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Sammanfattning 

 

Titel: "The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place.” 

(George Bernard Shaw, 2011). En studie av intern kommunikation i en offentlig organisation. 

 

Författare: Emma Wernebjer Cervinus och Sofie Sjöblom 

 

Sektion: Sektionen för Hälsa och Samhälle, HOS, Högskolan i Halmstad 

 

Intresset i denna studie låg i huruvida organisationsstruktur påverkar den interna 

kommunikationen. Studien utfördes i samarbete med Region Halland. Avgränsningen gjordes 

till HR-verksamheten centralt, personalchefer och förvaltningschefer, där syftet med 

undersökningen var att beskriva och analysera upplevelsen av kommunikationen däremellan. 

Alla organisationer behöver kommunikation för att existera, det är kommunikation som utgör 

grunden och framgången för en organisation (Falkheimer & Heide, 2007 15-33). Genom 

kvalitativa samtalsintervjuer och inläsning på teorier om kommunikation besvarades 

nedanstående frågeställningar:  

 

 Hur sker kommunikationen mellan HR-verksamheten centralt, personalcheferna och 

förvaltningscheferna? 

 Hur påverkar organisationsstrukturen kommunikationen och hur upplever 

medarbetarna att organisationsstrukturen påverkar kommunikationen? 

 Går det att identifiera eventuella kommunikationsproblem och i så fall vilka? 

 Vad upplevs som effektiv kommunikation och vad upplevs fungera bra idag? 

 Vem upplevs ha ansvar för att information skall nå fram till den eller de som är tänkt? 

 

Resultatet visade bland annat en upplevd otydlighet gällande information, svårighet med 

samordning, problematik kring förvaltningarnas storlek samt resurser på varje enskild enhet 

och svårighet att se organisationen ur ett helhetsperspektiv.  

 

Nyckelbegrepp: intern kommunikation, effektiv kommunikation, kommunikationsproblem, 

organisationsstruktur, information.  

 



 

Abstract 

 

Title: "The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place.” 

(George Bernard Shaw, 2011). A study of internal communication in an organisation within 

the public sector.  

 

Authors: Emma Wernebjer Cervinus and Sofie Sjöblom 

 

Section: School of Health and Society, University of Halmstad 

 

The area of interest of this study is how organizational structure affects the internal 

communication. This study was conducted in cooperation with Region Halland. The 

delimitation was made to the HR-section, personal managers and the administrative 

managers. The purpose of the survey is to capture the experience of how communication is 

occurring betweenwhiles.  All organizations need communication in order to 

exist, communication sets the base and the success of an organization (Falkheimer & Heide, 

2007: 15-33). By using the method of qualitative interviews and by studying theories of 

communication, the following questions were answered: 

 

• How does communication take place between the HR section, personal managers 

and the administrative managers? 

• How does the organizational structure affect the communication, furthermore how 

do the employees experience that the organizational structure affect the 

communication? 

• Is it possible to identify any communication problems, and in that case what kind of 

problems would that be? 

• What are perceived as effective communication and what seems to be working well 

today? 

• Who is perceived to have responsibility for ensuring that information will reach the 

person or persons who are intended to reach? 

 

The results showed that among other things, there was a perceived lack of clarity 

regarding information, difficulties with coordination, problems with the size of the 

administration and also the range of resources and difficulty to see the organization from a 

holistic perspective.  

 

Keywords: internal communication, effective communication, communication problems, 

organizational structure, information. 

 

 

  



 

Förord 
 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till alla deltagare för att Ni med tid och 
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samt era upplevelser har vi mottagit en enorm lärdom och värdefull kunskap, och det har 

varit väldigt givande att få ta del av er glöd för ert arbete. 
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1. Inledning 
 

I inledningen görs en generell introduktion till det valda ämnesområdet. Därefter ges en redogörelse 

av problemformuleringen och avslutas med syfte och frågeställningar, avgränsning och disposition av 

uppsatsen. 

 

 

Ett forskningsproblem innebär att man jämför sin egen förförståelse med verkligheten så som 

man uppfattar den (Bjereld, Demker & Hinnfors, 1999: 438-439). Författarna till uppsatsen 

har valt att studera kommunikation inom en organisation. Alla organisationer är beroende av 

kommunikation, då kommunikation utgör en av grundstenarna för att organisationer 

överhuvudtaget skall existera (Heide, Johansson & Simonsson, 2005: 19). Kommunikation 

inom organisationer är dessutom en nyckelfaktor för att skapa samarbete mellan medarbetare 

eller enheter inom en verksamhet, men också för att på ett bra sätt fördela arbete (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008: 293-294). De flesta håller nog med om påståendet att kommunikation är 

viktigt, paradoxalt nog verkar dock inte kommunikationsfrågor prioriteras särskilt högt. Vi 

arbetar med att kommunicera varje dag, ändå är det snarare en regel än ett undantag att 

kommunikationen upplevs som ett problem (Heide, et al, 2005: 20).  

 

Kommunikation brukar definieras som ”något som blir gemensamt” (Larsson, 2001:26; 

Nilsson & Waldemarson 2007: 11-12; Engquist, 1994, s.41-43) och beskriver flödet av 

information mellan två eller flera individer (Jacobsen & Thorsvik, 2008:295; Strid, 1999:13). 

Det kan tyckas enkelt men oftast upplevs information skjutas ut i organisationen och likt ett 

hagelgevär som sprider sitt hagel över en stor okontrollerad yta, sprids även informationen ut 

i organisationen och skapar sprängfyllda mailboxar som kan orsaka informationsöverflöd. 

Medarbetare inom organisationer klagar ofta på att de får för mycket information och att det 

är dålig kommunikation från chefer och ledning. Chefer i sin tur klagar på att medarbetare 

inte följer direktiv och att informationen inte når fram trots att man upprepat sig flera gånger. 

