 

fattade besluten svarar några av respondenterna:  

 
Nej det tror jag inte. 

 

Nej det vet jag inte själv om jag gör alla gånger. 

 

Många tycker att besluten kan vara svåra att förstå men nedanstående respondent visar att 

man   försöker få en gemensam förståelse.  
 

Minnesanteckningar från centrala ledningsgruppen vidarebefordras till min ledningsgrupp. Där kommuni-

cerar vi det som står. Jag förtydligar och gör kompletteringar. Vi diskuterar vad som egentligen står […] 

 

Finns det möjlighet att påverka besluten? Nedanstående citat visar att det finns möjlighet att 

påverka:  

 
Det finns ju tillfällen när man inte tycker att ett beslut är särskilt bra, men man har ju fått lära sig att före  

beslutet kan man försöka säga vad man tycker, men efter beslutet så få man försöka acceptera det och jobba 

efter det. Det är bara att säga att det är det som gäller. Man får prata om det och sen får det vara. 

Jag tror man har respekt för politiker som vågar ta ställning. Att vi inte bara klubbar igenom besluten utan 

kan lyssna och ändra oss. Man inser att man får respekt för demokratin. Man engagerar sig och upptäcker 

samtidigt att det lönar sig at engagera sig på ett demokratiskt sätt. 

 

På frågan om man är nöjd med den kommunikation man har med politikerna svarade flertalet 

av rektorerna att de är nöjda med den dialogträff de har en gång per år. En respondent säger: 
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”Om det är något så kan vi ringa upp dem.” En av rektorerna tycker också att det är bra att 

politikerna inte styr så mycket. Det ger verksamheten större frihet. De biträdande rektorernas 

möjligheter till kommunikation med politikerna, är med kontaktpolitikerna som finns i varje 

område. På frågan om det finns behov av dialogträffar med politikerna svarade en av de bi-

trädande rektorerna att: 

 
Det räcker att politikerna har träffar med rektorerna. Man kan inte vara hur många personer som helst –     

då säger man ju inget och är alla rektorerna med så är de många nog. […] Det är klart det är ju inte lätt för 

rektor att känna till varje enhet i detalj så där hade det varit lättare om vi biträdande rektorer som är närmare 

verksamheten hade varit med, men samtidigt är det vår uppgift att hålla rektor informerad.   

 

Åsikten delas av en politiker som säger: 

 
När de biträdande rektorerna. var med på dialogträffarna förr var det för stora grupper. Jag fick känslan av 

att jag fick dra ur dem[---] Om de biträdande ska vara med är ju beroende på vad man diskuterar också.   

 

Hur ser förvaltningsledningen på kontakten mellan politiker och förvaltning? Det som     

framkom var att den som ska ha den närmaste kontakten med politikerna är förvaltnings-

chefen. Han säger så här: 

 
Vår uppgift är att verkställa de förslag som den styrande majoriteten har. Däremot måste vi peka på för- och 

nackdelar mot olika inriktningar och ge en rekommendation. Känsliga ärenden är förankrade innan de släpps 

upp i nämnden. Innan dess har jag och nämndens ordförande haft en diskussion. I vår förvaltning går        

politierna inte in särskilt mycket. I en del andra kommuner har politikerna gått in mycket aktivt och det har 

inte alltid varit så bra. Om det är bra eller inte är en avvägningsfråga om hur man vill ha det. I den dagliga 

driften ska man egentligen inte gå in från politikernas sida. Politikerna ska tala om vad de vill och vi ska 

verkställa det. 

 

En åsikt som delas av Barn- och utbildningsnämndens ordförande: 

 
Jag har sagt till alla mina förvaltningschefer som jag haft sen jag blev ordförande […] om jag trampar över 

på tjänstemannasidan så ska ni trampa mig på fingrarna ordentligt för det kommer jag att göra med er om ni 

går över på den politiska halvan. Det är viktigt att tjänstemännen agerar på den här planhalvan via sina  

fackliga organisationer och chefer […] och inte försöker hoppa över. (…) Om man som lärare här ute i  

verksamheten vill påverka politiskt så måste man komma ihåg att lämna tjänstemannabenet och gå ner på 

medborgarbenet eller gå in i en politisk organisation för att kunna påverka. Den filosofin tycker jag har hållit 

i alla år sen jag konfronterats med den.  
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Ovanstående visar att om man som tjänsteman ska föra fram sin åsikt och kunna påverka så 

ska den kontakten ske i mötet ”medborgare och politiker”. Det menar även en av skolledarna 

som säger: 
 

Kommunicerat har jag kunnat göra, och som jag uppfattar det så delar de min åsikt, men politiskt är det inte 

gångbart. 

 

Men man ser ändå betydelsen av dialogträffar som viktig. Två av politikerna säger så här: 

 
Det borde egentligen vara ett krav på dialogträffar med all personal i verksamheten - inte bara önskvärt. 

Problemet är bara att det är svårt att anordna den typen av träffar och det beror naturligtvis på att den här 

förvaltningen är oerhört stor – vi har över 2000 anställda. […] Ska man ha bra träffar ska det vara max 8-10 

personer. Rent praktiskt är det inte möjligt att genomföra det med all personal men då får man ta det i flera 

led. Barn- och utbildningsnämnden får ju kommunicera med rektorerna i första hand och såna träffar har vi 

1-2 ggr om året. Sen får rektorerna ta det med sin personal. Man får ta det indirekt den vägen tror jag. Men 

det är oerhört viktigt att den här kommunikationen finns […] Jag tror att det behövs dialoger. 
 
Varför är inte politikerna inbjudna till rektorsmötena? […] men då måste man avsätta tid. Jag tror det är  

viktigt för vi som politiker får sist reda på saker. När vi får reda på det är det klappat och klart. Det är jätte-

svårt i såna här stora organisationer. [---] 

 

Alla politiker som sitter i Barn – och utbildningsnämnden har ett uppdrag att vara kontakt-

politiker mot en skola/förskola. En av respondenterna tycker att deras kontaktpolitiker sköter 

uppdraget bra och säger att deras två kontaktpolitiker är med på många träffar: ”Våra        

kontaktpolitiker är så noga. De ringer om de inte kan komma”. Men alla har inte samma åsikt: 

 
Jag vet inte om de utnyttjar det. Vi borde ha fler kontaktpolitiker. Vi har bara två. Jag tycker vi har bra 

kommunikation med politikerna men de lever mycket sitt eget liv – det gör de.  

 

Någon gång dyker det upp att personalen vill prata med politiker men det händer inte särskilt ofta. Just nu 

har rektor lite korrespondens på gång med våra kontaktpolitiker för de har uttryckt önskemål om att de vill 

komma ut […] få se om de dyker upp. Det är längesen någon var här. Det är säkert två år sen. Det hade nog 

varit roligt om politikerna kunde kommit ut lite oftare men jag har inte känt något behov av det. 

 

Det hade varit bra om de hade haft möjlighet att komma ut mer […] Det hade nog varit bra för deras egen 

skull också. 
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Det här är ett problem som även en av politikerna framför: 

 
Det är väldigt olika hur man sköter det här uppdraget. En del är ute väldigt ofta på sina skolor och har en 

kontinuerlig kontakt medan andra politiker är ute på sin höjd en gång per år […] man har ju olika förut-

sättningar att bedriva det arbetet också. Det är ganska ofta de kontaktar mig om konkreta saker - att jag ska 

komma ut och vara med på något möte.[…] De ser ju väldigt positivt på att man kommer ut och visar        

intresse för verksamheten. De är inte riktigt vana vid det, varken rektorer eller lärare att det kommer ut     

någon från barn- och utbildningsnämnden ner på deras nivå och tittar på verksamheten. [---] Det är ju bra att 

man har de här kontaktytorna för har man väl träffat en lärare ute på en skola så har man upprättat den här 

kontakten. Är det sen något som händer så ringer de till mig […] Det är nästan en nödvändighet för att man 

ska driva ett bra politiskt arbete att man har de här kontaktytorna annars fungerar det inte tycker jag. 

 

4.1.3 Kommunikationsklimat 

Det sociala klimatet ute i den operativa verksamheten beskrivs av förvaltningsledningen som i 

huvudsak positivt, vilket nedanstående citat visar: 

 
Vi kan gå på de utvärderingar som gjorts och de betyg som satts är förvånansvärt höga. 

 

Men en respondent säger att det som kommer upp till förvaltningen inte alltid är det negativa. 

Ett antagande som styrks av Johansson (2003), som menar att negativ information oftast inte 

kommer till chefernas kännedom, eftersom status och makt kan vara ett hinder för kommu-

nikation.  

En åsikt som framkom var att det sociala klimatet ute i verksamheten till stor del är       

beroende av rektors personlighet. Schein (1992:211, i Heide m.fl. 2005:90) säger att ledaren 

har stor påverkan på organisationskulturen. Han kritiseras av Alvesson (1993), som menar att 

det inte går att lägga så stor vikt vid ledarens roll, eftersom det sker stor påverkan på kulturen, 

både från medarbetarna i organisationer och från omvärlden. Däremot kan ledarens egna   

normer och värderingar ha stor påverkan, menar Alvesson (i a.a.). Rektorerna upplever    

överlag det sociala klimatet i verksamheten som bra. Det upplevs som öppet, roligt, trevlig 

personal, god stämning, högt i tak. Tre av skolledarna säger: 
 

När jag har intervjuer vid nyanställningar så brukar jag ta med dem och gå en sväng i korridoren – det ger en 

väldigt bra spegling på hur klimatet är. 

Har de bekymmer eller om det är positivt så kommer de och det är lätt att prata. De flesta kommer  
och man kan prata om vad som helst. […] I det stora hela upplever jag det som positivt. 
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Där lärare kommunicerar mycket med varandra i arbetslagen är det mycket större chans att man lyckas med 

eleverna. Att eleverna ser att de vuxna pratar med varandra och att de vuxna har ett gemensamt synsätt och 

en gemensam värdegrund är viktigt för att vi ska lyckad med eleverna .Alla ska vara med och säga sitt och 

säga vad de tycker. Man vill känna att man är delaktig.  

 

Förvaltningsledningen upplever att de flesta rektorer öppet vågar ta upp sina svagheter och 

svaga sidor enskilt med någon av dem. Negativa saker som riktas direkt mot någon person tas 

oftast upp på medarbetarsamtalen. Ibland kan det vara svårt att säga vad man tycker. En    

respondent säger: ”Visst jag kan ha svårare att säga det negativa till vissa personer”.  

Klimatet i den centrala ledningsgruppen beskrivs av förvaltningsledningen som från      

relativt öppet till mycket öppet: 
 

Jag vet inte hur det är i andra kommuner idag men jag är helt säker på att det är inte många som har ett så 

öppet klimat som vi har i ledningsgruppen. 

 

Visst kan man ha olika uppfattningar om saker och ting - men jag upplever att man har ett oerhört gott sam-

talsklimat och att man är kompisar och kolleger som uppskattar varandra. Aldrig att man snackar skit om 

den och den. Jag är imponerad av våra rektorer. 

 

En av respondenterna säger att ”det var annorlunda förr” och menar att kommunikations-

klimatet inte var lika öppet som det är idag. 
 

Då var det en helt annan typ av diskussioner. Det kunde vara ganska aggressivt och man lurpassade på var-

andra - dels var det en envägskommunikation - det var information från skolchefen. Det satt då ett antal 

konkurrenter och man släppte inte på allt man visste i olika lägen. Det var ett helt annat samtalsklimat.  

 

Flera av skolledarna har önskemål om pedagogiska diskussioner. De anser att lednings-

gruppsmötena är informationsmöten med för många produktionsärenden. Det finns inte tid till 

att utbyta tankar och diskutera.  En av respondenterna menar att centrala ledningsgruppen 

mest är till för att serva politikerna. Förvaltningsledningen framhåller att man har försökt med 

pedagogiska diskussioner, men en av respondenterna säger också att det kräver att motparten 

är villig att öppna upp sina egna åsikter och diskutera förutsättningslöst. Precis som i många 

andra grupper så är det ofta samma personer som yttrar sig. En av förutsättningarna för att 

skapa en dialog är att det finns medarbetare som är intresserade och villiga att engagera sig i 

en dialog. Det anser även Simonsson (2002) som säger att det krävs två aktiva parter för att 
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kommunikationen ska bli meningsfull och jämför det med att dansa tango (i Heide m.fl., 

2005:112). Alla är i alla fall ense om vikten av dialogträffar: 

 
Den informella diskussionen är väldigt viktig. Vi har pratat om att vi måste försöka skapa mer tid för den. 

Utbudet av information är så stort så det finns inget utrymme i rektorsgruppen av för lite mer spånande    

diskussioner. Det är lite synd men det kommer vi att göra något åt. Det finns ett stort behov av det. Tiden för 

informellt erfarenhetsutbyte saknas också.  

 

Något annat som framkom var att det finns en tendens att ”hålla på sitt eget” gentemot      

varandra och en rädsla för att inte framstå som tillräckligt kunnig. Enligt Johansson (2003) så 

uppstår strukturer ur kommunikationsprocesser. Om strukturerna blir för starka så kan de ver-

ka hämmande på kommunikationen och idéer lyfts inte fram. 

I de lokala ledningsgrupperna är det oftast ett öppet klimat. Man har möjlighet att föra 

fram olika åsikter och det upplevs vara högt i tak. En av respondenterna säger att man pratar 

på upplevelsebasis, vilket är en fördel när man ska föra fram negativa saker. En annan       

respondent säger att ibland händer det att det kommer synpunkter i efterhand och att vissa 

saker kommer mer indirekt.  

De informella kanalerna är viktiga. Heide m.fl. (2005) säger att hierarki och auktoritet   

påverkar kommunikationen. Nedanstående citat visar att det ibland kan vara lättare att prata 

med personer på ens egen nivå eftersom referensramarna är desamma.  

 
Sen kan det vara så att beroende på vad det är man vill prata om så kanske det ibland är lättare att prata med 

kollegerna i arbetslaget än att komma hit. […] Den närmsta kontakten har man ju i arbetslaget. 

 

Heide menar också att den uppåtgående kommunikationen har en tendens att vara mer positiv. 

Många forskare har visat på olika orsaker till detta (jfr Cheney m.fl., 2004, i a.a:83), t.ex. att 

kommunikationsklimatet inte är tillräckligt öppet, att negativ feedback undertrycks, bristande 

förtroende för överordnade eller rädsla för reprimander. Det framkom också tidigare från en 

av respondenterna, som säger att det mesta som kommer nerifrån är positivt. 

Ett bekymmer, som upplevs på alla nivåer, är att cheferna syns för lite ute i organisa-

tionen. Det gäller både rektorer och biträdande rektorer. Tidsbristen är det vanligaste         

argumentet. Simonsson (2002:69) håller med om att det är ett stort problem för chefer i stora                

organisationer. Hon pratar om ”management by walking around”, och menar att det är en  

fördel för en ledare att nå ut med ett budskap direkt till sina medarbetare. ”Om ledarna saknar 
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kunskaper om medarbetarnas arbetsvardag så blir det svårt att få meningsskapandet att      

fungera”, säger hon.  

Det framkommer klart att både rektorerna och flera av de biträdande rektorerna upplever 

att de inte är synliga i verksamheten så mycket som de tycker att de borde vara. Problemet 

framgår av nedanstående citat:  

 
Jag är ute mycket men inte så mycket som jag skulle vilja. Pappershögarna växer emellanåt så ibland är det 

svårt att hinna med och gå ut så mycket som man skulle vilja – tyvärr. 

 

Jag tycker som rektor att jag är ute otroligt lite i verksamheten. Jag hinner inte. Administrationen tar väldigt 

mycket tid. 

 

Men om man hade haft tid att vistas ute mer […] de här spontana kontakterna […] så hade det varit bättre. 

För jag märker att när jag är ute och rör mig så är det fler som kommer [--- Jag tror att kritiken hade blivit 

mindre hård om man hade haft tid att visats mer ute om de hade känt att de blivit mer hörda. 

 

Skulle behöva ses och se mer. Det är det ständiga som kommer fram i alla utvärderingar. 

 

Om man frågar alla elever om de vet vem som är rektor så är det inte säkert att de vet det. De ser mig väldigt 

sällan jämfört med den lokala ledaren. Jag har blivit bättre men måste ta vissa mått och steg för att överleva 

själv. 

 

Andra säger att de försöker hinna med att vara ute i verksamheten. Nedanstående citat      

kommer från en rektor: 

 
Jag är ute rätt mycket i verksamheten – jag försöker. Jag ringer till dem och – det har blivit naturligt – om 

det är något vet jag att de vänder sig till mig. 

 

Har kommunikationen någon betydelse för motivation och känsla av samhörighet? Alla är 

ense om att kommunikation är A och O när det gäller motivation och känslan av samhörighet. 

Man är också överens om att beslut måste fattas i demokrati. En skolledare säger att beslut 

måste föregås av diskussioner även om det är skolledaren som måste fatta det slutliga        

beslutet. Att det överlag är ett öppet klimat där man får och vågar framföra sina åsikter tyder 

nästa citat på:  
 

Delaktigheten är kopiöst viktig. Det finns så mycket synpunkter […] alla har olika åsikter men det har   

jämkat till sig rätt bra. Alla har lyssnat på varandra och argumenten biter. Man har respekt för varandra även 
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om man har olika åsikter. Det är bättre att de olika åsikterna kommer fram här än någon annanstans för då 

kan man ha någon nytta av dem. Sen är det inte alla som man kan beakta. Det är ju en demokrati som det 

speglar - så är det överallt. 

 

Personalen måste veta vad vi tänker och vi måste egentligen veta lite vad läraren tänker. Vi får in en massa 

önskemål. Vi frågar dem hur det ska vara. Vi lyssnar av varandra och vi kommunicerar med varandra. 

 

Vi kan inte fatta några övergripande beslut om vi inte får med oss personalen. Det får inte ske att personalen 

får reda på i stan eller i tidningen att något sker på skolan som de inte vet om. Det händer ibland att folk på 

stan får reda på mer än de borde veta därför att vi informerar så pass mycket till vår personal. Ibland säger vi 

sådant som ska stanna inom väggarna som har kommit ut. 

 

Jag upplever att de kan komma med negativ feedback till mig […] men kanske inte med allt. [---] Jag tycker 

nog att det är mycket kritik som kommer upp. Sen kan man väl ibland tycka att det är lite för hårt – att de 

inte har förståelse för min situation, men jag kanske inte alltid har förståelse för deras situation heller […] 

men man kan inte ta det personligt, det är ju ens befattning som kritiseras […] Men jag tror att de känner att 

de kan göra det och att de gör det. 

 

4.1.4 Information och kommunikation 

Vad ser man för skillnad mellan information och kommunikation?  

 
I kommunikation är mottagaren aktiv om du och jag pratar. Om det är information så är det något jag ger till 

dig och då är det beroende på hur du hanterar det. 

 

Alla är överens om att information är lättast.  Kommunikation är svårast, men det ger mest 

och tar mest tid. Man vill också ha mer tid till kommunikation. En av skolledarna säger att 

”det är i mötet med människor som man utvecklas - i mötet mellan olika människors åsikter”.  

Alla är ense om att samtalet är viktigt. Speciellt det enskilda samtalet där man får höra vad var 

och en tycker. En åsikt som framkom var att det är viktigt att stötta personalen så att de kän-

ner att någon bryr sig. Så här säger en av de biträdande rektorerna: 

 
Viktigt med enskilda samtal för att höra vad var och en tycker […] speciellt vid konflikter. Då pratar jag   

enskilt med var och en och försöker sen att hitta något gemensamt. Det kan vara småsaker men det kan vara 

jätteviktigt. [---] Som arbetsledare är det viktigt att lägga mycket tid på personalen och stötta dem så att de 

känner att de orkar.[…] Enskilda samtal om de begär det [---]. Jag försvarar alltid personalen. Det är viktigt 

som ledare att försvara det personalen gör och säger. Är det tokigt säger jag naturligtvis det, men det är   

viktigt att de känner att de har det stödet.  
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När det gäller kommunikationen mellan förvaltningen och verksamheten så upplevs den över-

lag som bra. Man får information, för övrigt har man inte så mycket kontakt. Men en skol-

ledare säger: 

 
Jag upplever att vi har en bra kommunikation. Jag kan ringa och säga när jag är arg på någon men också när 

något är bra. Men det är inte så ofta jag har kontakt. Ibland kan man känna sig väldigt ensam…. 

 

Förvaltningens kontakt med verksamheten sker främst genom rektorerna. En av förvaltnings-

ledarna säger: 

 
De som förvaltningen umgås med är rektorerna. Lärarna träffar vi nästan aldrig, men vi umgås inte mycket 

med de biträdande rektorerna heller. Det är det de klagar på ibland […] att de hamnar lite emellan […] 

 

I vilka former har skolledarna kontakt med verksamheten? Rektorerna har ledningsmöten med 

de biträdande rektorerna. De håller också i områdenas samverkansgrupper. Samverkans-

grupperna består av representanter från skolledning, personal och de fackliga förbunden. På 

arbetslagsträffarna är de flesta rektorer med i mån av tid. De biträdande rektorerna är alltid 

med. Graden av närvaro vid de olika träffarna varierar mellan rektorsområdena, främst      

beroende på områdets storlek och möjlighet för skolledaren att närvara.  

Hur upplevs den informella informationsspridningen? Ekman (1999, 2003, i Heide m.fl. 

2005:25) menar att cheferna inte uppmärksammar det vardagliga småpratet tillräckligt. Det är 

viktigt att de är med i det, eftersom det är där som man ofta bestämmer hur olika beslut ska 

tolkas och vilka konsekvenserna blir. De flesta ser också den informella informationen som 

viktig. Några av respondenterna svarar så här: 
 

Den informella delen är väldigt viktig. Det är en förtroendefråga. [---]. Sånt informellt kan sen bli formellt.  

 

Det finns ju i alla organisationer. Man kan ju dra nytta av den informella kommunikationen också. Men man 

ser den ju ofta som negativ, men det är nog för att man ofta kopplar den till de informella ledarna. […] Det 

finns ju också den positiva effekten […] att man berättar saker för varandra […] den kan ju vara positiv -  

men du har ju ingen koll på den. Den kan ju inte ersätta något annat och du kan inte förlita dig på den och 

inte lita på den (vad den innehåller). Men man får ju vara medveten om att den finns [---] Men man strävar 

ju efter att ha en formell kommunikation, där alla får veta de viktigaste sakerna de behöver veta. Har man 

för mycket informell kommunikation i förhållande till den formella så är det till nackdel. 
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Jag tror inte skolan skulle funkat utan det. Det är ju många självständiga människor. Många saker löser sig 

av sig själv genom att folk pratar med varandra. Det ska vara en öppenhet och högt i tak,  M E N med       

bibehållen respekt. För jag har en skyldighet att inför barn och föräldrar visa att vi kan prata med varandra 

även om vi har olika åsikter. 

 

Det finns också en negativ aspekt: 
 

Du menar skitsnack? Jag tycker att det är otroligt viktigt att man ger så saklig information som möjligt. Det 

som är viktigt är – jag strävar efter att ha en stor öppenhet. 

 

Vissa saker kan jag få mer indirekt och då tänker jag – varför kommer de inte och pratar med mig? Jag tror 

att det är vid såna tillfällen som man vet att om man kom till mig så skulle man få nej och så försöker man 

att köra sitt eget race. 

 
Ibland önskar man att man inte visste allt och ibland tycker man att det är bra att man fått reda på det på 

omvägar.  
 
Väldigt negativ […] Ibland kan man som individ vara mycket frustrerad och försöka kommunicera med   

någon annan. Så blir det negativt därför att man själv är negativ.[…] det leder inte till något positivt i andra 

änden. […] Det här med ryktesspridning eller negativ kommunikation är livsfarlig för verksamheten […] är 

destruktiv för människor och gör att de presterar mindre. Det är svårt att bryta. [---] Informella ledare och 

den kommunikation som sker bakom ryggen är det mest destruktiva som finns.  

 

Några av respondenterna menar att ibland kan den vara till hjälp: ”Skvaller kan ju vara       

positivt också.” En annan respondent säger: 

 
Det finns den kategori av personal, som när man har diskuterat en sak så vet man att det kommer att spridas 

på ett positivt sätt till andra också. Jag vet inte om jag precis har utnyttjat att sprida information på det sättet. 

Men jag skulle kunna göra det om jag ville, för jag vet ju precis var jag har såna personer. 

 

Alla känner att de både ger och får feedback (både positiv och negativ feedback). Men alla 

vill inte prata om feedback i bemärkelsen ”negativ”: 

 
Jag använder inte ordet ”negativ” för jag tycker inte att man ska göra det. […]  Man ska lyfta fram det som 

är bra men också det som man kan utveckla lite till, därför att negativt har en dålig klang. Jag tycker att man 

ska ha en positiv inställning till allt för då är det lättare att få folk med sig. [---] Jag tycker att man har ett 

annat utgångsläge om man pratar om utvecklingsområden istället för negativt [---] Det är så att alla har vi 

utvecklingsområden [---] Jag behöver inte vara dålig för det. ”Om du hade gjort på detta viset istället så 



65 

hade det blivit ännu bättre” [---] Försöka se det positiva […] Om det finns en sån stämning kan man säga 

sådant som inte är bra. Jag tycker att alla ska kunna säga negativa saker på ett positivt sätt. Det är då man 

kan lyckas och påverka människor. Det är det vi ska vara experter på. Det är en utmaning. 

 

Det är inte så lätt att ge feedback till alla anställda, vilket nedanstående skolledare tycker: 

 
Man kan få kritik ibland för att man inte ger tillräcklig feedback, inte lätt att ge individuell feedback till 50 

personer. Ibland tar man upp det allmänt på någon konferens, men jag tror inte att folk uppfattar det. De vill 

ha den egna klappen på axeln. Där är det bra med First Class, man kommunicerar om något och kan ge 

feedbacken direkt tillbaka till någon. Jag vet inte om det är lättare att uttrycka sig i skrift än att säga det     

direkt. Jag tror ändå inte att det blir så bra att alla blir nöjda. Jag tycker att jag ibland också kan få det av min 

personal och det är bra när man har förståelse för varandra. Jag tycker att det känns som att de har förståelse 

för min situation.  

 

Tycker du att organisationen begränsar eller underlättar information/kommunikation? På   

vilket sätt? En av skolledarna säger: 

 
Planen hindrar för vi får ju inte fatta beslut. Ska vi göra något så är det ju ett varv runt. Jag tror att vi skulle 

ha en lite plattare organisation med beslut. Organisationen är ett hinder för vi får inte fatta stora beslut. Inget 

hinder för kommunikationen – där är det istället tidsperspektivet som är ett hinder – det är ju lite jobbigt.  
 

Två av politikerna säger så här: 

 
Jag har en mycket bestämd uppfattning. När vi slog samman barnomsorgen och skolan såg jag faran i att det 

skulle bli en gigantisk byråkratisk ny Barn- och utbildningsnämnd - då tog vi beslut att förändra organisa-

tionen. Det kan jag tänka mig att många reagerade på. Men det skulle vara en platt organisation. Det skulle 

bara finnas en chef och det är förvaltningschefen. [---]. […] Då tog jag beslutet att inget beslut ska tas högre 

upp än nödvändigt [---] Hade någon idag sagt att man ville gå tillbaks till det gamla sättet att styra så hade 

jag nog blivit både förvånad och besviken.  

 

Organisationen är jätteviktig – viktigast för hur kommunikationen bedrivs och har förutsättningar för att  

bedrivas. Jag tycker nog att vi har hittat en ganska bra modell […].  Det är så klart det finns många steg i   

hierarkin och det pratas visserligen mycket om platta organisationer. Det kan väl vara bra ibland men har 

man en klar och tydlig hierarki så är det aldrig några problem om vem som är chef och överordnad. Det ger 

också förutsättningar för att upprätta en kommunikation. Sen blir ju kommunikationen väldigt lodrätt. Men 

det är alltid en fördel att man vet vem man ska kontakta för det är alltid så kommunikationen börjar – att 

man tar kontakt. BUN är en väldigt stor förvaltning. (över 2000 anställda) och att hitta en enkel organisa-

tionsmodell det går nog inte. Det har man nog insett.  
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Rektorernas syn: 
 

Organisationen är verkligen platt. Det handlar mycket om en själv hur det fungerar. Nämnden har jag inte 

mycket med att göra. Jag får protokollen från nämnden och får ju ut ärendena först. 

 

Det skulle kunna bli HUR bra som helst om vi hade haft en annan organisation - med de resurser som finns. 

Skolan som organisation har inte lite resurser men vi använder dem uselt dåligt.  

 

Förvaltningsledningens syn: 
 

Om man bara tittar på hur kommunikationen fungerar så hade det varit mycket bättre med en toppstyrd     

organisation – där man kan ha större kontroll på flödet på kommunikationen.  En platt organisation har 

många fler flöden på kommunikationen i många ledder. Det är mycket svårare med såna här autonoma     

enheter som är väldigt starka på olika sätt. Därför är det väldigt viktigt om vi ska vara med och påverka att 

det […] centralt […] finns resurser till förfogande.[---] Det är jobbigare i en decentraliserad organisation för 

det finns många starka viljor där. Men man har drivit åt olika håll i större utsträckning tidigare. Vi styr upp 

mycket hårdare idag, men det beror inte på att vi vill göra det utan för att staten styr upp kommunerna     

hårdare och då måste vi också göra det. Vi ställer ju andra krav på rapportering och olika saker och då    

kräver vi information om måluppfyllelse osv. [---] Jag tycker att man ska ha en hög grad av decentralisering 

,men det kräver också att man har system som stödjer och följer upp. 

 

På frågan om kommunikationen har betydelse för organisationens resultat svarade några av 

respondenterna så här: 
 

Ja i allra högsta grad. Till exempel detta med att kommunicera mål och så. Jag tror att det är avgörande. [---] 

Militären var mycket duktiga både internt och utåt med att visa vad de stod för och [---]. Där har vi nog    

någonting att lära tror jag. 

 

Kommunikationen är både verbal och visuell och oftast måste man kombinera om man ska få genomslags-

kraft[---] 

 

Absolut – det hoppas jag. Det handlar mycket om hur tydliga vi är. Konkreta beslut som fattas av nämnden, 

det förutsätter jag att rektorerna tar del av […] Men ibland har vi svårt att nå ut med vissa frågor. Vi har sett 

ibland att nämnden har fattat ett tydligt policybeslut. men ändå så händer det saker som går i den andra    

riktningen i verksamheten. Då är det ju uppenbart att vi har misslyckats i kommunikationen. Sen är ju frågan 

– man är ju alltid två parter när det gäller att kommunicera. Var ligger skulden? Är det vi som inte har varit 

tillräckligt tydliga eller är det mottagaren som inte varit tillräckligt mottaglig? Det får man ju titta över -     

naturligtvis [---] ibland misslyckas vi med att kommunicera – helt klart – så är det. 

 

En förutsättning är att alla får den information som behövs för att kunna genomföra sitt arbete. 



67 

Man måste alltid i en organisation ha chefer och en av chefens viktigaste uppgifter är att förmedla aktuell 

och relevant information och kunskap till sina medarbetare. Det åligger också varje medarbetare att själv ha 

ett ansvar och skaffa sig den kunskap man behöver och det finns kanske lite brister där. Det kan vara så att 

man tycker att man har det bra som man har det. Det beror också på vad man ställer för krav på individen 

 

4.1.5 Informationskanaler 

De flesta av respondenterna ser IT (främst First Class) som en av de viktigaste kommunika-

tionskanalerna och menar att det finns många fördelar. En åsikt som delas av de flesta är att 

det är en snabb informationsväg, det går att se vilka som fått informationen och det går att få 

snabb återkoppling. Men det finns delade meningar. En av respondenterna är motståndare till 

digitala kanaler eftersom informationen inte når ut till alla. Heide m.fl. (2005) varnar också 

för risken med att lägga för mycket fokus på att distribuera information så snabbt som möjligt. 

Det är lätt att användarnas behov av information, nya kunskaper och samarbete med andra 

glöms bort. Kommunikationsmängden inom en organisation kan öka men det innebär inte 

alltid en kvalitativt bättre kommunikation. De fördelar med digitala informationskanaler som 

respondenterna lyfte fram var: 
 Alla kan få reda på en utskickad nyhet samma dag. 

 Har förbättrat informationsmöjligheterna väldigt mycket. 

 Jag kan vidarebefordra en sak direkt. 

 Jag kan gå in och titta vilka som varit inne. 

 Den snabbaste vägen. 

 De kommer mindre till mig för småsaker. 

 Jag får mer tid över till viktigare saker. 

 Informationen sprids snabbt. Någon går in och tittar och sprider det till andra. 

 Bra för att lägga ut debattfrågor. 

 En snabb kommunikationsväg som jag inte skulle klarat mig utan idag. 

 

Men det framkom även nackdelar: 
 En stressfaktor för personalen att gå in och titta. 

 Det finns information som inte går att skicka digitalt, t.ex. sekretess. 

 Jag måste ha informationen digitalt, annars får jag gå in och klippa och klistra. Då tar det längre tid. 

 Det finns faror, tex. att posten kan komma i orätta händer om jag inte är uppmärksam. 

 Jag är motståndare till FC för att det inte når ut till alla. Alla har inte datorer och är inte uppkopplade. 

 Tekniken fungerar inte alltid. 
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4.2 ENKÄTSVAREN 

Nedan följer en sammanfattande analys av svaren på enkätundersökningen. Resultaten finns 

som bilaga 4. 

Datainsamling, bearbetning och analys av enkäterna har skett med hjälp av det web-

baserade enkätverktyget ”Artologic Query & Report och statistikprogrammet SPSS.” Fråge-

formuläret är uppdelat på 11 områden: bakgrundsfrågor, mål och visioner, Barn- och utbild-

ningsnämndens beslut, värdegrunden, feedback, sociala klimatet, arbetsplatsträffar, media, 

information och kommunikation, och kommunikationskanaler. 