Ingen verkar veta vad det beror på och om möjligt blir mailboxen ännu mer sprängfylld 

(Heide et al, 2005: 20). I de bästa av världar skulle alla medarbetare i en organisation alltid få 

klar, tydlig och fullständig information. Kommunikation är en nyckelfaktor för 

organisationer, men vad är effektiv kommunikation? Det finns flera definitioner och frågan 

om vad som upplevs som effektiv kommunikation kommer också besvaras i studien. Utgår 

man från att kommunikation betyder ”något som blir gemensamt”, kan man beskriva effektiv 

kommunikation att båda parterna i en kommunikationsprocess uppfattar ett budskap på 

samma sätt. Både kommunikationsproblem och effektiv kommunikation är intressanta för 

studien, då det ger en inblick i två aspekter kring upplevelsen av intern kommunikation.  

 

Förutom att det många gånger upplevs som att kommunikation är ett problem inom 

organisationer och det intressanta i vad man upplever är effektiv kommunikation, påverkar en 

organisations struktur också i allra högsta grad den interna kommunikationen. Strukturer 

uppkommer genom behovet av att skapa ordning, arbetsfördelning och specialisering.  
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Vidare brukar strukturerna benämnas som både ett resultat av men också en förutsättning för 

kommunikation i organisationen (ibid. 77-79). Intern kommunikation regleras i mångt och 

mycket av strukturen eller om man så vill strukturer. Strukturen presenteras ofta i ett 

organisationsschema och beskriver den formella kommunikationen, som brukar definieras 

som all kommunikation som är planerad och följer strukturen. Informell kommunikation är 

till skillnad från den formella oplanerad och spontan (ibid. 83). Då uppsatsen avser att studera 

organisationskommunikation ingår både formell och informell kommunikation. Att studera 

struktur och kommunikation är intressant, inte minst för stora och komplexa organisationer 

med många enheter, då detta bidrar till att det ställs höga krav på den interna 

kommunikationen.  

 

På Region Halland, där denna studie utförs har man flera olika förvaltningar, stor geografisk 

spridning, en stark formalisering i form av regler och rutiner samt en hög grad av 

decentralisering. Dessa faktorer brukar benämnas som några av de vanligaste som påverkar 

en organisations kommunikation (ibid. 80-83). Region Halland bildades som region i januari 

2011 och bestod av en sammanslagning mellan det gamla landstinget Halland och 

kommunalförbundet region Halland, vilket innebar att flera enheter skulle samordnas och 

fungera ihop som en helhet under namnet Region Halland. Då kommunikationen är en 

nyckelfaktor för samarbete och samordning i en organisation är det av stort intresse att 

studera hur Region Hallands organisatoriska struktur upplevs påverkar den interna 

kommunikationen. Då Region Halland är en stor, komplex offentlig organisation med ca 

7500 medarbetare (Region Halland 1, 2012) spridda över hela Halland valdes studien att 

fokuseras på endast en del av organisationen. HR-verksamheten centralt, som är en 

stödfunktion för HR-frågor och arbetar över hela regionen, blev ett naturligt val då deras 

arbete i mångt och mycket speglar den kunskap som erhållits från det Arbetsvetenskapliga 

programmet.  

 

Vad är då vår förförståelse? Kommunikation kan konstateras vara något av det viktigaste för 

att organisationer överhuvudtaget skall kunna existera. Att en organisations struktur på olika 

sätt påverkar kommunikationen finns det också en förståelse kring. Dessutom finns det flera 

teorier och tidigare forskningsansatser som svarar på frågan om vad effektiv kommunikation 

innebär. Även kommunikationsproblem finns besvarat av flera forskare och man är ofta eniga 

om att kommunikation oftast ses som ett problem av medarbetare i organisationer. Hur är då 

verkligheten så som vi uppfattar den? Studien utförs i en organisation, Region Halland, som 

är en stor och komplex offentlig organisation med flera enheter utspridda geografiskt över 

hela Hallands län. Vad vi skall undersöka är alltså en (1) organisation, med en viss typ av 

struktur och medarbetare som dagligen kommunicerar med varandra. Hur skall vi då förstå 

verkligheten så som vi uppfattar den, utifrån vår förförståelse för ämnet? Det skall besvaras i 

denna uppsats.  

 

Uppsatsen tar med läsaren på en resa in i en offentlig sektors interna kommunikation och 

söker besvara hur dess struktur upplevs påverka kommunikationen men också om det går det 

att identifiera några kommunikationsproblem samt vad upplevs som effektiv kommunikation. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att beskriva och analysera hur medarbetarna inom Region Halland på HR-

verksamheten centralt, personalcheferna och förvaltningscheferna på organisationens 

förvaltningar upplever kommunikationen mellan varandra. För att uppnå syftet ställs följande 

frågeställningar. 

 

 Hur sker kommunikationen mellan HR-verksamheten centralt, personalcheferna och 

förvaltningscheferna? 

 Hur påverkar organisationsstrukturen kommunikationen och hur upplever 

medarbetarna att organisationsstrukturen påverkar kommunikationen? 

 Går det att identifiera eventuella kommunikationsproblem och i så fall vilka? 

 Vad upplevs som effektiv kommunikation och vad upplevs fungera bra idag? 

 Vem upplevs ha ansvar för att information skall nå fram till den eller dem det berör? 

1.2. Avgränsning 

 

Då kommunikation är ett brett ämne har avgränsningar varit oundvikliga, och 

undersökningen kom därför enbart att gälla den interna kommunikationen. I denna uppsats 

undersöktes den interna kommunikationen mellan HR-verksamheten centralt, 

personalcheferna och förvaltningscheferna inom några av förvaltningarna. Fokus lades på 

både den formella och informella kommunikationen. Avgränsningen innefattade också att 

fokusera på verbal kommunikation, alltså muntlig och skriftlig och den icke-verbala 

lämnades därhän på grund av metodologiska skäl. Det finns flera aspekter som påverkar 

kommunikation inom organisationer så som roller, social identitet och organisationskultur. 

Detta togs inte specifikt upp i den här uppsatsen.  

1.3. Disposition 

 

I denna uppsats inleds det valda ämnet för undersökningen och en förklaring av syfte samt 

frågeställningar kopplat till ämnet. Därefter flyttas fokus till en presentation av tidigare 

forskning och teori som anses intressant för området som studeras. Dessutom innehåller 

kapitlet relevant kunskap för undersökningen, för att ge en förståelse i ämnet. Vidare inleds 

metodkapitlet med en redogörelse om hur problemställningen togs an, därefter redogörs valda 

metoder, det vill säga hur undersökningen genomfördes. I kapitlet resultat redovisas 

undersökningens resultat i en sammanfattning som sedan analyseras i det följande kapitlet 

analys. I analysen kopplas resultatet ihop med tidigare redovisade teorier. I kapitlet 

diskussion som följer finns kritik mot vald metod, kritiska reflektioner samt en diskussion 

kring resultat och analys. Avslutningsvis ges förslag på eventuell framtida forskning.  
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2. Företagsbeskrivning 
 

I detta avsnitt görs en presentation av Region Halland. En modell i form av ett organisationsschema 

visar organisationsstrukturen och den del av organisationen där fokus låg i denna undersökning.  

 

 

Region Halland bildades som region 1 januari 2011 genom en sammanslagning från tidigare 

Landstinget Halland och kommunalförbundet region Halland. Region Halland har cirka 7500 

anställda i Regionfullmäktige, Regionstyrelsen, Regionkontoret (som är en förvaltning) samt 

sex andra förvaltningar. För att förstå hur organisationen är uppbyggd utifrån den 

avgränsning som gjorts i denna uppsats presenteras nedan en modell som visar hur HR-

verksamheten centralt är placerad i organisationen. 
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Figur 2.1. Egen beskrivning av organisationsschema baserat på material från broschyrer, material 

hämtat från Region Hallands hemsida samt informantintervju (Regionguiden; Region Halland 2, 

2012). 

 

Fokus i uppsatsen är att studera kommunikationen mellan HR-verksamheten centralt, 

personalchefer och förvaltningschefer. Schematiskt kan strukturen kring HR-verksamheten 

centralt, personalchefer och förvaltningschefer beskrivas enligt modellen nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2. Egen beskrivning av hierarkin och den formella kommunikationen, baserad på 

organisationsschema och informantintervju.  

 

För att tydligt redogöra för figur 2.2 är HR-direktören chef över de tre avdelningar som finns 

på HR-verksamheten centralt och ansvarar också för att ge dessa uppdrag som spänner över 

hela regionen. Personalcheferna är i sin tur underställda sin förvaltningschef på respektive 

förvaltning. Tillsammans med regiondirektören och ekonomidirektören har HR-direktören 

och förvaltningscheferna koncernledningsmöte en gång i månaden. Vidare träffar HR-

verksamheten centralt personalcheferna tillsammans med HR-direktören, som är ordförande 

för gruppen, på planerade personalgruppsmöten var tredje vecka. På mötena diskuterar man 

bland annat uppdrag från HR-verksamheten centralt men även andra frågor tas upp rörande 

exempelvis specifika fall inom en viss förvaltning eller någon fråga kring personalarbetet ute 

i organisationerna. Vid uppdrag från HR-verksamheten centralt tillsätts så kallade 

arbetsgrupper, som består av representanter från förvaltningarna, som vidare arbetar fram ett 

förslag på hur man kan tillämpa uppdraget i organisationen. Tanken med arbetsgrupperna är 

att alla förvaltningar skall vara representerade och tillsammans jobba fram ett konkret förslag.  

 

Det finns alltså en viss struktur på hur kommunikationen fungerar formellt sett mellan HR-

verksamheten centralt, personalcheferna och förvaltningscheferna. Den ser ut som följer: HR-

verksamheten centralt har kontakt med personalcheferna via personalgruppsmöten, vidare har 

personalcheferna kontakt med sin respektive förvaltningschef på varje förvaltning i Region 

Halland. Förvaltningscheferna har ingen enskild kontakt med HR-verksamheten centralt. De 

träffar HR-direktören på koncernledningsmöten, men där ligger inte fokus på bara HR-frågor 

utan andra övergripande frågor gällande regionen. Personalcheferna svarar mot respektive 

förvaltningschef som är deras närmsta chef, vilka rent formellt sett kommunicerar via sina 

ledningsmöten. 

HR centralt 

HR-direktör 

Personalchef 

Förvaltningschef 

Koncernledningsmöte 

Personalgruppsmöte 

Ledningsmöte Ledningsmöte 

Ordförande  

personalgrupps

möte 
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2.1. Begreppsdefinitioner 
 

Vid användning av begreppet HR- verksamheten centralt i denna uppsats, syftas på de 

anställda på HR- verksamheten centralt. Begreppet personalchef innefattar de medarbetare 

med titeln personalchef som arbetar på respektive förvaltning i Region Halland.  Med 

begreppet förvaltningschef menas de som är chef och har högsta ansvaret på respektive 

förvaltning. Begreppet organisationsstruktur kommer användas om och om igen, därmed 

anses det både lämpligt och läsvänligt att även använda enkelt och förkortat, ordet struktur. 
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3. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskningsansatser och resultat angående kommunikationsproblem 

och effektiv kommunikation. 

 

3.1. Kommunikationsproblem 

 

Margues (2010) utförde en kvalitativ studie om ämnet kommunikation som syftade till att 

besvara vad som ansågs vara viktigt gällande framförande av kommunikation och hur man 

kunde undvika eventuella kommunikationsproblem. Margues (ibid.) fördjupade sig vidare i 

vad respondenterna ansåg som främsta problem i kommunikation. Vid sammanställandet av 

respondenternas upplevelser framkom fyra kriterier som ansågs påverka kommunikation.  

 

 Ansvar 

 Koncis 

 Professionell  

 Uppriktig och ärlig 

 

Med ansvar menade respondenterna att både sändare och mottagare måste ansvara för att 

informationen förs fram, tas emot och behandlas på rätt sätt. Att vara koncis, eller kärnfull 

som man också skulle kunna säga, ansågs vara viktigt då information ibland kan ges i 

överflöd. För att kommunicera på ett effektivt sätt räcker det ibland att förmedla essensen. 