Enkäterna har gått ut till 345 respondenter. Av dessa har 178 svarat (52 %). De grupper 

jag har valt att undersöka är personal som arbetar på förskola, fritidshem, grundskola och 

gymnasieskola samt skolmåltidspersonal, skolsköterskor och administrationspersonal som 

arbetar på skolexpeditioner. Svarsfrekvensen i de olika grupperna är: 

 

 Förskola 41 % 

 Fritidshem 67 % 

 Grundskola F-5 (6) 41 % 

 Grundskola (6) 7-9 53 % 

 Gymnasieskola 70 % 

 Administration och skolhälsovård 71 % 

 Skolmåltider 0 % 

 
Några av frågorna är av Lickert-typ där respondenterna fått svara på en skala från 1-5, där fem 

betyder att respondenten instämmer helt och ett att respondenten tar avstånd från påståendet. 

Bortfallet blev mycket stort inom grupperna grundskola F-5 (6) och förskola. På en av 

förskolorna fick personalen möjlighet att svara på traditionellt vis eftersom de inte har tillgång 

till Internet på arbetsplatsen. Svarsfrekvensen på den förskolan blev 62 %. På den andra         

förskolan var svarsfrekvensen 19 %. Ingen av skolmåltidspersonalen svarade, vilket kan bero 

på tillgängligheten till datorer.  

Dahmström (2005:76) säger att en avgörande faktor för svarsfrekvensen är inställningen 

till att besvara enkäter i allmänhet. Det specifika vid användningen av webbenkäter är om 

man är van vid datorer eller inte. Men även om man är positiv så kan bortfallet bli stort om 

inte tekniken fungerar. I min undersökning svarade 49 % av kvinnorna och 59 % av männen, 

på enkäterna. 
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Bakgrundsfrågor 

De flesta (35 %) har arbetat på nuvarande arbetsplats mellan 1-5 år eller längre tid än 10 år 

(34 %). 60 % av respondenterna finns inom åldersgruppen 36-55 år.  

 

Mål och visioner 

Av svaren på frågorna om de övergripande målen, framkom att många tror att det gäller    

nuvarande Skolplan vilken antogs av fullmäktige år 2001. Det beror troligtvis på att det finns 

en bild av Skolplanen bredvid frågorna. När Skolplanen kom kommunicerades den i olika 

grupperingar, i första hand i grupper med politiker och skolledning. Därefter skulle skol-

ledningarna kommunicera den med personalen i verksamheten. 

 Det var många (39 %) som inte svarade på attitydfrågorna om de övergripande målen, 

vilket gjorde att medelvärdet blev mycket lågt. Störst var bortfallet inom gruppen grundskola 

(6) 7-9 (62 %). Det stora bortfallet tyder på att det är många som inte känner till målen trots 

att de flesta syftar på Skolplanen som de borde känna till. Vad bortfallet beror på kan jag bara 

spekulera i, men en trolig orsak kan vara att den kommunicerades när den var ny, sen har det 

inte blivit mer. En stor grupp av respondenterna har inte arbetat mer än 1-5 år. Flera av      

respondenterna säger att de fick Skolplanen när de anställdes. Endast ett fåtal uppger att de 

haft en diskussion (kommunikation) i samband med att de fick informationen. Några uppger 

att de tagit del av målen av eget intresse. 

Alla utom fritidshemspersonalen och skolsköterskorna upplever att de lokala målen 

stämmer bättre överens med verkligheten än de övergripande målen och att de har större   

möjlighet att leva upp till de lokala målen. Även på frågorna om de lokala målen fanns ett 

bortfall men det var inte så stort (8 %). Störst bortfall (14 %) hade gruppen grundskola        

(6) 7-9. 

De flesta tycker att det är viktigt att ha en vision. 69 % svarar att de har en gemensam     

vision men det är inte lika många som känner sig delaktiga i utarbetandet av visionen eller 

som tycker att den är synlig i verksamheten. Många forskare bl.a. Sandberg & Targama 

(1998:21) hävdar att många ledare har svårt att få sina medarbetare att agera i enlighet med 

visionen, trots att de tycker att den är väl förankrad. En av anledningarna, menar de, är att 

medarbetarna måste integrera tolkningen i sin egen förståelse för att visionen ska bli levande i 

verksamheten. Administrationspersonalen upplever inte i lika stor grad som övriga grupper att 

verksamheten har en vision. De tycker inte heller att det är lika viktigt att ha det. Viktigast 

tycker man att det är inom gymnasieskolan, skolhälsovården och fritidshemmen.  
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Mål och visioner diskuteras mest inom grundskolan F-5 (6) (89 %) samt gymnasieskolan    

(72 %) och minst inom skolhälsovården och administrationen (16 %). Det är vanligast att  

biträdande rektor är med vid diskussionerna. Endast två personer uppgav att politiker är med 

på sådana träffar. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Den administrativa personalen och skolhälsovården får ta del av besluten i högre grad än   

övriga. Enligt skolledningen så stannar ofta protokollen på skolexpeditionerna där de cirku-

lerar bland personalen. Ute i verksamheten är det oftast endast berörd personal som får ta del 

av besluten. Det framkom även av svaren där 33 % uppgav att de endast får ta del av besluten 

ibland och 6 % att de aldrig får det. Mer än 50 % uppger att de någon gång fått information 

om beslut gällande organisationen via media. När det gäller beslut om det egna arbetet så är 

det inte lika många som säger att de fått informationen via media.  

Anmärkningsvärt är att så många som 83 % aldrig har haft kontakt med politiker i Barn- 

och utbildningsnämnden angående något som rör deras arbete. Om de har haft kontakt så har 

det varit vid möte med gymnasieskolans programråd, möten med anledning av enstaka arbets-

relaterade frågor, på fritiden eller i politiskt arbete. Alla förskolor, fritidshem och skolor har 

en kontaktpolitiker från Barn- och utbildningsnämnden. Vid intervjusvaren framkom att det är 

väldigt olika hur man sköter uppdraget, delvis beroende på vilka förutsättningar man har. En 

av skolledarna uttryckte att det inte är särskilt ofta som personalen vill prata med någon     

politiker. 

 

Värdegrunden 

Flertalet (78 %) uppger att värdegrundsfrågor är ett levande diskussionsämne på arbets-

platsen. Men alla tycker inte att de gemensamma värderingarna genomsyrar verksamheten,  

24 % instämmer inte eller inte alls. Skolledarna uppgav i intervjuerna att man arbetar mycket 

med värderingsfrågor. Även Kollberg & Parneborg (2001:54) skrev i sin utvärdering att ”hela 

verksamheten genomsyras av de grundvärden som uttrycks i skollagen”. Vad kan det bero på 

att så många som 24 % inte tycker att värderingarna genomsyrar verksamheten? Enligt Heide 

m.fl. (2005:23) så kan det vara så att man inte vet hur värderingar ska kommuniceras, man 

kanske tror att det är lättare än det är att påverka andra människors värderingar. 
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Feedback 

På frågan om feedback så får de flesta feedback från kolleger och biträdande rektor, men 

minst från rektor. Fördelningen ser likadan ut när det gäller att ge feedback. Däremot ger man 

inte feedback i lika stor utsträckning som man får. Anledningen till att de flesta uppger att de 

både får och ger minst feedback till rektor är troligtvis att rektor inte är synlig i organisationen 

så ofta. Mer än häften anser att deras närmaste chef har förmågan att lyssna och förstå. Lika 

många känner förtroende för sin chef. 

 

Sociala klimatet 

Förskolan chef (biträdande rektor) är den som är mest synlig i organisationen. Kommunika-

tionen mellan personalen och chefen upplevs som mycket bra inom förskolan och som mindre 

bra inom fritidshemmen och skolhälsovården. Där ser man inte heller sin chef så ofta. 

 

Mer än 80 % anser att olika åsikter kan föras fram och synliggöras, men de accepteras inte i 

lika stor utsträckning. I kommunikationen finns alltid ett maktperspektiv (Heide m.fl. 2005). 

Alla grupper utom administrationen tycker att arbetsgruppen präglas av sammanhållning och 

öppenhet. De flesta tycker att det vardagliga småpratet med arbetskamrater är viktigt.  

 

Arbetsplatsträffar 

Det vanligaste är att man har arbetsplatsträffar en gång i veckan. Det som träffarna handlar 

minst om är diskussioner om mål och visioner, samtal om verksamhetsidé, kvalitetsfrågor och 

erfarenhetsutbyte.  

 

Information och kommunikation 

De flesta anser att de har möjlighet att uttrycka sina synpunkter, men det är färre som gör det. 

De anser också att de har möjlighet att säga ifrån när de inte förstår men det är inte lika många 

som gör det. De flesta upplever att de får information i tid, tillräckligt ofta och i lagom 

mängd. Personalen inom grundskolan (6) 7-9, fritidshemspersonalen och den administrativa 

personalen upplever inte i lika stor utsträckning som övriga grupper, att de får klar och tydlig 

information. Anmärkningsvärt är att 21 % upplever att de inte har tillgång till den information 

de behöver för att kunna utför sitt arbete. Det är främst administrationspersonalen som upp-

lever detta. 

Dialogträffar för viktiga frågor förekommer inte i någon större utsträckning inom någon 

av grupperna. 
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Kommunikationskanaler  

Nedan följer de tre informationskanaler som används mest inom respektive område. 

1. Information som är kopplad till det dagliga arbetet: 

First Class, muntligt (dialog) och arbetsplatsträff. 

 

2. Förändringar i det egna arbetet: 

Muntligt (dialog), arbetsplatsträff och First Class. 

 

3. Politiska beslut: 

Media, arbetsplatsträff, skriftligt (papper i handen). 

 

4. Fortbildning: 

Skriftligt (papper i handen), First Class, E-post. 

 

De informationskanaler som anses som viktigast är (i prioriteringsordningen viktigast först):  

1. Dialog (samtal)  

2. Muntlig information på arbetsplatsträff 

3. Skriftlig information (papper i handen) 

4. First Class 

5. E-post 

6. Informationsblad/tidning 

7. Telefon/fax 

8. Hemsidan 

9. Media.  

 

Övriga synpunkter från respondenterna 

Alla får inte den information de behöver. Det framkom önskemål om att få mer information 

digitalt. First Class är bra när snabba meddelanden ska ut, men får inte användas till all infor-

mation. Man vill ha information från Barn- och utbildningsnämnden, via First Class. Infor-

mation om beslut, gällande det egna arbetet ska inte komma via media. Visionerna måste   

synliggöras och man vill ha fler dialogträffar. Chefen ska synas mer i organisationen.  
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Kapitlet inleds med min syn på organisationskommunikation. Därefter lyfter jag fram några 

egna reflektioner på resultatet av undersökningen och gör några kopplingar till de delar som 

jag tidigare presenterat. Jag avslutar kapitlet med att ge förslag till vidare forskning inom 

ämnesområdet. 

Varför finns det så få undersökningar om kommunikationen i organisationer? Catrin          

Johansson (2002) gjorde en internationell jämförelse och fann att det är ett område som är 

mycket outvecklat i Sverige. Heide m.fl. (2005) säger att före 1980-talet fanns det i princip 

bara det klassiska perspektivet på organisationskommunikation, där man inte tog någon    

hänsyn till människorna och processerna, utan utgick från att det finns en objektiv och mätbar 

verklighet. Idag finns det flera forskare bland annat Dahlfeldt, Heide & Simonsson (2001), 

som ser organisationer utifrån ett tolkande, socialkonstruktivistiskt, perspektiv. Även       

Czarniawska-Joerges (1992 i Heide m.fl., 2005) menar att verkligheten konstrueras socialt 

genom människorna i organisationen. Andra forskare, bl.a. Grunig (1992, i a.a., 2005) utgår 

från ett tolkande perspektiv, men ser kommunikationen som en enskild variabel. Heide menar 

att även om de utgår från ett tolkande perspektiv, så tillämpar de ett klassiskt perspektiv efter-

som de ser kommunikationen som en isolerad faktor.  

En socialkonstruktivistisk syn innebär, enligt Heide, att man inte tror att vetenskapen    

genererar objektiv kunskap. Min övertygelse är helt i linje med denna. Det finns ingen       

objektiv verklighet utan den skapas av människorna i organisationen. När jag under min    

utbildning läste om de olika synsätten på kommunikation, den klassiska synen och den 

tolkande synen, var jag helt övertygad om att den klassiska synen var förlegad. Men enligt 

Heide m.fl. (2005) är den klassiska synen fortfarande vanligast i organisationer. Det fick mig 

att bli intresserad för hur det ser ut i vår organisation. Det är svårt att göra en undersökning i 

en verksamhet man själv befinner sig i, utan att påverkas av sin egen förförståelse. För att öka 

reliabiliteten, så blev mina hypoteser att kommunikationen präglas av ett klassiskt perspektiv, 

och att kommunikationen handlar mest om informationsspridning, men min övertygelse var 

egentligen den omvända. 

Catrin Johansson (2002), är en av få forskare som på senare tid har tittat på vad som    

händer i själva kommunikationsprocessen, när strategin kommuniceras i en organisation. Är 

strategin levande i både tanke och handling? Hur går det till när ledningen ska kommunicera 

ett visst budskap och hur tolkas budskapet? Hur ser det ut hos oss? Har vi någon levande   

strategi? Vilka metoder skulle jag använda mig av för att komma fram till detta? Att göra  

observationer hade naturligtvis varit det bästa, men det skulle tagit alltför lång tid. Jag valde 
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istället att intervjua politiker, förvaltningspersonal och skolledare. Jag ville även få med 

medarbetarnas syn, men det skulle inte vara genomförbart att intervjua så många, därför valde 

jag att göra en enkätundersökning. Det är inte ovanligt att man kombinerar kvalitativa och 

kvantitativa undersökningar. En anledning kan vara att man vill öka generaliserbarheten, men 

som jag tidigare nämnt så är jag inte ute efter att dra några generella slutsatser eller att       

beskriva någon objektiv verklighet.  

Så här i efterhand kan jag väl säga att jag skulle ha nöjt mig med att göra intervjuer. Nu 

gjorde jag en Internetbaserad enkätundersökning i ett nytt enkätsystem, vilket medförde en 

mängd komplikationer, dels tekniska fel och dels mänskliga fel, för att jag saknade erfarenhet 

om hur webbenkäter ska konstrueras. Jag skulle naturligtvis ha genomfört en förstudie. Nu 

blev det ett stort bortfall vilket ger den kvantitativa delen av undersökningen en låg validitet. 

Arbetet med uppsatsen har varit intressant och mycket lärorikt. Tiden har varit kort, men 

det känns som en lång process. Syftet med undersökningen har inte förändrats, men mina 

ställningstaganden har förändrats många gånger under den här tiden. Jag har fått många nya 

kunskaper och erfarenheter: genom litteraturen, samtalen med min handledare och sist men 

inte minst alla givande intervjuer. Detta gör att jag mer än tidigare ser på verkligheten ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv och är övertygad om att det inte finns någon objektiv    

verklighet.  

 Som det framkom i intervjuerna så finns det en stor medvetenhet hos både politiker och 

chefer, om kommunikationens betydelse, om vikten av att samtala, om delaktighet, om     

koncensus kring mål, om att äga en gemensam vision och att skapa förståelse för fattade   

beslut. Det stämde verkligen in på den meningsskapande synen. Men som Falkheimer &  

Heide säger så är ”att informera en sak, men att kommunicera och nå fram med ett budskap 

något annat” (2003:69).  

 Alla organisationer har olika kommunikativa förutsättningar och precis som i många 

andra liknande organisationer så visade det sig att strukturen har stor påverkan på kommuni-

kationsprocesserna, även i denna organisation. Det finns ett politiskt beslut på att inga beslut 

ska fattas på högre nivå än nödvändigt och en syn på organisationen som ”en slimmad (platt) 

organisation”. Heide m.fl. (2005:82) säger att det inte är säkert att en decentraliserad         

organisation ärt bättre än en hierarkisk. Även om organisationen är ”platt” kan den vara    

byråkratisk och sakna demokrati. Det finns trots allt en hel del hierarkiska strukturer, t.ex. 

målstyrningen med många olika slags mål som ofta är i konflikt med varandra och beslut som 

tas högt upp i hierarkin och många gånger inte når ut i organisationen. Ofta är det media som 

informerar om tagna beslut, ibland även beslut som gäller det egna arbetet. Den traditionella 
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synen på organisationer är att människor tillsammans försöker uppnå ett gemensamt mål   

genom att de som befinner sig på toppen av hierarkin fattar besluten medan de som är längst 

ner verkställer dem (Heide m.fl., 2005).  

Något som framkom i intervjuerna var att de övergripande målen inte synkroniserar tids-

mässigt med de lokala målen. När de övergripande målen kommuniceras ut så är de lokala 

målen oftast redan satta. En av politikerna säger att målstyrning är bra, men att vi måste     

försöka hitta modeller och lösningar för att nå upp till målen. Målens hierarkiska struktur är 

svårt att göra något åt, men jag tror inte att strukturen är det största problemet. Det behövs 

tydligare strategier för att nå fram till målen. Det finns en bra hjälp, kvalitetsredovisningen, 

som håller på att utvecklas till en bra strategi. 

Simonsson (2002) fann i sin undersökning att man framhåller dialogens betydelse men det 

görs inga satsningar på att underlätta för dialoger. Alla ledare var övertygade om att dialogen 

är överlägsen alla andra former av kommunikation. Detta var tydligt även i min undersökning. 

Det framkom flera önskemål om att ha dialoger. De största hindren uppgavs vara tiden och för 

stora grupper. Jag märkte i mina intervjuer att begreppen dialog och delaktighet tolkades   

väldigt olika. Därför tror jag att även om det skapas fler dialogträffar så är det inte säkert att 

det blir riktiga dialoger. Det framkom vid intervjuerna att de dialogträffar som politiker och 

rektorer har en gång per år värderas väldigt olika. Alla tycker att det är bra att träffarna finns 

men värdet av träffarna är till stor del beroende av politikernas intresse och engagemang.  

I det tolkande perspektivet menar man att det inte går att ”överföra” information från en 

person till en annan. En ledare kan inte överföra sin tolkning till medarbetarna. Vi har olika 

kunskaper och erfarenheter med oss och tolkar ett budskap på olika sätt. Med en klassisk syn 

på kommunikation tror man att det sagda budskapet ska tas emot av alla på samma sätt. I flera 

av intervjuerna framkom att det var svårt att få medarbetarna att förstå och att det inte blev 

lättare av att det hela tiden kom nya saker ”uppifrån”. En av respondenterna uttrycker sig så 

här: 
Och så att man inte bara gör ettårsgrejer -för det tar längre tid—det tar ett år att få tankar igång – nästa år 

jobbar med det - tredje året finns det där och fjärde året följs det upp.  Oftast så är det inte så utan man får 

ut något – så ska det bli färdigt – så kommer det något nytt. Det funkar inte så när man jobbar med       

människor för det tar tid att få in det i människor. Det ska faktiskt en lång väg […] Om man är själv     

grunden till iden så är man väldigt långt kommen i sina tankar när man väl berättar det för någon annan och 

då förväntar man sig att den personen ska var lika långt kommen i sina tankar och så är det ju inte. Den per-

sonen måste få lika lång tid.  Det tror jag att man i sin iver många gånger missar. 
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Krone, Jablin och Putnam (1987, i Heide m.fl., 2005:55) menar att chefer sällan har en  

tolkande syn på kommunikation. Om det ska bli en riktig dialog måste det skapas en öppen 

och tillåtande atmosfär där alla har möjlighet att framföra sina åsikter, och där det finns     

utrymme för diskussion och reflektion. Det får inte vara som det är idag, och som även flera 

av intervjupersonerna uttryckte, att ledningsmöten och liknande enbart handlar om informa-

tion. Finns det diskussionspunkter på dagordningen så kommer de oftast sist.  

Simonsson (2003) menar att meningsskapande inte fungerar för att chefer inte har till-

räckliga kunskaper om medarbetarnas vardag. En av fördelarna för ledare som syns ute i verk-

samheten, är att de får möta sina medarbetare direkt och uppleva hur budskapet mottas. Flera 

av intervjupersonerna i min undersökning, tog upp dilemmat med att inte hinna med att vara 

ute i verksamheten. Det här är ett problem som kommer fram i många utvärderingar av     

pedagogiskt ledarskap, men vad gör man åt det? Några av intervjupersonerna i min under-

sökning upplever inte den informella informationen som viktig. I den klassiska synen begrän-

sas kommunikationen till den formella. All övrig kommunikation ses som onödig. En         

förklaring, menar Falkheimer & Heide (2003) är att den kommer utanför ledningens och   

chefernas kontroll. Pratet i korridorerna anses som onödigt och inte arbetsrelaterat. Enligt 

författarna så är den informella kommunikationen den viktigaste kommunikationsformen i en 

organisation. Medarbetarna får viktig information och tillgång till de gemensamma kunskaper 

som finns inom en organisation. De utvecklar även viktiga sociala relationer och får förståelse 

för både organisationens roll och den egna rollen. Den traditionella organisationsteorin bortser 

från den informella kommunikationen, menar de. Flera av intervjupersonerna i min undersök-

ning menade också att den informella informationen är viktig. Detta var tydligt även i enkät-

svaren. ”Det som är informellt från början kan bli formellt”, menade någon.  Jag har tidigare 

refererat till Schein (1993, i Heide m.fl., 2005) som menar att organisationens effektivitet är 

beroende av kommunikationen över subkulturgränserna. Han säger att om subkulturen ska 

kunna integreras så måste man utveckla ett gemensamt språk och gemensamma tankemönster. 

Inom förvaltningen finns ingen övergripande vision. Kollberg & Parneborg (2001:53) 

skrev i sin rapport att ”Barn- och utbildningsförvaltningen bör arbeta aktivt för att förankra en 

vision som hela organisationen kan identifiera sig med”. Visionen finns hos de flesta ledare 

men den är inte klart uttalad och känd av alla. Många forskare, bland annat Detz (i Heide 

m.fl.:2005:121) säger att ”visionen måste vara kollektivt konstruerad och ägas av alla på alla 

organisatoriska nivåer för att den ska bli effektiv”. Det framkom även i mina intervjuer. En av 

intervjupersonerna lyfte fram försvaret och menade att de är ett föredöme när det gäller att ha 

en gemensam vision och tydliga strategier. Ett exempel på en vision från försvaret finns som 
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bilaga 5. Jag tror att vi måste börja med att försöka hitta en tydlig, gemensam vision som  

gäller för hela vår organisation. Men, som Detz säger, så kan den inte komma uppifrån. Det är 

viktigt att lyssna på medarbetarna i organisationen. Vad har de för visioner? Om man känner 

att visionen är viktig då identifierar man sig också med den.  

Falkheimer & Heide (2003), säger att med e-post och digitala diskussionsgrupper kommer 

man så nära det interpersonella idealet som möjligt. De menar att det finns möjlighet att ha 

diskussioner, få snabb återkoppling, lättillgänglig information etc. Många av intervju-

personerna ser IT som en bra hjälp för att få ut information snabbt. Det finns också en hel del 

digitala diskussionsgrupper i First Class. Förutsättningen för att det inte enbart ska bli en rak 

kommunikation är naturligtvis att detta finns. Men det framkom från några respondenter att 

digitala informationsvägar inte får vara allenarådande. Det måste finnas alternativ och de får 

inte ta över den viktiga dialogen. 

Jag hänvisade tidigare till Roos m.fl. (1997, i Ahlström & Sjöblom Nordgren, 2000:87) 

som menar att strategibegreppet kan ses ur flera perspektiv, dels som en plan för att realisera 

ett visst mål eller en vision, dels som produkten av en medveten och målinriktad process, se 

figur 2.5. Det framkom i mina intervjuer att det är flera av ledarna som har tydliga kommu-

nikationsstrategier, t.ex. för att informationen ska nå fram. En av de övergripande strategierna 

är att det är klart uttalat vem som ska förmedla information och på vilket sätt. Det handlar om 

strategi som plan och enbart om information. Kvalitetsredovisningen är också en plan, men 

om man hittar en bra modell för den så kan den användas som en medveten och målinriktad 

process. Om strategiprocessen ska vara meningsfull måste mål och strategier var begripliga 

och meningsfulla, säger Johansson (2003). 

Innan jag ger förslag till vidare studier så vill jag förtydliga modellen, figur 2.6 med att 

säga att kommunikationen består av kreativa processer som tolkas i interaktionen mellan 

människor och att våra förkunskaper påverkar kommunikationsprocessen. Alla människor bär 

med sig olika saker i sina ryggsäckar - vi har olika förförståelse, erfarenheter och kunskaper, 

men vi tror ofta att de utgår från samma perspektiv. Mottagarna måste ges möjlighet att     

integrera tolkningen i sin egen förståelse av strategin eller budskapet.  Vi kan inte ”överföra” 

eller ”banka in ” det vi vill ha sagt. Därför är det så viktigt att vi öppnar upp för dialoger – 

riktiga dialoger. När vi har gjort det kan vi börja närma oss en meningsskapande syn. Genom 

en medveten kommunikation, där dialogen är ett viktigt inslag, kan vi utveckla en gemensam 

förståelse för mål, visioner och värderingar. Och med en ökad medvetenhet kan vi förändra 

tankesättet. 
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Jag har försökt att lyfta fram några delar som visar varför jag inte helt kan förkasta min 

hypotes. Men jag tycker inte att det genomgående är den klassiska synen som råder – det 

finns en stor medvetenhet och ett nytänkande samt flera bra strategier i organisationen. 

Jag började diskussionsdelen med att framföra det som Johansson (2003, i Heide m.fl., 

2005) säger, att det finns för lite forskning inom området organisationskommunikation.  Det 

som skulle vara intressant att undersöka är processerna när strategin formuleras och kommu-

niceras i organisationen. Enligt Johansson så finns det ingen som har gjort någon sådan     

undersökning. 

Slutligen – ett citat från en av politikerna: 

 

Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre, men en dialog förutsätter så mycket annat än att man avsät-

ter en dag eller en tid– det handlar om långsiktligt arbete att man bygger upp ett förtroende så att männi-

skor VÅGAR säga vad de tycker så att de inte säger till mig vad de tror att jag vill höra.  
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6 SAMMANFATTNING 

Denna uppsats behandlar kommunikationsteori ur två olika perspektiv, transmissionssynen 

och den meningsskapande synen. Transmissionssynen är enligt Falkheimer & Heide (2003) 

en enkelriktad syn på kommunikation där mottagarna uppfattas som passiva. I den menings-

skapande synen är målet att utveckla och stärka den gemensamma föreställning som finns 

inom en grupp (Heide m.fl., 2005). Syftet med undersökningen är inte att dra några generella 

slutsatser eller att beskriva en objektiv verklighet, utan att synliggöra vilken kommunikations-

syn som dominerar inom den undersökta förvaltningen i en sydsvensk kommun. Jag vill också 

öka förståelsen för hur strukturer och system påverkar kommunikationen i en organisation. 

Jag har valt att göra en empirisk undersökning, där jag utgått från ledningens perspektiv 

men även tagit med medarbetarnas syn. Syftet är att undersöka och analysera den interna 

kommunikationen i ett helhetsperspektiv. Genom att göra både en kvantitativ och en         

kvalitativ studie kombinerar jag positivismens tankar med hermeneutiken, med inriktning mot 

ett socialkonstruktivistiskt synsätt.  

Med utgångspunkt från en problemformulering har jag tagit del av forskning och olika 

teorier inom området organisationskommunikation, med tyngdpunkt på kommunikation.   

Därigenom har jag skapat en teoretisk referensram som legat till grund för den empiri jag 

samlat in. Resultaten kan användas som underlag för en utvecklingsmodell för att förbättra 

möjligheterna för en välfungerande kommunikation, se bilaga 1.  

Som datainsamlingsmetoder valde jag kvalitativa intervjuer samt webbaserade enkäter 

med strukturerade frågor. Femton skolledare, förvaltningsledare och politiker har intervjuats. 

Enkäten har besvarats av 178 respondenter inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Det 

empiriska materialet har analyserats utifrån den teoretiska referensramen.  

Resultatet visar att tyngdpunkten ligger mer på kommunikation som en enkelriktad     

process än en ömsesidig meningsskapande process. Organisationsstrukturen skapar en       

traditionell kommunikationssyn där målen sätts och besluten tas på en övergripande nivå.  

Visionerna är oftast formulerade av ledningen och filosofin är inget levande dokument. Synen 

på kommunikation skiljer sig åt mellan aktörerna och mellan de olika nivåerna. Medveten-

heten om vikten av delaktighet och engagemang saknas inte, men delaktighet har olika      

betydelse - från att sätta målformuleringar till djupare diskussioner. 

Alla är överens om att målen är viktiga. Men även att målen i skolans värld är många och 

komplexa och ofta står i konflikt med varandra. Målstyrningen har många fördelar men     

svårigheterna ligger i att få det att fungera praktiskt. Det saknas kunskaper om hur de olika 

delarna hänger ihop, för att det ska bli ett fungerande system. Idag finns kvalitets-
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redovisningen som är ett viktigt hjälpmedel för att synliggöra processerna i målstyrnings-

arbetet. Men för att det ska fungera så måste det skapas fler möjligheter till dialoger och    

erfarenhetsutbyten. Detta är något som flera forskare framhåller, bl. a Heide m.fl. (2005) och 

Johansson (2003), som menar att kommunikationen är A och O för att chefer och medarbetare 

ska uppnå gemensam förståelse för målen. Om målen ska följas måste de diskuteras och över-

sättas till de enskilda organisationsmedlemmarnas vardag. 

Visioner – behövs de? Det finns inte någon övergripande klart uttalad vision för           

förvaltningen. Men i stort sett alla är ense om att visioner behövs, att de ger inspiration och 

kraft. Hos några finns visionerna endast i tankarna, medan andra har ett skrivet dokument. Det 

är vanligare att visionen bara finns där, utan att vara tydligt uttalad. Trots att det finns en    

vision så känner inte alla till den. Det här är ett problem som många forskare lyfter fram.   

Heide m.fl. (2005) och Johansson (2003) menar att chefer och medarbetare måste agera mot 

den genom interaktion och kommunikation. Om den ska bli en drivkraft så måste den       

dessutom kunna översätts till organisationsmedlemmarnas vardag. Den måste ”ägas” av alla. 

Många använder digitala informationskanaler, Främst First Class, och tycker att det finns 

många positiva fördelar med det. Det är bra att ha en genomtänkt strategi även för               

användandet av digitala informationskanaler. Heide m.fl. (2005) varnar för risken med att 

lägga för mycket fokus på att distribuera information så snabbt som möjligt. Det är lätt att 

användarnas behov av information, nya kunskaper och samarbete med andra glöms bort. 

Normer och värderingar utgör en viktig del av verksamheten. Genomgående kan noteras 

att det pågår ett aktivt arbete kring värderingsfrågor. Det sociala klimatet ute i den operativa 

verksamheten beskrivs som i huvudsak positivt, det är överlag ett öppet klimat där man får 

och vågar framföra sina åsikter.  

Jag vågar nog påstå, efter att ha arbetat med denna undersökning, att det är nödvändigt 

med en strategisk plan för målstyrningsprocessen på alla nivåer men det måste också finnas 

en förmåga att utföra den. Om strategin ska bli ett levande dokument så måste både mål och 

visioner kommuniceras mer. En stark, delad vision inom hela organisationen kan hjälpa till att 

skapa den värdegemenskap som är nödvändig för att alla ska få en ökad förståelse för sin del i 

sammanhanget och för att alla ska veta vilka mål organisationen strävar mot. Det är i mötet 

mellan olika perspektiv som utveckling sker. 
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UTVECKLINGSMODELL (SWOT-ANALYS)    

 

För att kunna göra en utvecklingsmodell för den framtida verksamheten så har jag även gjort en 

SWOT-analys.  SWOT - analysen är en vanlig modell när man ska göra en handlingsplan eller 

analysera en idé i en verksamhet. SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats 

(styrkor, svagheter, möjligheter, hot). Man listar faktorer under de fyra rubrikerna och får därigenom 

ett underlag för att utveckla strategier och handlingsplaner.  

 

KOMMUNIKATIONEN INOM BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

 

 

 

• Medvetenhet, hos både politiker och 

tjänstemän, om dialogens betydelse. 

• Balanserat styrkort (GALAX)  

• Kvalitetsredovisningen 

• Arbete i arbetslag  

• Hög grad av decentralisering 

• Målstyrning 

• Engagemang 

 

 

 

 

 

• Hierarkiska strukturer 

• Många olika slags mål 

• Målkonflikter 

• Begränsade resurser 

• Politisk styrning – kan skapa intressekonflikter 

mellan politiker och tjänstemän 

• Avsaknad av måldiskussioner 

• Avsaknad av övergripande vision 

• Många anställda per ledare 

• Bristande kommunikation mellan olika nivåer 

• Information om beslut når ej ut i organisationen 

• Personal med olika avtal 

• Övergripande förankrad vision 

• Ökad medvetenhet om 

kommunikationsprocesser 

• Digitala medier – diskussionsgrupper 

• Tid för reflektion och diskussion 

• Digitala medier som snabba 

informationsvägar 

• Tydliga strategier 

• För mycket fokus på digitala medier: 

(envägskommunikation och informationsstress) 

• Information om beslut, rörande det egna arbetet och/

eller organisationen, via media. 

• Starka strukturer 

 

 

 
 
 
 

 SVAGHETER 

HOT 

 STYRKOR 

MÖJLIGHETER 
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INTERVJUMALLAR   
 
A. FRÅGOR TILL REKTORER/BITR. REKTORER 
 
Vårt samtal ska handla om den interna informationen/kommunikationen inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen. Jag ska undersöka hur Barn- och utbildningsförvaltningen 
arbetar med sin internkommunikation och jämföra resultatet med vad olika teorier säger.  
 