Professionalism innebar att sändare skall tänka på att vara professionell och formell i både 

skrift och tal vid kommunikation, då ett slarvigt skrivet meddelande kan uppfattas som 

oprofessionellt och reducera respekt för den som sänder budskapet. Respondenterna lade 

också vikt vid att sändaren skall vara uppriktig och ärlig, annars känner mottagaren ingen 

tilltro eller respekt till sändaren (Margues 2010). 

 

Kommunikationsforskarna Hargie och Tourish (i Falkheimer & Heide, 2007: 95-96) menar 

att problem gällande kommunikation uppstår på grund av att kommunikation likt en missil 

skjuts iväg ut i organisationen, men att man därefter tappar kontroll över vart 

kommunikationen bär hän eller vad effekten av det blir. Hargie och Tourish (ibid.) menar 

även att kommunikation är ett område som kräver ytterligare forskning för att kunna 

utvecklas. 

3.2. Effektiv kommunikation 

 

En tidigare undersökning gjord av Robson och Tourish (2005: 216) angående 

kommunikationsstruktur visade resultatet att dåliga kommunikationsvägar hindrade de 

anställda från att uppnå organisationens strategiska mål, då det fanns en avsaknad av både 

information och en fungerande kommunikation från lägre nivå till ledningen.  
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Kommunikationsforskarna Hargie och Tourish (i Falkheimer & Heide, 2007:96) undersökte 

hur man kan förbättra den interna kommunikationen i organisationer utifrån vad medarbetare 

ansåg vara viktigt. De presenterade fyra effektivitetsåtgärder utifrån resultatet från 

undersökningen: 

 

 Medarbetare föredrar att få information från sin närmsta chef. Ju närmre sändaren av 

informationen är medarbetaren, desto lättare kan medarbetaren ta till sig 

informationen.  

 Effektiv interna kommunikation skall hämta in medarbetares åsikter kontinuerligt.  

 Face-to-face är den kommunikation som bäst förmedlar information.  

 Medarbetare värdesätter kommunikationsträning internt.  

 

Även Crumpton (2010: 232-234) kom fram till att chefer och ledare som kommunicerar face-

to-face med medarbetarna var en av de viktigaste faktorerna för en god och effektiv 

kommunikation. Att face-to-face kommunikationen är mest effektivt för intern 

kommunikation stärks utifrån en studie utförd av Holtzhausen (2002: 324), som visade att 

face-to-face stärker relationerna på arbetsplatsen, vilket i sin tur skapar delaktighet. 
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4. Teoretiskt ramverk 
 

I detta kapitel redovisas relevanta teorier för undersökningen. Syftet är att ge läsaren en god förståelse 

för ämnet. Här behandlas ämnen som organisationsstruktur, intern kommunikation, 

kommunikationsproblem, effektiv kommunikation samt relationen mellan organisationsstruktur och 

kommunikation.   

 

4.1. Vad är en organisation? 

 

Den teoretiska definitionen på organisation är ”ett socialt system som är medvetet 

konstruerat för att uppnå bestämda mål” (Jacobsen & Thorsvik 2008:13). En organisation 

kan enkelt förklaras med en grupp människor som arbetar mot samma mål. Organisationer 

skapas för att lösa en uppgift eller fylla en funktion. För att nå målsättningar utformas 

strategier till hjälp för att på ett effektivt sätt nå resultat som önskas. Förr användes sådana 

strategier mer frekvent i privata organisationer, då många företag inriktade sig på att etablera 

sig på marknaden. Sådana strategier har antagit en ny skepnad på senare år och används 

numera även i offentliga organisationer (ibid, 39-40). I alla organisationer finns det en 

uppbyggd organisationsstruktur som redogör för de hur organisationen är konstruerad. Här 

innefattas allt från vilka värderingar och normer organisationen strävar efter, till hur man 

skall arbeta för att nå uppsatta mål (ibid.). 

4.2. Organisationsstruktur 

 

Organisationsstruktur kan jämföras med hur ett hus är uppbyggt. För att kunna leva både i 

och utanför huset krävs en struktur (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 67-69). 

Organisationsstrukturen har till syfte att underlätta den arbetsdelning och specialisering som 

finns inom en organisation. Strukturen hjälper till att samordna olika enheter för att det skall 

bli en bra koordinering av det arbete som utförs i organisationen (ibid. 72). En organisation 

kan delas in på flera olika sätt. Några av de vanligaste är den funktionsbaserade indelningen, 

som innebär att man samlar likartade uppgifter i en enhet, och den marknadsbaserade 

indelningen, som innebär att man samlar alla de uppgifter som hör till en och samma produkt 

eller verksamhetsområde till en enhet. En fördel med den funktionsbaserade indelningen är 

att man kan skapa maximal specialisering inom det område enheten är verksam i. En annan 

fördel är att man undviker dubbelarbete inom organisationen, dock kan det också leda till 

samordningsproblem, vilket brukar lyftas fram som en nackdel med denna typ av indelning. 

Vad gäller den marknadsbaserade indelningen skapar den en större närhet och ett starkare 

fokus på marknaden och kunden, vilket också bidrar till ett tänk som är enhetligt gällande 

produkt eller kund. Nackdelarna beskrivs som risken för dubbelarbete samt hindrar möjlighet 

till att skapa spetskompetens inom organisationen. En verksamhet kan naturligtvis välja olika 

indelningar beroende på hur många verksamhetsområden man arbetar inom eller stabilitet på 

marknaden. Det är upp till varje organisation att besluta om (ibid.76-78). En viktig del av 

organisationsstrukturen är den stabs- och stödfunktion en ledning har inom en organisation.  
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Stödfunktionerna har till uppgift att ge råd och stöd till ledningen inom olika ämnesområden, 

göra upp planer och rutiner samt arbeta fram strategier. De som arbetar i staben eller 

stödfunktionen har ingen hierarkisk makt, då inflytandet endast sker indirekt. Råd och 

rekommendationer ges till linjeledningen som sedan fattar beslut. Staberna arbetar oftast för 

det gemensamma och har fokus på organisationen som helhet. Det är en övervägning som 

varje organisation måste göra gällande hur man vill organisera stab- och stödfunktioner. Man 

behöver ta ställning till vilka uppgifter som skall samlas centralt och vilka uppgifter som 

skall ligga decentraliserat på varje enskild enhet (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 93-94).  