MÅL/VISIONER/VÄRDERINGAR 
• Vad betyder mål, visioner och värderingar för dig?  
• Känner du dig delaktig i kommunens övergripande mål/visioner?  
• Hur har era lokala mål och visioner utarbetats och vilka har varit delaktiga? 
• På vilket sätt kommuniceras visioner, strategier, mål och grundläggande värderingar ut 

i organisationen? 
• Tror du att all personal förstår hur de lokala målen, besluten och satsningarna hänger 

ihop med organisationens övergripande mål och visioner? Om inte – varför? 
• Tycker du att ni lever upp till kommunens övergripande mål/visioner? Stämmer de 

överens med verkligheten? Om inte – varför? 
• Tycker du att ni lever upp till era egna mål/visioner? Stämmer de överens med 

verkligheten? Om inte – varför? 
• På vilket sätt får nya medarbetare reda på de mål/visioner och värderingar som finns? 

 
POLITISKA BESLUT 
Känner all din personal till beslutsgången när det gäller politiska beslut? 
• Beskriv informationens väg från nämnd till medarbetare då beslut, som rör 

medarbetarna, har fattats. Beskriv också vilken kanal som används då. 
• Tror du att alla förstår de fattade besluten? 
• Har du möjlighet att kommunicera tillbaka till nämndens ledamöter? På vilket sätt?  
• Har din personal möjlighet att kommunicera tillbaka till nämndens ledamöter? På 

vilket sätt?  
• Är du nöjd med den kommunikation du har med politikerna? Vad är bra? Vad kan 

förbättras? 
 
KOMMUNIKATIONSKLIMAT 
• Hur är det sociala klimatet i organisationen? 
• Tycker du att informationen/kommunikationen har betydelse för motivation, känsla av 

samhörighet etc. Om ja, på vilket sätt?  
• Vilka möjligheter har personalen att uttrycka sina synpunkter/lämna förslag till 

åtgärder/påverka beslut?  
 
 
INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 
• Vilket är ditt allmänna omdöme om den interna informationen och kommunikationen 

på din arbetsplats mellan ledning och övrig personal? (Uppifrån och ner, respektive 
nerifrån och upp) 

• I vilka former har du kontakt med de olika verksamheterna? (Former, innehåll). 
• Hur upplever du kontakten med verksamheterna? Vad fungerar bra? Vad skulle kunna 

bli bättre? 
• Hur upplever du den informella informationsspridningen? 
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• Pratar du någon gång med din personal om vilka kommunikativa förväntningar ni har 
på varandra?  

• Kan dina medarbetare ge feedback? När och genom vilken kanal? 
• Får du både positiv och negativ feedback från dina medarbetare? 
• Tycker du att organisationen begränsar eller underlättar information/kommunikation?  

På vilket sätt? 
• Är du nöjd med den kommunikation ni har inom ledningsgruppen på 

förvaltningsnivå? Vad är bra? Vad kan förbättras? (Frågan gäller endast rektorer) 
• Är du nöjd med den kommunikation ni har inom områdets ledningsgrupp? Vad är bra? 

Vad kan förbättras? 
• Är du nöjd med kommunikationen mellan dig och dina övriga medarbetare? Vad är 

bra? Vad kan förbättras? 
• Tror du att internkommunikationen kan bidra till organisationens resultat? På vilket 

sätt? 
• Vad ser du för möjligheter respektive hinder för en djupare dialog på olika plan och 

mellan olika grupper? 
 

INFORMATIONSKANALER 
• Vilken informations/kommunikationskanal används i olika situationer och varför? 
• På vilket sätt föredrar du att förmedla information till medarbetarna? 
• Kan du förmedla information på det sätt du önskar? (Ange hinder) 
• Tror du att informationen når alla medarbetare? Om inte – vad beror det på? Vad kan 

man göra åt det? 
 

Har du något att tillägga? 
 
 
B. FRÅGOR TILL POLITIKER 

 
MÅL/VISIONER/VÄRDERINGAR 
• Vad betyder mål, visioner och värderingar för dig?  
• Känner du dig delaktig i utarbetandet av de övergripande målen/visionerna? 
• Tycker du att BUN lever upp till målen/visionerna? Stämmer de överens med 

verkligheten? Om inte – vad beror det på? 
• Tror du att all personal förstår hur de lokala målen, besluten och satsningarna hänger 

ihop med organisationens övergripande mål och visioner? Om inte – varför? 
• Tror du att det finns behov av måldiskussioner mellan politiker och verksamhet?  

 
POLITISKA BESLUT 
• Tror du att alla ute i verksamheten känner till beslutsgången i organisationen? Om inte 

– varför? 
• Tror du att informationen från nämnden når alla ute i verksamheten? Om inte, vad tror 

du det kan bero på? 
• Tror du att alla har förståelse för de beslut som fattas? Om inte – varför? 
 
INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 
• Vilket är ditt allmänna omdöme om den interna informationen/kommunikationen 

mellan politiker och verksamhet inom vår förvaltning? 
• På vilket sätt har anställda inom BUN möjlighet att kommunicera till politikerna?  

(Till vem och genom vilken kanal?) 
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• I vilka former har du kontakt med de olika verksamheterna? (Former, innehåll, 
kommunikationskanaler). Vad fungerar bra? Vad skulle kunna bli bättre? 

• Tycker du att organisationen begränsar eller underlättar kommunikation? 
• Tror du att kommunikationen mellan politiker och verksamhet kan bidra till 

organisationens resultat? På vilket sätt? 
• Vad ser du för möjligheter respektive hinder för en djupare dialog på olika plan och 

mellan olika grupper? 
 
Har du något att tillägga? 

 
 
C. FRÅGOR TILL FÖRVALTNINGSLEDNING 
 

MÅL/VISIONER 
• Vad betyder mål, visioner och värderingar för dig? 
• Känner du dig delaktig i utarbetandet av de övergripande målen (fullmäktiges mål och 

delmålen för vår förvaltning)? 
• På vilket sätt medverkar du till att alla får information om målen?  
• Tycker du att det finns behov av måldiskussioner? Mellan vilka grupper? 
• Tror du att all personal förstår hur lokala mål, beslut och satsningar hänger ihop med 

organisationens övergripande mål och visioner? Om inte – vad tror du det kan bero 
på? 

• Tycker du att organisationen lever upp till målen/visionerna? Stämmer de överens 
med verkligheten? Om inte – vad tror du det kan bero på? 

 
POLITISKA BESLUT 

• Hur fattas de politiska besluten?  
• Känner alla ute i verksamheten till beslutsgången i organisationen? Om inte – vad tror 

du det kan bero på? 
• Är du nöjd med den kommunikation du har med politikerna? Vad är bra? Vad kan 

förbättras? 
 

KOMMUNIKATIONSKLIMAT 
• Hur är det sociala klimatet i organisationen? 
• Vad har informationen/kommunikationen för betydelse för verksamheten? 
• Tror du att den kan bidra till organisationens resultat?  
• Kan ledare/personal ge feedback? I sådana fall, på vilket sätt? 
 
 
INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 
• Hur skulle du beskriva din roll som informations/kommunikationsspridare och 

mottagare?  
• Hur upplever du den informella informationsspridningen? 
• Tror du att omvärlden påverkar den interna informationen/kommunikationen? På 

vilket sätt? 
• Hur upplever du kontakten med verksamheterna? Vad fungerar bra? Vad skulle kunna 

bli bättre? 
• Tycker du att organisationen begränsar eller underlättar information/kommunikation?  

På vilket sätt? 
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• Är du nöjd med den kommunikation ni har inom ledningsgruppen på 
förvaltningsnivå? Vad är bra? Vad kan förbättras?  

• Tror du att internkommunikationen kan bidra till organisationens resultat? På vilket 
sätt? 

• Anser du att informationen/kommunikationen skulle kunna förbättras/förändras på 
något sätt? 

• Vad ser du för möjligheter respektive hinder för en djupare dialog på olika plan och 
mellan olika grupper? 

 
INFORMATIONSKANALER 
• Kan du förmedla information på det sätt du önskar? (Ange hinder) 
• Tror du att informationen når alla medarbetare? Om inte – vad beror det på? Vad kan 

man göra åt det? 
• Tycker du att utvecklingen på IT-området har förändrat sättet att kommunicera inom 

organisationen? Hur? 
 

Har du något du vill tillägga till det vi sagt? 
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ENKÄTFORMULÄR  

MISSIV 

 

  

 
 
Hej! 
 
Jag heter Monica Olsson och arbetar på Barn- och utbildningsförvaltningen. Jag skriver en 
D-uppsats om den interna informationen/kommunikationen i vår organisation. Uppsatsens 
syfte är att undersöka vilken kommunikationssyn som dominerar, vilka strategier vi använder 
oss av samt se vilka hinder och möjligheter som finns för en välfungerande kommunikation. 
 
Därför skickar jag ett frågeformulär till dig och ca 300 andra personer som arbetar på 
förskolor, fritidshem, grundskolor, gymnasieskolor samt i familjedaghem i Hässleholms 
kommun. Jag är mycket tacksam om du vill ta dig tid att svara på frågorna. Din medverkan är 
av stor betydelse för mig.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt men det är betydelsefullt för 
undersökningens kvalitet, att du som får frågeformuläret besvarar det. Försök svara så 
fullständigt som möjligt på alla frågorna. 
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! Ingen kommer att kunna se vem som 
svarat vad. När svaren kommit in sammanställs de i form av statistiska tabeller och en 
enskilds svar kommer inte att kunna utläsas.  
 
Om du har några problem att besvara frågorna eller har synpunkter på frågeformuläret, hör av 
dig till Monica Olsson, Barn- och utbildningsförvaltningen, tel: 0451-26 84 28 eller 
0709-81 84 28. E-postadr: monica.olsson@hassleholm.se eller monica.olsson@hessleholm.se 
 
Varmt tack på förhand för din medverkan! 
 
 
Hässleholm 2006-03-23 
 
Monica Olsson 
 
Frågeformuläret besvaras senast 060411. 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 3
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Frågeformulär 
 
Enkäten är uppdelad i olika områden; bakgrundsfrågor, mål och visioner, Barn- och 
utbildningsnämndens beslut, värdegrundsfrågor, feedback, socialt klimat, 
arbetsplatsträffar, media, allmänna frågor om information och kommunikation samt 
kommunikationskanaler.  
 
Det är viktigt att samtliga påståenden och frågor besvaras, förutom de öppna frågorna 
som det står dig fritt att besvara.  
 
Tack för att du tar dig tid att svara på frågorna! 

  
 
FRÅGA 1- 4 ÄR BAKGRUNDSFRÅGOR (UPPGIFTER OM DIG SJÄLV).  
 

 
 
 
1. Vilket är ditt arbetsområde? 

 Familjedaghem 
 Förskola 
 Grundskola år F-5 (6) 
 Grundskola år (6) 7-9 
 Gymnasieskola 
 Skolmåltider/ Förskolekök 
 Skolhälsovård 
 Administration 

 
 

2. Ditt kön? 
 Kvinna       Man 

 
 
3. Din ålder   Yngre än 25 år 
  26-35 
  36-45 
  46-55 
  Äldre än 56 år 
 
 
4. Hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplats? 
  Kortare tid än 1 år 
  1-5 år 
  6-10 år 
  Längre tid än 10 år 
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 FRÅGA 5-16 HANDLAR OM MÅL OCH VISIONER.  
 

  
 
Målen anger vart man vill komma eller vad man vill uppnå.  
Visionen är en ideologi, d.v.s. en bild av hur man vill att verksamheten ska se ut.  
Profil eller verksamhetsidé är den bild man vill förmedla. 
 

  
5. Känner du till Barn- och utbildningsnämndens mål? 
 
  Ja  
  Nej 
 
 
6. Ange på vilket/vilka sätt du har fått information om målen. 
 
.............................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
 
 
 
7.   Nedan följer några påståenden kring Barn- och utbildningsnämndens mål. 

Markera för varje påstående, det alternativ som bäst motsvarar din 
uppfattning.  

  

  
Instämmer 
inte alls 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

Instämmer 
helt  
5 

a) Organisationens 
övergripande mål är tydliga 
för mig. 

     

b) Målen stämmer överens 
med verkligheten.       

c) Det finns möjlighet att 
leva upp till målen.      

d) Jag accepterar målen och 
försöker översätta dem i 
handling. 
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8.  Nedan följer några påståenden kring de lokala målen 
(arbetslagets/arbetsenhetens mål). Markera för varje påstående, det 
alternativ som bäst motsvarar din uppfattning.  

  

  
Instämmer 
inte alls 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

Instämmer 
helt  
5 

a) Jag känner mig delaktig i 
utarbetandet av de lokala 
målen. 

     

b) Våra mål har en tydlig 
koppling till de 
övergripande målen. 

     

c) Målen stämmer överens 
med verkligheten.       

d) Det finns möjlighet att 
leva upp till målen.      

e) Jag accepterar målen 
och försöker översätta dem 
i handling. 

     
 

 
 
 
9. Har ni någon gemensam vision eller profil (verksamhetsidé) inom ert område 
eller enhet? 
 
  Ja 
  Nej 
 
 
Om du svarat nej, fortsätt till fråga nr 11. 
 
 
 
 
10 
   

Nedan följer några påståenden kring er vision/profil. Markera för varje 
påstående, det alternativ som bäst motsvarar din uppfattning.  

  

  
Instämmer 
inte alls 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

Instämmer 
helt 
5 

a) Jag känner mig delaktig i 
framtagandet av vår 
vision/profil. 

     

b) Visionen/profilen är synlig 
i verksamheten.      

c) Jag arbetar i enlighet med 
visionen/profilen.      

d) Visionen/profilen gör mig 
mer motiverad i mitt arbete.       
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11  Markera det alternativ som bäst motsvarar din uppfattning.  

  

  
Inte alls 
viktigt 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

Mycket 
viktigt 
5 

Tycker du att det är viktigt att 
ha en vision eller en profil 
(verksamhetsidé)? 

     
 

 
 
12. Deltar du i några träffar där ni diskuterar mål och visioner ? 
 
  Ja 
  Nej 
 
 
13    Hur ofta deltar du i dessa träffar? 
 
  1 ggr/veckan 
  2-3 ggr/mån 
  1 ggr/månad 
  2-3 ggr/termin 
  1 ggr/termin 
  1 ggr/år 
  Sällan 
 
 
14  Vilka personer är med på träffarna?  

 
Du har möjlighet att ange flera 
alternativ.  

 

Rektor 

Biträdande rektor 

Föräldrar  

Politiker 

Någon/några från arbetslaget 

Hela arbetslaget 

Andra arbetslag 

All personal på arbetsenheten 

All personal i området/gymnasieskolorna 
 Andra, vilka? 
 
 
 
FRÅGA 15-18 HANDLAR OM BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT.  
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15  Får du information om de beslut 
som tas i Barn- och 
utbildningsnämnden och som berör 
dig och ditt arbete?  

  

Ja, alltid 

Ja, oftast 

Ja, ibland 

Ja, men sällan 

Nej, aldrig 
 
 
16.
    

På vilket sätt får du information om Barn- och utbildningsnämndens beslut?  

 
  Ja 
  Nej 
 
 
Om du svarat ja, fortsätt till fråga 18. 
 
 
 
Om du svarat nej, fortsätt till fråga 19. 
 
 
 
 
17.
    

På vilket sätt har du haft kontakt?  

 
.................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................  
 
FRÅGA 19-20 HANDLAR OM VÄRDEGRUNDEN.  
 

 
 
 
 
19.
    

Är värdegrundsfrågor ett levande diskussionsämne på din arbetsplats?  

  Ja 
  Nej 
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20  Nedan följer några påståenden om värderingar och synsätt. Markera för 
varje påstående, det alternativ som bäst motsvarar din uppfattning.  

  

  
Instämmer 
inte alls 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

Instämmer 
helt 
5 

a) På min arbetsplats har vi 
kontinuerliga samtal om de 
värderingar och det synsätt 
som ska genomsyra vår 
verksamhet. 

     

b) Våra gemensamma 
värderingar genomsyrar 
verksamheten. 

     
 

 
 
 FRÅGA 21-25 HANDLAR OM FEEDBACK, DVS ÅTERKOPPLING.  
 

 
 
 
21  Markera för varje påstående, det alternativ som bäst motsvarar din 

uppfattning.  
 
Jag får feedback på mina  
arbetsinsatser från  

  

  
Instämmer 
inte alls 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

Instämmer 
helt  
5 

a) Rektor      

b) Biträdande rektor      

c) Kolleger      

d) Föräldrar      

e) Barn/elever       
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22  Markera för varje påstående, det alternativ som bäst motsvarar din 
uppfattning.  
 
Jag ger feedback till  

  

  
Instämmer 
inte alls 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

Instämmer 
helt 
5 

a) Rektor      

b) Biträdande rektor      

c) Kolleger      

d) Föräldrar      

e) Barn/elever       
 
 
23  Nedan följer några påståenden kring feedback. Markera för varje 

påstående, det alternativ som bäst motsvarar din uppfattning.  

  

  
Instämmer 
inte alls 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

Instämmer 
helt 
5 

a) Min närmaste chef har 
förmågan att lyssna och 
förstå. 

     

b) Jag känner förtroende för 
min närmaste chef.      

c) Jag kan ge både positiv 
och negativ feedback till min 
närmaste chef. 

     

d) Jag ger både positiv och 
negativ feedback till min 
närmaste chef. 

     
 

 
 
24    Pratar du med din närmaste chef om vilka förväntningar ni har på 

varandra när det gäller kommunikationen mellan er?  
 
  Ja, ofta 
  Ja, ibland 
  Ja, men sällan 
  Nej, aldrig 
 
 
25. Vid vilka tillfällen pratar ni om det? 
 
.............................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
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  FRÅGA 26-27 HANDLAR OM DET SOCIALA KLIMATET  
 

 
 
 
26  Markera för varje påstående, det alternativ som bäst motsvarar din 

uppfattning om din arbetsplats.  

  

  
Instämmer 
inte alls  
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

Instämmer 
helt 
5 

a) Olika åsikter kan föras 
fram och synliggöras.      

b) Avvikande åsikter 
accepteras      

c) Arbetsgruppen präglas av 
sammanhållning och 
öppenhet 

     

d) Det vardagliga småpratet 
med arbetskamraterna är 
viktigt  

     
 

 
 
 
27  Markera för varje påstående, det alternativ som bäst motsvarar din 

uppfattning om din närmaste chef.  

  

  
Instämmer 
inte alls 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

Instämmer 
helt 
5 

a) Min närmaste chef är 
synlig i organisationen      

b) Min närmaste chef lyssnar 
på mig      

c) Våra möten präglas av 
dubbelriktad kommunikation      

d) Kommunikationen mellan 
mig och min närmaste chef 
är öppen och ärlig 
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FRÅGA 28-30 HANDLAR OM ARBETSPLATSTRÄFFAR.  

 
 
 
28    Hur ofta har ni regelbundna arbetsplatsträffar med information från din 

närmaste chef?  
 
  1 ggr/veckan 
  2-3 ggr/mån 
  1 ggr/månad 
  2-3 ggr/termin 
  1 ggr/termin 
  1 ggr/år 
  Sällan 
  Aldrig 
 
 
 
29  Vad tas upp på dessa 

arbetsplatsträffar?  
 
Du har möjlighet att ange flera 
alternativ.  

 

Information som är direkt kopplat till 
utförandet av det dagliga arbetet 

Information om politiska beslut (från 
Kommunstyrelse, Barn- och 
utbildningsnämnd etc.) 

Allmän information från ledningsmöten 

Samtal kring mål och visioner 

Samtal kring 
verksamhetsidé/verksamhetsprofil 

Regler och riktlinjer 

Värdegrundsfrågor (etik, moral,  
värderingar, förhållningssätt m.m.) 

Kvalitetsfrågor 

Kompetensutveckling 

Trivselfrågor 

Erfarenhetsutbyte 

Personal- och ekonomifrågor 
 

Om annat, specificera  
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30  Markera för varje påstående, det alternativ som bäst motsvarar din 
uppfattning om era arbetsplatsträffar.  

  

  
Instämmer 
inte alls 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

Instämmer 
helt 
5 

a) Våra möten präglas av 
dubbelriktad kommunikation      

b) Våra möten präglas av 
enkelriktad information      

c) Alla lyssnar på alla och 
delar med sig av sina 
erfarenheter 

     

d) Avvikande åsikter 
accepteras      

e) Olika åsikter lyfts fram 
och synliggörs      

  
Instämmer 
inte alls 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

Instämmer 
helt 
5 

f) Jag har möjlighet att 
uttrycka mina synpunkter      

g) Jag uttrycker mina 
synpunkter      

h) Jag har möjlighet att säga 
ifrån när jag inte förstår      

i) Jag säger ifrån när jag inte 
förstår       

 
 
 
FRÅGA 31-32 HANDLAR OM MEDIA (TIDNINGAR, RADIO, TV)  
 

 
 
31    Har det hänt att du genom media fått reda på saker om organisationen 

som du inte redan visste?  
 
  Ja 
  Nej 
 
 
32    Har det hänt att du genom media fått reda på saker som berör ditt eget 

arbete som du inte redan visste?  
  Ja 
  Nej 
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FRÅGA ÄR ALLMÄNNA FRÅGOR OM INFORMATION OCH KOMMUNIKATION  
 

 
 
33  Nedan följer några påståenden kring den interna informationen och 

kommunikationen. Markera för varje påstående, det alternativ som bäst 
motsvarar din uppfattning.  

  

  
Instämmer 
inte alls 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

Instämmer 
helt 
5 

a) Jag har tillgång till den 
information jag behöver för 
att kunna utföra mina 
arbetsuppgifter. 

     

b) Jag söker själv 
information aktivt      

c) Jag väntar på att bli 
informerad      

d) Jag får ägna mycket tid åt 
att söka information      

e) Jag kan sortera ut den 
information som är viktigast      

  
Instämmer 
inte alls 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

Instämmer 
helt 
5 

f) Jag får för mycket 
information       

g) Jag får för lite information      
h) Jag får information 
tillräckligt ofta      

i) Jag får information i tid      
j) Jag får klar och tydlig 
information      

  
Instämmer 
inte alls 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

Instämmer 
helt 
5 

k) Det är viktigt med 
informella kanaler för 
information, t.ex. samtal 
med arbetskamrater vid 
kaffet. 

     

l) I viktiga frågor har vi 
dialogträffar där olika åsikter 
synliggörs 

     

m) På min arbetsplats finns 
tillgång till öppen och 
konkret information 
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34    Finns det information du hade behövt för att kunna utföra dina 
arbetsuppgifter, som du inte har tillgång till?  

 
  Ja 
  Nej 
 
 
Om du svarat nej, fortsätt till fråga 36. 
 
 
 
35    Vad för slags information saknar du?  
 
.............................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
 
 
FRÅGA 36-40 HANDLAR OM KOMMUNIKATIONSKANALER.  
 

 
 
 
Ange med siffra, de tre mest 
förekommande sätt, på vilka du får 
information som är direkt kopplat till 
det dagliga arbetet? 
 
1 = I första hand 
2 = I andra hand 
3 = I tredje hand  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skriftligt (papper i handen)  

Muntligt (dialog/samtal)  
Muntligt på 
arbetsplatsträff/infomöte  

Informationsblad/personaltidning  
Digital konferens (t.ex. First 
Class)  

E-post  

Hemsidan  

Telefon/fax  

Media (tidningar, radio, tv)   
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37.  Ange med siffra, de tre mest 
förekommande sätt, på vilka du 
får information om förändringar 
som berör dig i ditt arbete? 
 
1 = I första hand 
2 = I andra hand 
3 = I tredje hand  

 

Skriftligt (papper i handen)  

Muntligt (dialog/samtal)  
Muntligt på 
arbetsplatsträff/infomöte  

Informationsblad/personaltidning  
Digital konferens (t.ex. First 
Class)   

E-post  

Hemsidan  

Telefon/fax  

Media (tidningar, radio, tv)   
  
  
38.  Ange med siffra, de tre mest 

förekommande sätt, på vilka du 
får information om politiska 
beslut? 
 
1 = I första hand 
2 = I andra hand 
3 = I tredje hand  

 

Skriftligt (papper i handen)  

Muntligt (dialog/samtal)  
Muntligt på 
arbetsplatsträff/infomöte  

Informationsblad/personaltidning  
Digital konferens (t.ex. First 
Class)   

E-post  

Hemsidan  

Telefon/fax  

Media (tidningar, radio, tv)   
  
  
39.  Ange med siffra, de tre mest 

förekommande sätt, på vilka du 
får information om fortbildning? 
 
1 = I första hand 
2 = I andra hand 
3 = I tredje hand  

 

Skriftligt (papper i handen)  

Muntligt (dialog/samtal)  
Muntligt på 
arbetsplatsträff/infomöte  

Informationsblad/personaltidning  
Digital konferens (t.ex. First 
Class)   

E-post  

Hemsidan  

Telefon/fax  

Media (tidningar, radio, tv)   
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40.  Vilka informations/ 
kommunikationskanaler ser du 
som de viktigaste för dig i ditt 
arbete? (Gäller ej i 
pedagogrollen).  
 
Gradera från 1-9 där  
1 är viktigast.  

 

Skriftlig information (papper i 
handen)  

Dialog/samtal  
Muntlig information på 
arbetsplatsträff/infomöte  

Informationsblad/personaltidning  
Digitala konferenser (t.ex. First 
Class)  

E-post  

Hemsidan  

Telefon/fax  

Media (tidningar, radio, tv)   
  
  
 FRÅGA 41-42 ÄR AVSLUTANDE FRÅGOR.  

 

 
  
 
41    Om du skulle förändra den interna informationen/ kommunikationen 

inom organisationen, hur skulle du då vilja att den såg ut?  
 
.............................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
 
 
42    Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor 

så skriv dem här.  
 
.............................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................  
 
 

 

TACK FÖR ATT DU BESVARAT FRÅGEFORMULÄRET. JAG SÄTTER 
MYCKET STORT VÄRDE PÅ ATT DU VILLE TA DIG TID ATT GÖRA 
DET. 
 
ÄN EN GÅNG: TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 
Monica Olsson  
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PÅMINNELSER 
 
Hej! 
För en vecka sedan skickade jag ett frågeformulär till dig. Eftersom jag ännu inte fått något 
svar från dig antar jag att du glömt bort eller inte haft tid att fylla i frågeformuläret. Ditt 
deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är viktigt för undersökningens 
kvalitet, att du som får frågeformuläret besvarar det. 
 
Jag är tacksam för om du fyller i frågeformuläret senast 2006-04-11. 
 
Som jag påpekade i förra brevet kan inte ditt svar kopplas till dig som person. 
När svaren kommit in sammanställs de i form av statistiska tabeller och en enskilds svar 
kommer inte att kunna utläsas.  
 
De fel som några av er stötte på i början är nu åtgärdade. Du som loggar in på enkäten för 
andra gången har dina svar sparade. Du behöver inte börja om från början! Om du själv fyller 
i användarnamn och lösenord, tänk på att bara använda små bokstäver. 
  
Om du har några problem att besvara frågorna eller har synpunkter på frågeformuläret, hör av 
dig till Monica Olsson, Barn- och utbildningsförvaltningen, tel: 0451-26 84 28 eller 
0709-81 84 28. E-postadr: monica.olsson@hassleholm.se eller monica.olsson@hessleholm.se 
 
Jag är mycket tacksam för din medverkan! 
 
Monica Olsson 
_____________________________________________________________________________  
Hej! 
 
För ett par veckor sedan skickade jag ett frågeformulär till dig. Eftersom jag ännu inte fått 
något svar från dig antar jag att du glömt bort eller inte haft tid att fylla i frågeformuläret. Ditt 
deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är viktigt för undersökningens 
kvalitet, att du som får frågeformuläret besvarar det. Om du redan har svarat ber jag dig bortse 
från denna påminnelse. 
 
Om du inte har svarat är jag tacksam för om du fyller i frågeformuläret senast torsdag 
2006-04-20 (OBS! Förlängd svarstid). Du behöver inte fylla i användarnamn och 
lösenord. Klicka bara på direktlänken nedan. 
 
Som jag påpekade i förra brevet kan inte ditt svar kopplas till dig som person. 
När svaren kommit in sammanställs de i form av statistiska tabeller och en enskilds svar 
kommer inte att kunna utläsas.  
 
Om du har några problem att besvara frågorna eller har synpunkter på frågeformuläret, hör av 
dig till Monica Olsson, Barn- och utbildningsförvaltningen, tel: 0451-26 84 28 eller 
0709-81 84 28. E-postadr: monica.olsson@hassleholm.se eller monica.olsson@hessleholm.se 
 
Jag är mycket tacksam för din medverkan! 
 
Monica Olsson 
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4.2 ENKÄTSVAREN  

Bilagan innehåller en sammanfattning av resultaten från enkätundersökningen. Först 

presenteras antal respondenter samt svarsfrekvensen därefter ett urval av svaren fördelade 

på 11 områden: 

A. Bakgrundsfrågor 

B. Mål och visioner. 

C. Barn- och utbildningsnämndens beslut 

D. Värdegrunden 

E. Feedback 

F. Det sociala klimatet 

G. Arbetsplatsträffar 

H. Media 

I. Information och kommunikation 

J. Kommunikationskanaler 

K. Övrigt 
 
 
Några av frågorna är av Lickert-typ där respondenterna fått svara på en skala från 1-5 

där 1 = instämmer inte alls och 5 = instämmer helt.  

 

Av 345 personer har 178 svarat på enkäten (52 %). 

 

 

Bilaga 4 
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A. BAKGRUNDSFRÅGOR 

A. 1 Antal respondenter 

Administration; 9
Förskola; 16

Fritidshem; 7

Grundskola F-5 
(6); 45

Grundskola (6) 7-
9; 52

Gymnsieskola; 46

Skolhälsovård; 3

 
Tabell 4.2.1 Antal respondenter(enkätsvar) fördelade efter arbetsområde. 

 

A 2.  Kön. 

Förskola

Fritidshem

Grundskola F-5 (6)

Grundskola (5) 6-9

Gymnasieskola

Skolhälsovård

Administration

Arbetsställe

0

10

20

30

40

Co
un

t

Kön
Kvinna
Man

                                             
Figur 4.2.2. Könsfördelningen efter arbetsområde 

 

Av 345 personer som hade möjlighet att svara är 258 kvinnor (75 %) och 87 män (25 %). 
I grupperna förskola och skolhälsovård finns inga män. 
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A. 3 

Svarsfrekvensen

67%

41%

53%

70% 71%

41%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Förskola Fritidshem Grundskola F-5 (6) Grundskola (5) 6-9 Gymnsieskola Skolhälsovård och 
administration

Arbetsområde

Pr
oc

en
t

              
Tabell 4.2.3. Svarsfrekvensen i procent  efter arbetsområde 
 
Av 258 kvinnor har 127 svarat på enkäten (49 %). Av 87 män har 51 svarat (59 %). 
  

A 4. Åldersfördelning 

Förskola
Fritidshem

Grundskola F-5 (6)

Grundskola (5) 6-9

Gymnasieskola

Skolhälsovård

Administration

Arbetsställe

0

5

10

15

20

Cou
nt

Ålder
Yngre än 25 år
26-35
36-45
46-55
Äldre än 56 år

 
Figur 4.2.4. Åldersfördelningen efter arbetsområde. 
60 % finns inom gruppen 36-55 år. 
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A 5. Hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplats? 

Kortare tid än 1 år 1-5 år 6-10 år Längre tid än 10 år

Hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplats?

0

10

20

30

40

50

60

70

Co
unt

 

Figur 4.2.5. Anställningstid. 

De flesta har arbetat på nuvarande arbetsplats mellan 1-5 år (35 %) eller längre tid än 10 år 

(34 %) 

 

B. MÅL OCH VISIONER 

B 1. Känner du till Barn- och utbildningsnämndens mål? 

Förskola

Fritidshem

Grundskola F-5 (6)

Grundskola (5) 6-9

Gymnasieskola

Skolhälsovård

Administration

Arbetsställe

0

10

20

30

40

Co
un

t

Känner till BUN:s 
mål

Ja
Nej

 
Figur 4.2.6. Antal respondenter som känner till de övergripande målen. 
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69 % känner till Barn- och utbildningsnämndens mål. I gruppen grundskola (6) 7-9 och inom 

administrationen är det fler som inte känner till Barn- och utbildningsnämndens mål än som 

gör det. I gruppen fritidshem känner alla till målen. 
 

B 2. Ett urval av svaren på frågan om på vilket sätt de har fått information om målen?  

• Genom Hässleholms skolplan. 

• Har läst lite på min fritid. Internet. 

• Jag har själv tagit reda på dem. 

• En broschyr delades ut till anställda för ett par år sedan. 

• Har fått ett häfte där målen finns.  

• Muntligt och skriftligt förmedlat av skolans ledning.  

• Vi har arbetat med dem på arbetsplatsträffar samt att jag har läst själv.  

• Fått skolplanen utdelad ingen direkt genomgång med tankar som finns bakom texten.  

• Vi har jobbat med materialet på mitt jobb.  

• Samtal med och skriftlig info från personal på förvaltning och i nämnd. 

• Utdelning av folder diskussion på bl.a. arbetsplats träffar och studiedagar.  

• Fått målen från mitt barns grundskola. 

• Genom "broschyren" BUN har tryckt upp och en del i samtal med politiker och skolledare. Vi har även 

diskuterat på konferenser. 

• Genom egen intresse.  

• Av skolledningen och via lärarförbundet.  

• Jag fick boken när jag var inbjuden till restaurangskolan.  

• Skriftlig info  

• Genom att söka informationen via kommunens informationsfolder.  

• Genomgång av skolplanen, fast det var för länge sedan!  

• Broschyren som avbildas ovan har skickats till mig.  

• Information från ledningen.  

• Läroplaner, möten, diskussioner. 

• Nyhetsbrev 

• Jag har inte sett målen. Eller kallas det för något annat?  

• Genom min fackliga organisation.  

• Tagit del av dem av eget intresse.  

• Jag fick broschyren när jag anställdes.  