4.2.1. Offentlig sektor och byråkrati  

Max Weber brukar klassas som upphovsman till den byråkratiska skolan. Utgångspunkten 

var att en effektiv organisation måste ha tydliga regler och instruktioner för hur arbetet skall 

utföras samt ha en hierarkisk uppbyggnad (Granberg, 2011: 681-682). I en byråkratisk 

organisation finns det en centraliserad beslutsmakt och den kännetecknas ofta av regler 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008: 102-103). Max Weber hävdade att organisationer kan öka sin 

effektivitet gällande beslutsfattande i olika processer genom att skapa regler och procedurer 

för de anställda. Genom regelstyrdhet begränsas de anställdas möjlighet att påverkas av 

exempelvis personliga känslor när de tar arbetsbaserade beslut. Detta skulle kunna 

effektivisera administrativt arbete. En fördel med en regelstyrd organisation är att den kan bli 

mer tidseffektiv och reducera eventuella kostnader. Detta förutsätter att det finns en 

standardisering kring beslutsfattande, istället för att anställda själva skall analysera och 

värdera. Dock kan detta ha sina negativa effekter i form av att det bidrar till att de anställda 

har svårt att anpassa sig och blir passiva (ibid, 84-85). Ett annat typiskt drag i en byråkratisk 

organisation är att anställda inte har befogenhet att själva ta beslut om resurser eller hur 

arbetet skall utformas. Detta styrs i mångt och mycket av regler och det ramverk som finns 

inbyggt i strukturen (Wolvén, 2000:84, Bastoe & Dahl, 1996:26). En av anledningarna till att 

man många gånger kopplar ihop offentlig sektor med byråkratiskt organisation är de regler 

och ramverk som styr hur man behandlar en patient eller klient inom exempelvis skola eller 

sjukvård. Detta resulterar i en likabehandling och betoning på att följa de regler som finns, 

men också nackdelar så som att en byråkratisk organisation blir rigida och inte särskilt 

flexibla (Bastoe & Dahl, 1996:26).  

 

Att ha en stark formaliserad struktur brukar också kopplas samman med en organisations 

storlek, ju större organisation, desto mer formalisering, regler och rutiner (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008:115). Många verksamheter inom den offentliga sektorn i Sverige kan klassas 

som stora organisationer, då man har över 1500 anställda (ibid.114), vilket också bidrar till 

att de ofta har en byråkratisk struktur. En byråkratisk organisation har ofta en stor 

teknostruktur, som avser de staber och stödfunktioner som ger råd och stöd till ledningen i 

olika frågor inom olika ämnesområden (Jacobsen & Thorsvik, 2008:103). Till skillnad från 

den privata sektorn har en offentlig verksamhet ekonomiska, politiska och juridiska ramar 

(Bastoe & Dahl, 1996: 7-8).  
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4.2.2 New Public Management och decentralisering  

Under senare decennier har stora förändringar skett inom den offentliga sektorn. Kommuner 

har slagits samman, regioner har bildats och man har förändrat internt inom organisationer. 

Offentlig verksamhet riktade intresserat sin blick mot det privata näringslivet för att ta till sig 

nya perspektiv på hur man kunde utveckla sina egna organisationer. Detta bidrog till den 

kommande utvecklingen av det som kom att kallas New Public Management (Almqvist, 

2006: 9-10). De nya influenserna från näringslivet innebar bland annat förändring av den 

interna strukturen så som decentralisering av formella strukturer. Det sker alltså en 

uppdelning till mindre enheter inom organisationen, som kan beskrivas som företag i 

företaget då de i mångt och mycket styr den egna verksamheten. Andra reformer inom 

decentralisering är att ha en tydlig målstyrning från ledningen samt att det finns ett ansvar för 

att uppnå resultat på respektive enhet. Man vill med denna typ av reform få en plattare 

organisation (ibid.).  

 

Några av fördelarna som förespråkarna för decentralisering lyfter fram handlar om att 

använda sina resurser mer effektivt, vara anpassningsbara, skapa en ökad motivation inom 

organisationen samt ha lättare för att utveckla och ta till vara på kompetens inom 

organisationen (ibid. 85-89). Många organisationer använder decentralisering och låter 

ledningen sköta övergripande strategiska frågor medan mer detaljerade frågor, operativa och 

administrativa, sköts av den enskilda enheten (ibid. 94). Att använda sig utav decentralisering 

innebär inte att man använder en typisk organisationsform. Det är mer ett synsätt på hur en 

organisation är tänkt att fungera. Beslutsbefogenheter flyttas ner eller ut i organisationen. En 

av anledningarna till att offentliga organisationer infört decentralisering är att lokala politiker 

ville närma sig medborgarna, för att på ett bättre sätt tillgodose deras behov. Decentralisering 

utgör dock en risk för dubbelarbete i organisationen och det kan bli svårare att styra 

verksamheten. En annan risk är att chefer på enhetsnivå saknar helhetssyn för organisationen 

och att den enskilda avdelningen blir hårt arbetsbelastade. Detta kan medverka till att 

information inte når fram som det är tänkt och saker faller mellan stolarna. Forskning om 

decentralisering har också visat att ekonomin inom organisationen är något som kan påverkas 

av decentralisering då den enskilda enheten inte har tillräckliga resurser för att driva projekt 

(Granberg, 2011: 707-709). Varje organisation måste ta ställning till vilka fördelar och 

nackdelar som finns med att centralisera respektive decentralisera befogenheter att fatta 

beslut. Detta varierar naturligtvis mellan olika organisationer beroende på vilka 

arbetsuppgifter som skall lösas. Oftast har offentliga organisationer en hög grad av 

centralisering, då det finns ett yttre krav på förutsägbarhet och likabehandling (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008: 91-92).  