• Genom skriftlig information som skickas ut till oss.  

• Ingick i min lärarutbildning. 

• Broschyren finns på arbetsplatsen.  

• Skolledningen samt att jag använder den i undervisningen.  

• En broschyr som delats ut till föräldrar.  
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• Skolplanen har delats ut och diskuterats i arbetslagen.  

• Genom skolplanen som BUN har delat ut och via brev som skrivs till samtlig personal av BUN:s 

ordförande eller förvaltningschef ca en gång om året.  

• Från min chef och kollegor . 

• Jag vet inte riktigt, men dom är bekanta med mig . 

• Att tillsammans i arbetslagen läsa och diskutera.  

• Genom att lyssna på politikerna i BUN. 

• Genom skolplanen både genom jobbet och jag tror att den även har skickats hem. 

 

Av svaren framgår att det är Skolplanen man menar, när det gäller de övergripande målen. 

När nuvarande skolplan kom år 2001 kommunicerades den i olika grupperingar, samt delades 

ut till alla. Många säger att de ”bara fått broschyren utan att den har kommunicerats”.  
 

B 3.  
Tabell 4.2.1. Medelvärdet på attitydfrågor om organisationens övergripande mål.  

1 = Instämmer inte alls 5 = Instämmer helt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsställe 

 

Organisationens 

övergripande mål 

är tydliga för mig 

De 

övergripande 

målen 

stämmer 

överens med 

verkligheten 

Det finns 

möjlighet att 

leva upp till de 

övergripande 

målen 

Jag accepterar 

de 

övergripande 

målen och 

försöker 

översätta dem 

i handling 

Förskola Mean 2,37 2,19 2,44 3,00 

Fritidshem Mean 3,86 2,57 2,57 3,86 

Grundskola F-5 (6) Mean 2,62 2,22 2,29 2,98 

Grundskola (6) 7-9 Mean 1,33 1,08 1,27 1,44 

Gymnasieskola Mean 2,17 1,89 1,96 2,48 

Skolhälsovård Mean 2,33 1,67 2,00 2,67 

Administration Mean 1,33 1,11 1,44 1,44 

Total Mean 2,08 1,75 1,88 2,35 
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Antal respondenter som ej besvarat frågan: 

Förskola = 5 personer (31,3 %) 

Grundskola F-5 (6) = 10 personer (22 %) 

Grundskola (6) 7-9 = 32 personer (61,5 %) 

Gymnasieskola = 16 personer (34,7 %) 

Administration och skolhälsovård = 6 personer (50 %) 

 

Det låga medelvärdet i grupperna grundskola (6) 7-9, administration och skolhälsovård kan 

till viss del bero på det stora bortfallet. Av de som svarat, upplever 38 % att målen är tydliga 

och 44 % att de är mycket tydliga. 60 % accepterar målen och försöker översätta dem i 

handling, men det är bara 46 % som tycker att målen stämmer överens med verkligheten. 
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B 4. 
Tabell 4.2.2.Medelvärdet på attitydfrågor om de lokala målen. 

1 = Instämmer inte alls 5 = Instämmer helt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal respondenter som ej besvarat frågan: 

Förskola = 1 person (6 %) 

Fritidshem = 1 person (14 %) 

Grundskola F-5 (6) = 3 personer (7 %) 

Grundskola (6) 7-9 = 7 personer (14 %) 

Gymnasieskola = 2 personer (4 %) 

Bortfallet är inte lika stort på frågorna om de lokala målen som på frågorna om de över-

gripande målen. Alla utom skolhälsovårdspersonalen upplever att de lokala målen stämmer 

bättre överens med verkligheten än de övergripande målen. Alla utom fritidshemspersonalen 

upplever att de har större möjlighet att leva upp till de lokala målen än till de övergripande 

målen och accepterar de lokala målen i högre grad. 

 

 

 

Arbetsställe 

 

Jag känner 

delaktighet  i 

utarbetandet 

av de lokala 

målen 

De lokala 

målen har en 

tydlig 

koppling till 

de 

övergripande 

målen 

De lokala 

målen 

stämmer 

överens med 

verkligheten 

Det finns 

möjlighet 

att leva 

upp till de 

lokala 

målen 

Jag 

accepterar 

de lokala 

målen och 

försöker 

översätta 

dem i 

handling 

Förskola Mean 3,25 3,31 3,13 3,25 3,81 

Fritidshem Mean 3,57 3,71 3,00 2,57 3,86 

Grundskola F-5 (6) Mean 3,07 3,33 3,16 3,04 3,60 

Grundskola (6) 7-9 Mean 3,00 3,04 2,81 2,92 3,40 

Gymnasieskola Mean 3,17 3,15 2,98 2,80 3,61 

Skolhälsovård Mean 4,00 3,67 1,67 2,33 4,00 

Administration Mean 2,44 2,44 2,44 2,44 2,56 

Total Mean 3,10 3,17 2,94 2,90 3,53 
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B 5. Gemensam vision eller profil (verksamhetsidé). 
 

Figur 4.2.7. Antal respondenter som känner till områdets vision/profil. 

  

Förskola
Fritidshem

Grundskola F-5 (6)

Grundskola (5) 6-9

Gymnasieskola

Skolhälsovård

Administration

Arbetsställe

0

10

20

30

40

Co
unt

Har ni någon 
gemensam vision?

Ja
Nej

 
 

75 % av personalen i förskolan känner till områdets vision/profil. I gruppen fritidshem är det 

71 %, grundskolan 70 %, gymnasieskolan 59 %, skolhälsovården 100 % och administrationen 

50 % som känner till visionen/profilen. 

 

B 6. Tycker du att det är viktigt att ha en vision eller en profil (verksamhetsidé)? 
  

  Tabell 4.2.3. Medelvärdet för respondenterna. 

Arbetsställe Mean 

Förskola 3,75 

Fritidshem 4,29 

Grundskola F-5 (6) 3,93 

Grundskola (6) 7-9 4,00 

Gymnasieskola 4,43 

Skolhälsovård 4,67 

Administration 3,33 

Total 4,06 

 

Figur 4.2.9. Antal respondenter som tycker det är viktigt 1 = Inte alls viktigt 

att ha en vision. 5 = Mycket viktigt 

  

De flesta tycker att det är viktigt med en vision. 
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B 7. Påståenden om den gemensamma visionen/profilen. 
 

Tabell 4.2.4. Medelvärdet på attitydfrågor om områdets vision/profil. 

1 = Instämmer inte alls 5 = Instämmer helt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Många känner till områdets vision, men det är inte lika många som känner sig delaktiga i 

utarbetandet av visionen eller som tycker att den är synlig i verksamheten.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsställe 

 
Jag känner 

mig delaktig i 

framtagandet 

av vår 

vision/profil. 

Visionen/ 

profilen  är 

synlig i 

verksamheten 

Jag arbetar 

i enlighet 

med 

visionen/ 

profilen 

Visionen/ 

profilen gör 

mig mer 

motiverad i 

mitt arbete 

Förskola Mean 2,38 2,81 2,94 2,75 

Fritidshem Mean 2,14 2,43 2,71 2,29 

Grundskola F-5 (6) Mean 1,93 2,31 2,49 1,87 

Grundskola (6) 7-9 Mean 2,38 2,13 2,62 2,12 

Gymnasieskola Mean 2,11 2,00 2,30 2,15 

Skolhälsovård Mean 3,67 4,00 4,00 3,67 

Administration Mean 1,89 2,11 2,00 1,89 

Total Mean 2,19 2,25 2,53 2,14 
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B 8. Deltar du i några träffar där ni diskuterar mål och visioner? 

Förskola

Fritidshem

Grundskola F-5 (6)

Grundskola (5) 6-9

Gymnasieskola

Skolhälsovård

Administration

Arbetsställe

0

10

20

30

40
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un

t
Deltar du i några 

träffar där ni 
diskuterar mål och 

visioner?
Ja
Nej

 
Figur 4.2.10. Antal respondenter som svarat ja eller nej på frågan om måldiskussioner.  

 

89 % i gruppen grundskola F-5 (6) deltar i måldiskussioner. Inom förskolan är det 69 %, 

grundskolan (6) 7-9, 50 %, gymnasieskolan 72 % samt skolhälsovården och administrationen 

16 %.  

 

10 % deltar i sådana träffar 1 ggr/vecka, 38 % 2-3 ggr/termin, 4 % gör det sällan och 34 % 

aldrig. De som deltar är främst biträdande rektor och egna arbetslaget. Endast två personer 

uppgav att politiker är med på träffarna.  
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C 1  Får du information om de beslut som tas i Barn- och utbildningsnämnden och som 

berör dig och ditt arbete? 
Tabell 4.2.5. Andelen (i procent) som angivit hur ofta de får information om Barn- och utbildningsnämndens 

beslut. 

      

  

 

Arbetsställe 

  Ja, 

alltid 

Ja, 

oftast 

Ja, 

ibland 

Ja, 

men 

sällan 

Nej, 

aldrig 

  

 

Totalt 

Förskola  Count 1 6 8 1 0 16 

    %  6,3 % 37,5 % 50,0 % 6,3 % ,0 % 100,0 % 

 Fritidshem  Count 1 2 2 1 1 7 

    %  14,3 % 28,6 % 28,6 % 14,3 % 14,3 % 100,0 % 

 Grundskola F-5 (6)  Count 3 18 16 7 1 45 

    %  6,7 % 40,0 % 35,6 % 15,6 % 2,2 % 100,0 % 

 Grundskola (5) 6-9  Count 2 11 15 19 5 52 

    %  3,8 % 21,2 % 28,8 % 36,5 % 9,6 % 100,0 % 

 Gymnasieskola  Count 1 12 14 16 3 46 

    %  2,2 % 26,1 % 30,4 % 34,8 % 6,5 % 100,0 % 

 Skolhälsovård  Count 1 1 1 0 0 3 

    %  33,3 % 33,3% 33,3 % ,0 % ,0 % 100,0 % 

 Administration  Count 3 2 2 1 1 9 

    %  33,3 % 22,2 % 22,2 % 11,1 % 11,1 % 100,0 % 

 

De flesta (33 %) uppgav att de får ta del av besluten ibland, 7 % får alltid ta del av dem och   

6 % aldrig. 

 

Den administrativa personalen och skolhälsovården får ta del av besluten i högre grad än 

övriga grupper. Personalen i grundskolan (6) 7-9 samt gymnasieskolan får sällan ta del av 

besluten. 
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C 2. Har du någon gång haft kontakt med någon av Barn- och utbildningsnämndens 

politiker angående något som rör ditt arbete? 
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Nej

 
Figur 4.2.10. Antal respondenter som svarat ja eller nej på frågan om de haft kontakt med politiker. 

 

Flertalet (83 %) har aldrig haft kontakt med någon politiker angående det egna arbetet. Ingen i 

grupperna förskola och fritidshem har haft kontakt. 
 

D 1.  Är värdegrundsfrågor ett levande diskussionsämne på din arbetsplats? 
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Figur 4.2.11. Antal respondenter som svarat ja eller nej på frågan om värdegrundsfrågor är ett levande 

diskussionsämne. 

 

Värdegrunden är ett levande diskussionsämne för de flesta (74 %), och främst inom grupperna 

grundskola F-5 (6) och skolhälsovården. 
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D 2 Påståenden om värderingar och synsätt. 
 

Tabell 4.2.6. medelvärdet på attitydfrågor om värderingar och synsätt. 

1 = Instämmer inte alls 5 = Instämmer helt 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla har svarat. De flesta uppger att man pratar om värdegrundsfrågor, men håller inte i lika 

stor utsträckning med om att värderingarna genomsyrar verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsställe 

 
På min 

arbetsplats har 

vi kontinuerliga 

samtal om de 

värderingar och 

det synsätt som 

ska genomsyra 

vår 

verksamhet. 

Våra 

gemensamma 

värderingar 

genomsyrar 

verksamheten. 

Förskola Mean 3,38 3,50 

Fritidshem Mean 3,71 3,57 

Grundskola F-5 (6) Mean 3,93 3,62 

Grundskola (6) 7-9 Mean 3,42 3,06 

Gymnasieskola Mean 3,24 2,87 

Skolhälsovård Mean 4,00 3,00 

Administration Mean 3,22 2,67 

Total Mean 3,51 3,19 



 37 

E 1 Påståenden om feedback. 
 

Tabell 4.2.7. Medelvärdet på attitydfrågor om att få  feedback. 

1 = Instämmer inte alls 5 = Instämmer helt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inom förskolan får man mest feedback från kolleger. Inom administrationen får man det från 

rektor och övriga grupper från barn/elever. Minst feedback får man inom förskolan, 

grundskolan och skolhälsovården från rektor. 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsställe 

 
Jag får 

feedback 

på mina 

arbetsin-

satser från 

rektor 

Jag får 

feedback 

på mina 

arbetsin-

satser från 

biträdande 

rektor 

Jag får 

feedback 

på mina 

arbetsin-

satser 

från 

kolleger 

Jag får 

feedback 

på mina 

arbetsin-

satser från 

föräldrar 

Jag får 

feedback 

på mina 

arbetsin-

satser från 

barn/elever 

Förskola Mean 1,81 3,81 4,06 2,56 3,63 

Fritidshem Mean 1,14 3,43 4,00 4,00 4,43 

Grundskola F-5 

(6) 

Mean 
2,13 3,56 3,73 3,62 4,20 

Grundskola (6) 

7-9 

Mean 
2,12 2,83 3,54 3,21 4,12 

Gymnasieskola Mean 3,04 2,87 3,57 2,22 3,63 

Skolhälsovård Mean 2,67 3,00 4,00 4,00 4,67 

Administration Mean 3,22 3,00 2,89 2,22 2,44 

Total Mean 2,36 3,15 3,63 2,99 3,90 
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E 2 Påståenden om feedback. 
 

Tabell 4.2.8. Medelvärdet på attitydfrågor om att ge feedback. 

1 = Instämmer inte alls 5 = Instämmer helt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De flesta ger feedback i större utsträckning än de får. Men förskolepersonalen ger mindre 

feedback till biträdande rektor och rektor, än de får.  Inom grundskolan F-5 (6) ger man 

mindre feedback till biträdande rektor och inom gymnasieskolan mindre till rektor. 

Fritidshemspersonalen ger mindre feedback till föräldrar, än de får av dem. 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsställe 

 

Jag ger 

feedback 

till rektor 

Jag ger 

feedback 

till 

biträdande 

rektor 

Jag ger 

feedback 

till 

kolleger 

Jag ger 

feedback 

till 

föräldrar 

Jag ger 

feedback 

till 

barn/elever 

Förskola Mean 1,56 3,44 4,06 3,38 4,19 

Fritidshem Mean 1,86 3,14 4,14 3,86 4,86 

Grundskola F-5 

(6) 

Mean 
2,58 3,49 3,91 3,82 4,67 

Grundskola (6) 

7-9 

Mean 
2,13 2,96 3,73 3,29 4,71 

Gymnasieskola Mean 3,00 2,93 3,65 2,74 4,22 

Skolhälsovård Mean 3,00 3,67 4,00 4,00 4,67 

Administration Mean 3,33 3,44 3,56 2,22 2,89 

Total Mean 2,48 3,17 3,80 3,27 4,44 
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E 3. Närmaste chef 
Tabell 4.2.9. Medelvärdet på attitydfrågor om närmaste chefen. 

1 = Instämmer inte alls 5 = Instämmer helt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De som känner störst förtroende för sin närmaste chef är förskolans personal. 

Skolhälsovårdens personal känner minst förtroende för sin chef. Alla upplever att de kan ge 

feedback i högre grad än de gör. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Arbetsställe 

 Min 

närmaste 

chef  har 

förmågan 

att lyssna 

och förstå 

Jag känner 

förtroende 

för min 

närmaste 

chef 

Jag kan ge 

både  

positiv och 

negativ 

feedback 

till 

närmaste 

chef 

Jag ger 

både  

positiv och 

negativ 

feedback 

till 

närmaste 

chef 

Förskola Mean 4,25 4,37 4,13 4,06 

Fritidshem Mean 3,00 3,29 3,00 3,00 

Grundskola F-5 (6) Mean 3,73 3,84 3,89 3,71 

Grundskola (6) 7-9 Mean 3,25 3,52 3,44 3,25 

Gymnasieskola Mean 3,57 3,70 3,72 3,39 

Skolhälsovård Mean 2,67 2,67 3,00 2,67 

Administration Mean 3,67 3,78 3,78 3,78 

Total Mean 3,54 3,71 3,68 3,48 
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F 1. Sociala klimatet. 

 
Tabell 4.2.10.  Medelvärdet på attitydfrågor om det sociala klimatet. 

1 = Instämmer inte alls 5 = Instämmer helt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De flesta tycker att det vardagliga småpratet är viktigt. Olika åsikter kan föras fram och 

synliggöras, men accepteras inte i lika stor utsträckning. Alla grupper utom administrationen 

uppger att arbetsgruppen präglas av sammanhållning och öppenhet. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Arbetsställe 

 Olika 

åsikter kan 

föras fram 

och 

synliggöras

Avvikande 

åsikter 

accepteras 

Arbets-

gruppen 

präglas av 

samman-

hållning 

och 

öppenhet. 