4.3. Intern kommunikation 

 

I svenska akademiens ordlista förklaras ordet kommunikation med ”överföring av 

information”. Information i sin tur brukar definieras som ett meddelande, en upplysning eller 

en underrättelse (SAOL, 2012). Skillnaden mellan information och kommunikation brukar 

förklaras med att information är en enkelriktad process och kommunikation en dubbelriktad 

process.  
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Både information och kommunikation kan refereras till sändare- mottagare- modellen som 

presenteras nedan (Heide et al, 2005: 31). Vad innebär då intern kommunikation? Intern 

kommunikation kan ses som all typ av informationsöverföring mellan individer inom en 

organisation (Strid, 1999:14). Strid definierar vidare den interna kommunikationen som den 

informationsöverföring mellan individer inom en organisation, vars relationer är 

strukturerade på ett visst sätt för att uppnå ett specifikt mål (ibid. 14). En förutsättning för en 

god intern kommunikation är att medarbetarna känner delaktighet och motivation samt har 

kunskap om organisationens gemensamma och övergripande mål och strategier (Larsson, 

2001:70). Delaktighet och engagemang är faktorer som beskrivs som viktiga vid intern 

kommunikation, då anställda genom att vara insatta och ha kunskap inom ett visst område 

ofta känner större engagemang. Att vara välinformerad bidrar till en känsla att vara relaterad 

till sitt arbete, därför är en fungerande intern kommunikation viktig (ibid. 42-43). 

 

Den interna kommunikationen brukar beskrivas också utifrån tre olika delar; hierarkisk 

kommunikation, mediekommunikation och informell kommunikation (Falkheimer & Heide 

2007: 83; Gillis, T. L 2006: 205-212). Hierarkisk kommunikation innebär att all 

kommunikation är centraliserad och att kommunikation sker från ledning och ner i 

organisationen (Falkheimer & Heide 2007: 80-85).  Ett problem som kan uppstå med detta 

sätt att kommunicera är att medarbetare aldrig får föra fram sin åsikt uppåt. Dessutom skall 

informationen transporteras genom många led och riskerar att tappas bort eller stannas av på 

vägen. Den hierarkiska kommunikationen innebär också att ledningen måste ha både 

kompetens och förmåga att på ett effektivt sätt förmedla informationen ut i organisationen.  

 

Mediekommunikation är en annan del av intern kommunikation som innebär ett större 

användande av nya kommunikationskanaler så som internet, intranät och mail. Fördelen med 

dessa kanaler är deras snabbhet och att de skapar en möjlighet för användaren att lättare 

kunna prioritera samt sortera viktig och oviktig information. Mail är den mest använda 

mediekanalen för intern kommunikation, vilket kan upplevas som ett problem bland anställda 

och hos ledning då tid måste läggas på mailsortering istället för på arbetsuppgifter (ibid. 84-

85). 

 

En tredje del av intern kommunikation är informell kommunikation, som också utgör den 

största delen. Informell kommunikation sker hela tiden genom möten på avdelningar, i 

korridorer och lunchrum (Scholes, 1997:3). Den existerar i alla organisationer och går varken 

att styra eller reglera. Den informella kommunikationen kompletterar den formella genom att 

fylla upp där information saknas och forskning har visat att det största läroutbytet sker genom 

denna kommunikationsväg (Falkheimer & Heide, 2007: 85-87). Till skillnad från den 

formella kommunikationen är den informella kommunikationen oplanerad och följer inte den 

formella strukturen, utan är en naturlig social interaktion mellan medarbetarna inom en 

organisation (Kreps, 1990:201).  

 

Informell kommunikation kan ses som en snabb kommunikationsväg och benämns ibland 

som en slags ”djungeltelegraf”. Formell och informell kommunikation balanserar också 

varandra, blir det ett överflöd utav det ena minskar det andra och vice versa (Larsson 
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2001:68). Dessutom beskrivs den informella kommunikationen alltid som viktig för 

organisationer oavsett om de formella kommunikationskanalerna fungerar bra eller inte 

(Roger & Agarwala-Roger, 1976: 100-101). Tråkigt nog tolkas ofta den informella 

kommunikationen som babbel av ledning och man kan därmed gå miste om styrkan och 

effekten som denna typ av kommunikation kan bidra med. Problem med informell 

kommunikation är svårigheten att skapa en gemensam tolkning och förståelse. Ju längre från 

huvudkällan budskapet kommer, desto större är risken att det förvandlas till något helt annat 

på vägen (Falkheimer & Heide 2007: 85-87).  

4.4. Organisationsstruktur och kommunikation  

 

En organisations struktur speglar i mångt och mycket den formella kommunikationen och 

man kan se det som en guide i hur kommunikationen fungerar (Strid, 1999:23, Rogers & 

Agarwala-Rogers, 1976:89). En organisation har alltid en formell struktur gällande 

kommunikation genom bland annat arbetsbeskrivningar och policys (Heide & Falkheimer, 

2003: 43-44). Om formell och informell samverkar finns det en grund för en bra och effektiv 

kommunikation inom organisationen.  Kommunikation påverkas alltså i högsta grad av 

organisationsstrukturen och offentlig organisation är vanligtvis mer byråkratiskt styrd vilket 

innebär en mer hierarkisk kommunikationsstruktur (Heide & Falkheimer, 2003: 43-44).  

 

En byråkratisk organisation har stor makt över hur den interna kommunikationen fungerar i 

organisationen och tenderar med sin starkt hierarkiska struktur tvinga in kommunikationen i 

ett vertikalt led (Rogers & Agarwala-Rogers, 1976:85). Byråkratier kan hantera 

informationsöverflöd lättare än andra organisationer, (ibid, 92), då arbetsbeskrivningar och 

arbetstitlar i organisationen visar också på vem som rapporterar till vem, vem som arbetar 

direkt med andra medarbetare, vem som är en länk mellan olika enheter och så vidare.  