Det 

vardagliga 

småpratet 

med arbets-

kamraterna 

är viktigt 

Förskola Mean 3,56 3,19 3,81 4,81 

Fritidshem Mean 3,86 3,29 3,43 4,71 

Grundskola F-5 

(6) 

Mean 3,96 3,64 3,78 4,56 

Grundskola (6) 

7-9 

Mean 3,46 3,17 3,63 4,75 

Gymnasieskola Mean 3,96 3,54 3,78 4,63 

Skolhälsovård Mean 3,67 3,00 3,67 4,33 

Administration Mean 3,56 3,33 2,78 3,89 

Total Mean 3,75 3,40 3,67 4,62 
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F 2. Sociala klimatet 

 
Tabell 4.2.11. Medelvärdet på attitydfrågor om sociala klimatet. 

1 = Instämmer inte alls 5 = Instämmer helt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskolans chef är den som är mest synlig i organisationen. Kommunikationen mellan 

personalen och chefen upplevs som mycket bra inom förskolan och som mindre bra inom 

fritidshemmen och skolhälsovården. Inom fritidshemmen och skolhälsovården ser man sin 

närmaste chef mer sällan. 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsställe 

 Min 

närmaste 

chef är 

synlig i 

organisa-

tionen 

Min 

närmaste 

chef 

lyssnar på 

mig 

Våra möte 

präglas av 

dubbel-

riktad 

kommu- 

nikation 

Kommunika 

tionen 

mellan mig 

och min 

närmaste 

chef är 

öppen och 

ärlig. 

Förskola Mean 4,44 4,37 4,13 4,31 

Fritidshem Mean 2,57 3,43 2,86 3,43 

Grundskola F-5 (6) Mean 3,71 4,04 3,91 3,93 

Grundskola (6) 7-9 Mean 3,37 3,62 3,69 3,81 

Gymnasieskola Mean 3,70 3,89 3,76 3,78 

Skolhälsovård Mean 2,33 3,00 3,00 3,00 

Administration Mean 4,00 3,78 3,67 3,78 

Total Mean 3,62 3,85 3,76 3,85 
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G 1. Vad tas upp på era arbetsplatsträffar? 

 
Tabell 4.2.12. Arbetsplatsträffarnas innehåll.              Svar i procent 

Information som är direkt kopplat till utförandet av det dagliga arbetet  12.4 

Allmän information från ledningsmöten  10.1 

Personal- och ekonomifrågor  9.8 

Regler och riktlinjer  9.5 

Trivselfrågor  8.5 

Värdegrundsfrågor (etik, moral,  

värderingar, förhållningssätt m.m.)  

8.5 

Kompetensutveckling  8.4 

Information om politiska beslut (från Kommunstyrelse, Barn- och 

utbildningsnämnd etc.)  

8.3 

Samtal kring verksamhetsidé/verksamhetsprofil  7.5 

Samtal kring mål och visioner  6.9 

Kvalitetsfrågor  6.0 

Erfarenhetsutbyte  3.6 

 

De flesta har arbetsplatsträffar 1-3 ggr/månad, 32 % har det 1 ggr/vecka och 3 % har det 

aldrig. Det som mest tas upp på arbetsplatsträffarna är informationsärenden. Minst är 

erfarenhetsutbyte, kvalitetsfrågor och samtal kring mål och visioner. 
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H 1. Har det hänt att du genom media fått reda på saker om organisationen som du inte 

redan visste? 

Förskola
Fritidshem

Grundskola F-5 (6)

Grundskola (5) 6-9

Gymnasieskola

Skolhälsovård

Administration

Arbetsställe

0

10

20

30

40

Cou
nt

Har det hänt att du 
genom media fått 
reda på saker om 

organisationen som 
du inte redan 

visste?
Ja
Nej

 
Figur 4.2.12. Antal respondenter som svarat ja eller nej på frågan om media och organisationen. 

 

Mer än 50 % av alla, utom fritidshemspersonalen och skolhälsovårdspersonalen uppger att de 

fått förstahandsinformation om organisationen via media. Inom fritidshemmen är det 29 % 

och inom administrationen 100 % som uppger att de fått informationen via media. 
 

H 2. Har det hänt att du genom media fått reda på saker om det egna arbetet som du 

inte redan visste? 

Förskola
Fritidshem

Grundskola F-5 (6)

Grundskola (5) 6-9

Gymnasieskola

Skolhälsovård

Administration

Arbetsställe

0

10

20

30

40

Cou
nt

Har det hänt att du 
genom media fått 

reda på saker som 
berör ditt eget 

arbete som du inte 
redan visste?

Ja
Nej

 
Figur 4.2.13  Antal respondenter som svarat ja eller nej på frågan om media och det egna arbetet 

 

56 % av förskolans personal och 50 % av administrationspersonalen uppger att de fått 

information om det egna arbetet via media. Inom grundskolan F-5 (6) och gymnasieskolan är 

det 26 %, samt grundskolan (6) 7-9, 40 % som har fått informationen via media. 

Fritidshemspersonalen och skolhälsovårdens personal uppger att de aldrig fått 

förstahandsinformation via media. 



 44 

I 1. Påståenden kring den interna informationen/kommunikationen.  

 
Tabell 4.2.13 Medelvärdet på attitydfrågor om information. 

1 = Instämmer inte alls 5 = Instämmer helt 

 

 

De flesta uppger att de själva söker information aktivt. De behöver inte lägga så mycket tid på 

att söka efter information och de kan sortera ut det som är viktigast. 21 % har inte tillgång till 

den information de behöver för att kunna utföra sitt arbete. Det är främst administrations-

personalen som upplever att de inte har det. 

 

 

 

 

 

Arbetsställe 

 
Jag har tillgång 

till den 

information jag 

behöver för att 

kunna utföra 

mina 

arbetsuppgifter

. 

Jag söker 

själv 

information 

aktivt. 

Jag väntar 

på att bli 

informerad

. 

Jag får ägna 

mycket tid åt 

att söka 

information. 

Jag kan 

sortera ut 

den 

information 

som är 

viktigast. 

Förskola Mean 4,19 3,69 2,62 2,31 3,88 

Fritidshem Mean 4,00 4,29 1,86 2,43 3,86 

Grundskola F-5 

(6) 

Mean 4,09 4,09 2,18 2,60 3,76 

Grundskola (6) 

7-9 

Mean 3,94 4,04 2,33 2,79 3,90 

Gymnasieskola Mean 3,91 4,15 2,15 2,91 3,89 

Skolhälsovård Mean 4,67 4,67 1,33 3,33 3,67 

Administration Mean 3,56 4,00 1,67 2,78 3,89 

Total Mean 3,99 4,07 2,20 2,72 3,85 
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.I 2. Påståenden kring den interna informationen/kommunikationen.  

 
Tabell 4.2.14 Medelvärdet på attitydfrågor om information. 

1 = Instämmer inte alls 5 = Instämmer helt 

 

De flesta upplever att de får information i tid och tillräckligt ofta, samt varken för lite eller för 

mycket. Däremot upplever inte personalen i grundskolan (6) 7-9, fritidshemspersonalen och 

den administrativa personalen i lika stor utsträckning som övriga grupper att de får klar och 

tydlig information.  

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsställe 

 

Jag får för 

mycket 

information 

Jag får för 

lite 

information. 

Jag får 

information 

tillräckligt 

ofta. 

Jag får 

information  

i tid. 

Jag får klar 

och tydlig 

information. 

Förskola Mean 2,37 2,69 3,44 3,38 3,50 

Fritidshem Mean 2,29 2,86 3,14 2,57 2,57 

Grundskola F-5 

(6) 

Mean 
2,44 2,84 3,42 3,07 3,20 

Grundskola (6) 

7-9 

Mean 
2,37 2,92 3,37 2,88 2,98 

Gymnasieskola Mean 2,52 2,52 3,26 2,93 3,24 

Skolhälsovård Mean 3,33 2,00 3,67 3,67 3,67 

Administration Mean 2,00 3,11 3,00 2,22 2,56 

Total Mean 2,42 2,77 3,34 2,96 3,12 
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I 3. Påståenden kring den interna informationen/kommunikationen.  

 
Tabell 4.2.14 Medelvärdet på attitydfrågor om information. 

1 = Instämmer inte alls 5 = Instämmer helt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De flesta är överens om att det är viktigt med informella kanaler. Den administrativa 

personalen upplever inte i lika hög grad som de övriga att de har tillgång till öppen och 

konkret information. Dialogträffar för viktiga frågor förekommer inte så ofta i någon av 

grupperna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsställe 

 Det är viktigt med 

informella kanaler 

för information, 

t.ex. samtal med 

arbetskamrater 

vid kaffet. 

I viktiga frågor 

har vi 

dialogträffar där 

olika åsikter  

synliggörs. 

På min 

arbetsplats finns 

tillgång till 

öppen och 

konkret 

information. 

Förskola Mean 4,50 2,94 3,88 

Fritidshem Mean 4,86 2,86 3,14 

Grundskola F-5 (6) Mean 4,31 2,91 3,36 

Grundskola (6) 7-9 Mean 4,46 2,96 3,25 

Gymnasieskola Mean 4,30 2,80 3,57 

Skolhälsovård Mean 4,00 2,67 3,33 

Administration Mean 3,56 2,22 2,89 

Total  4,35 2,86 3,39 
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I 4 

J 1. Den viktigaste informationskanalen. 
Tabell 4.2.15. Olika informationskanaler graderade från 1-9, där 1 är viktigast.  

 

1 Muntligt (dialog/samtal)  
2 Muntligt på arbetsplatsträff/infomöte 
3 Skriftligt (papper i handen) 
4 Digital konferens (t.ex. First class) 
5 E-post 
6 Informationsblad/personaltidning 
7 Telefon/fax 
8 Hemsidan 
9 Media 

 

 

K. 1 Sammanställning av önskemål om förändringar 

• Färre kanaler, som det är nu ska så mycket input bevakas så risk finns att jag glömmer att kolla en 
kanal   

• All personal på enheten skulle ges samma möjligheter att närvara på arbetslagsträffar och liknande.   
• En intern-tv som hölls aktuell. En white board som hölls aktuell   
• Att all personal som jobbar med barnen regelbundet har möjlighet att delta i AE-möte. Även 

planeringsmöten mm. Delaktighet i beslut och inte bara stressa sig till att läsa tagna beslut. Vi är olika 
personalkategorier i ett arbetslag, inte två olika arbetslag!   

• Meddela expeditionen och den person som har direkt anknytning till informationen omgående via e-post 
eller muntligt.   

• Ändra till rak kommunikation. Innebär att info ska gå direkt till arbetstagare. Inte som idag snirkligt - alla 
får inte den info som krävs.   

• Att alla har tillgång till en egen dator.   
• Mer E-post.  
• Färre konferenser och mer på First Class.   
• Beslut från BUN hade det känts bättre att få på min arbetsplats istället för att läsa om det i tidningen.   
• Mer tid för dialoger mellan olika personalgrupper. Mer info via FC.   
• Fler dialogträffar där diskussion leder till beslut som sedan praktiskt syns i verksamheten.   
• Närmsta chef bör jobba i samma byggnad som sin personal. På detta sätt hade 

tvåvägskommunikationen förenklats.   
• Dialogen skulle prioriteras och utvecklas. De gemensamma visionerna tydliggöras och, utifrån detta - ett 

adekvat informationsflöde.   
• Det är jätte viktigt att samtliga på en arbetsplats blir informerade, innan man ger ut information till bl.a. 

föräldra- grupper. Har hänt att föräldrar på annan skola men i samma rektorsområde fått information 
innan personalen på berörd skola. Får ej ske.   

• Tydligare och öppnare digitalforum   
• Det skulle vara fler personliga möten mellan dels chef -personal och mellan olika personalkategorier. 

First Class får inte ta över mötet mellan människor helt. Det blir väldigt tråkigt och opersonligt. 
First Class är däremot bra, när snabba meddelanden ska går ut.   

• Att en chef skulle ha mindre antal personal under sig.   
• Det fungerar bra som det är nu med både muntligt och skriftligt och via First Class   
• Mer informella kontakter.   
• Ett utarbetande av kommunikationen så att MBL blir mer självklar och mer gällande.   
• En bättre skolledning.   
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• Jag tycker att First Class är bra   
• Mer öppen och rak kommunikation.    
• En mera öppen verksamhet där man har lokalkännedom   
• Muntlig info kombinerad med skriftlig   
• Det måste vara enklare att få tag på sin chef via telefon eller  mail. Har man lämnat ett meddelande så 

räknar man ju med att sin chef hör av sig   
• Rakare och tydligare informationsvägar, regelbundenhet, klar ansvarsfördelning så att man vet var man 

söka information.   
• Den fungerar bra.   
• Större öppenhet, det finns inget som sprider rykten så effektivt som det som man tiger om av strategiska 

skäl   
• Mer info på E-post   
• Arbeta mer med First Class. Informationen där når många snabbt och man väljer den information som 

berör en.   
• Möjligtvis mer personlig = muntlig kontakt.   
• Mera spontana samtal/besök av närmaste chefen. Närmaste chefen skall vara med på 

personalkonferenserna! Biträdande chefen leder dem alltid hos oss. Chefen närvarande på 
veckomötena. Möten chef -expeditionspersonal vilket är obefintligt idag.   

• Begränsa antalet informationskanaler   
• Mer information från ledning på First Class   
• Gärna information från barn- och utbildningsnämnden på FC under en egen ikon. Jag är aktiv FC 

användare och tycker att detta är en bra kanal.   
• Mer personligt   
• Nej det är bra.   
• Information med bättre framförhållning. En hemsida som inte bara är en skämtartikel.   
• Använda konferenstiden mer effektivt till information och diskussion. Sätta upp senaste nytt i 

personalrummet i pappersformat. Informera via intern monitor. En ansvarig från varje arbetslag som 
informerar och diskuterar med skolledningen vad som kommit fram vid resp. möte så att det blir en 
snabbare beslutsgång.    

• Att First Class var bättre synkad med andra typer av informationskanaler.   
• Olika arbetsgrupper skulle ha ansvar för olika områden och därmed också informationen.   
• Att informationen sätts upp på anslagstavla och framförs muntligt.   
• Den information som berör alla ges till alla samtidigt! När det berör den enskilde är det viktigt att den får 

informationen först!   
• Mer info genom First Class. Göra skolans dokument tillgängliga via First Class från vilken dator som 

helst.   
• Mer spontana besök från ledningen.   
• Jag vill inte ändra något   
• Att man aldrig får info först via media.   
• Få information snabbare.   
• Personaltidning kanske?   
• Prioritering och avsatt tid för att läsa och reflektera.   
• Det fungerar utmärkt med First Class, både e-post och personalinfo och kalender.   
• Skulle önska att pappersinfo kom ut lite snabbare. Ibland upplever jag att det läggs på hög.   
• Bättre kommunikation från rektorerna. Att rektorn intresserar sig för vårt arbete och hade synts oftare ute 

i verksamheten. 
Att rektorerna varit med i vår dagliga verksamhet.   

• Personlig kontakt, enskilt eller vid möte.   
• Beslut delges respektive avdelning snarast innan vi får se informationen i Norra Skåne.   
• Mer tid att bearbeta information. När man jobbar heltid inom barnomsorgen med tre personer till 20 barn 

finns inte mycket tid och ork att tillgodogöra sig information vare sig på dagtid - ännu mindre på kvällstid. 
Var blev de utlovade mindre barngrupperna av?   
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 F 17  VERKSAMHETSIDÉ 
• F 17 utbildar flexibla och effektiva flygstridsförband och utgör en viktig del 

av Försvarsmaktens förmåga att utföra väpnad strid. 

• F 17 är ständigt berett att hävda Sveriges nationella integritet och att 

genomföra internationella insatser samt att stödja det svenska samhället vid 

större kriser. 

• F 17 utbildar ständigt förmågor som kan möta framtida krav. 

 

F 17 VISION 
F 17  

Det ledande beredskaps – och insatsförbandet.  

Nationellt och internationellt. Idag och imorgon. 

 

• F 17 har ständigt efterfrågade, välutbildade och effektiva förband som 

snabbt kan sättas in i kris- och konfliktområden såväl nationellt som 

internationellt. 

• F 17 uppskattas och respekteras för förmågan till insatser. 

• F 17 respekterar individen och tillvaratar personalens kompetens. Våra 

olikheter är en styrka som bidrar till vår effektivitet. 

 

F 17 VÄRDEGRUND 
GEMENSKAP – Helhetssyn, Företräda hela flottiljen,  

 Gott föredöme, Delaktighet, Laganda. 

ÖPPENHET –  Samarbeta, vara ärlig, 

 Visa förtroende,  

 Stå för vad man gjort. 

RESULTAT –  Skapa, Leverera, Vara tydlig, 

  Rationella lösningar, Spårbarhet. 

ANSVAR –  Ge, Ta, Utkräva, 

 Lojal mot fattade beslut 

G Ö R A  

UTEFFEKT !!  

Bilaga 5 