 

Organisationsstrukturen påverkar alltså som beskrivits kommunikationen. Både byråkratier 

och decentraliserade organisationer påverkar kommunikation på olika sätt. En platt, med 

andra ord en decentraliserad organisation, är att föredra för organisationer med en hög grad 

av intern standardisering och litet behov av intern kommunikation. Om man vet vad som 

skall göras, behöver man inte lägga resurser på att hitta andra lösningar för att lösa olika 

problem (Ohlsson & Rombach, 1998: 186-208). Intern standardisering innebär en ordnings- 

och regelskapande verksamhet (ibid.), som syftar till att underlätta kommunikationen genom 

att skapa entydiga begrepp med definitioner och termer (Nationalencyklopedin, 2012). En 

platt organisation förenklar och standardiserar ofta den interna kommunikationen. Det krävs 

dock en stabil miljö och fungerar sällan bra i en föränderlig värld. Kreativitet och förnyelse i 

en organisation kräver en hög grad av intern kommunikation. Då passar den inte alltför glesa 

pyramiden, en hierarkisk organisation bättre än den tillplattade, då den tillplattade bygger på 

standardiserad kommunikation både uppåt och nedåt. Stora organisationer som starkt präglar 

dagens samhälle har ett behov av en icke-standardiserad kommunikation, alltså utan strikta 

regler och rutiner, vilket den platta organisationen omöjliggör (Ohlsson & Rombach, 1998: 

186-208).  
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I större organisationer är det svårare att skapa delaktighet hos de anställda då de vanligtvis 

arbetar i mindre enheter där de skapar en delaktighet med varandra, och där delaktighet i sin 

helhet går förlorad. Detta är ytterligare ett tecken på att bra och tydlig kommunikation måste 

genomsyras i alla enheter (ibid. 44). Genom att öppna upp möjligheten för anställda att vara 

delaktiga genom att kommunicera på flera olika nivåer inom organisationer, ökar även 

anställdas motivation och samarbetsvilja. Det kan i sin tur leda till effektivitet och innovation, 

vilket är avgörande för organisationers framgång (Robson & Tourish, 2005: 215).  

4.5. Kommunikationsprocess och kommunikationsmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1. Egen kommunikationsmodell, baserad på Jacobsen & Thorsvik, 2008:296 och Larsson 

2001, sammansatt med en modell för kommunikationskanaler baserad på Jacobsen & Thorsvik, 

2008:299 

 

Modellen för kommunikationsprocessen beskriver hur kommunikationen mellan en sändare 

och en mottagare fungerar. Sändaren reflekterar först över huruvida ett budskap skall 

kommuniceras ut. Det sätt som sändaren vill formulera, uttrycka och förmedla sitt budskap på 

kallas kodning (Jacobsen & Thorsvik, 2008:297). Vidare väljer sändaren en kanal, det vill 

säga väljer om budskapet skall kommuniceras skriftligt eller muntligt via mail, telefon eller 

annan kanal. Modellen kring kommunikationskanaler beskriver vilka kanaler som förmedlar 

rik information i ringa eller i hög grad. En kanal som förmedlar rik information innebär att 

den kan överföra många signaler samtidigt, som ger möjlighet för snabb återkoppling och gör 
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att sändare och mottagare kan anpassa budskapet efter varandra (ibid. 299). Man kan 

generellt skilja på muntlig och skriftlig information, vilket man också ser i modellen ovan.  

Ett muntligt budskap förmedlar alltså rik information i hög grad. Då mediekanaler så som 

mail och chatt används mer frekvent idag, hamnar dessa kanaler i gränslandet mellan muntlig 

och skriftlig kommunikation, då dem är svåra att passa in i den typiska 

kommunikationskanalsmodellen. Då mail och chatt tillåter en snabb återkoppling och har ofta 

samma effekt som en muntlig dialog (ibid.). I många fall inom organisationer finns det regler 

för hur ett budskap skall framföras. Avkodning betyder att mottagaren måste tolka 

informationen som kommuniceras för att kunna bilda sig en uppfattning om vad sändaren har 

att säga. Efter att mottagaren tolkat budskapet sker en återkoppling till sändaren och i detta 

skede blir mottagaren en sändare och vice versa (Jacobsen & Thorsvik, 2008:297).  

 

Jacobsen & Thorsvik (2008:297) förklarar att man kan se en klassisk kommunikationsmodell 

som en cirkulär process, då man som sändare och mottagare frekvent intar varandras roller 

och dessutom kan inta en roll där man är både sändare och mottagare samtidigt. Så kallat brus 

som visas i modellen är en störande faktor som hindrar budskapet att komma fram som det 

var tänkt (Rogers & Agarwala-Rogers, 1976: 9-14). Innebörden av brus förklaras närmare 

under rubriken Kommunikationsproblem nedan.  

4.6. Kommunikationsproblem 

 

Exempel på brus kan vara omgivande ljud eller hörselnedsättning, som kan leda till att 

mottagaren har svårt att höra vad sändaren vill förmedla. Brus kan även uppstå vid fördomar 

och misstankar, eller att tolkning inte sker på samma sätt hos sändare och mottagare (Nilsson 

& Waldemarson, 2007: 26-27). En anledning till att brus uppkommer handlar om att 

människan utsätts för tusentals intryck i sin vardag, vilket gör att människan måste vara 

selektiv och sortera information, en process som ofta sker omedvetet (McCall & Cousins 

1990:126; Von Platen 2006: 35-36).  

 

Det finns olika problem kopplat till den kommunikationsmodell som beskrevs i avsnittet 

ovan. Det kan uppstå problem vid sändningen av budskap. För att sändaren skall vara säker 

på att mottagaren uppfattar budskapet på avsett sätt kan man använda sig av kodning för att 

underlätta denna tolkningsprocess. Dock kan kodning även leda till att man skapar problem, 

ifall man använder en viss jargong eller uttryck till hjälp för att man inte hittar de exakta rätta 

orden gällande det man vill framföra. Vid val av kanal som förmedlar rik information i ringa 

grad, så som mail eller formella rapporter kan problem uppstå vid tolkningen hos mottagaren. 

Avkodning innebär att mottagaren tolkar budskapet men också selektivt filtrerar 

informationen som ges, vilket kan störa överföringen (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 302-304). 

 

Ett annat vanligt problem i organisationer är informationsöverflöd, som innebär att anställda 

överbelastas med information. Detta kan leda till att man som mottagare sållar bort viktig 

information eller sållar bort allt. Det kan också leda till att informationen inte läses alls eller 

bara mycket ytligt (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 302-304; Rogers & Agarwala-Rogers, 1976: 

9-14). Opportunistiskt beteende inom organisationer är ett relativt vanligt förekommande 
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fenomen, varav problem uppstår när någon medvetet undanhåller information från andra för 

sin egen vinnings skull (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 301-304).  

Kommunikationsproblem kopplat till kommunikationsmodellen: 

 

 När sändaren skall koda budskapet 

 När budskapet förmedlas via vald kanal 

 När mottagaren avkodar budskapet 

 För mycket info 

 Opportunistiskt beteende 

 

Heide och Falkheimer (2007: 80-83) beskriver att några tidigare undersökningar visat att 

anställda främst upplever att det sker dålig kommunikation från chefer, samt att det föreligger 

ett alltför stort tolkningsansvar på de anställda av den information de mottar. Detta kan 

förhindras genom att chefer tar större ansvar i sållandet för informationen som skall 

förmedlas till de anställda samt anpassa informationen efter mottagaren.  

 

En svårighet som kan uppstå vid kommunikation är när sändaren upplever att budskapet 

framförs på ett bra sätt, men att mottagaren inte delar denna upplevelse (Robson & Tourish, 

2005: 214). Det kan lätt uppstå kommunikationsproblem när man informerar nedåt i en 

organisation. Några av de problem man genom forskning kunnat konstatera beror på 

mellanchefers situationsuppfattning. Deras värderingar och position i den formella strukturen 

kan medverka till att de medvetet håller inne med information till sina 

underordnade(Jacobsen & Thorsvik, 2009:307).  

 

Den nedåtgående kommunikationen går från ledning genom mellanchefer och ut till anställda 

vilket gör att det kan ske en sållning i informationen som förs vidare. Vad gäller uppåtgående 

kommunikation finns det svårigheter att sålla informationen som skall föras tillbaka till 

ledningen, då ledningen inte har möjlighet att motta all information. Eftersträvansvärt är att 

organisationer använder sig av kommunikation i både nedåtgående och uppåtgående led för 

att förhindra uppkomsten av kommunikationsproblem. (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 306-

308). 

4.7. Effektiv kommunikation 

 

Larsson (2001:71) beskriver att den interna kommunikationen inom en organisation har ett 

antal kriterier att leva upp till för att vara effektiv. Kommunikationen måste leva upp till 

kriterierna att vara saklig, trovärdig, snabb, koncis och kongruent. För att förstå vad han 

menar med dessa begrepp behöver dem förklaras lite närmare. Begreppet koncis förklarar 

Larsson (2001:71) är när informationen är fyllig och komplett. Annorlunda uttryckt skall 

informationen vara kortfattad, sammanfattad och kärnfull. Kriteriet att kommunikationen 

skall vara kongruent betyder att informationen skall vara konsekvent, koordinerad och att 

man skall säga samma sak överallt. Med andra ord betyder alltså kriteriet att informationen 

skall vara följdriktig och samordnad (ibid.) och att man skall hålla sig till samma information 

oavsett vem som mottar den. Övriga kriterier förklaras inte närmare av Larsson (2001:71) 
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men behöver förtydligas ytterligare. Saklig betyder att informationen skall vara relevant och 

objektiv, (SAOB, 2012) det vill säga att den skall vara väsentlig i sammanhanget. Trovärdig 

information kan förklaras med att den skall vara pålitlig (ibid.). Med andra ord skall man 

kunna lita på att informationen som ges är korrekt. Vad gäller snabbhet kan man i detta 

sammanhang förklara att information skall kommuniceras ut snabbt till den eller dem den 

berör.  

 

Även Zaremba (2006:114) beskriver fem kriterier som effektiviserar en organisations 

kommunikation, så att det leder till framgång för organisationer. Dessa fem är att 

informationen skall vara läglig, tydlig, korrekt, relevant och tillförlitlig. Med läglig menar 

Zaremba att informationen som skall utbytas sker vid rätt tillfälle. Om information förs fram 

för sent kan den uppfattas som irrelevant. Tydlig innebär att man väljer den bästa metod att 

kommunicera på, så att sändare och mottagare delar samma uppfattning. Genom att använda 

sig av ansikte-mot-ansikte metoden ökar chansen att få feedback vid ett samtal och man kan 

också lättare tyda hur den andra personen avläser budskapet. En annan metod är exempelvis 

e-mail som kan fungera bra ur den aspekt att man kan få en tydlighet med vad man menar 

genom ett skriftligt dokument. Korrekt innebär att budskapet skall innehålla rätt information. 

Vad gäller relevans är det viktigt att mottagaren uppfattar och förstår relevansen av 

informationen på samma sätt som sändaren, annars är det lätt att informationen behandlas 

som oviktig och därmed nedprioriteras. Till sist menar Zaremba (ibid.) att information som 

inte är tillförlitlig, avfärdas och därmed är detta kriterium en viktig del för en effektiv och 

framgångsrik kommunikation.  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att effektiv intern kommunikation omfattar:  

 

 Saklig/relevant 

 Trovärdig/tillförlitlig 

 Snabb 

 Koncis 

 Kongruent 

 Läglig 

 Tydlig 

 Korrekt 

  

Förutom att man kan ställa upp en lista över vilka kriterier som ger förutsättningar för en 

effektiv kommunikation, finns också definitioner vad effektiv kommunikation är. Rogers och 

Agarwala-Rogers (1976:14) beskriver att ju mer feedback kommunikationen innehåller, desto 

effektivare är kommunikationen. Även Tourish och Hargie (2004: 188-189) beskriver att 

feedback är något av det viktigaste för att främja medarbetares prestation. Ju mer korrekt 

information och feedback vi får genom olika kommunikationskanaler, desto större 

förutsättningar för prestation. Feedback hjälper också medarbetare att utvecklas i sitt arbete. 

En annan definition på effektiv kommunikation från Jacobsen och Thorsviks (2008:297) 
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kommunikationsmodell är när sändare och mottagare uppfattar och tolkar budskapet på 

samma sätt. 
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5. Metod 
 

Hur skall man som forskare skaffa sig kunskap inom det ämne man vill studera? Hur skall det 

empiriska materialet samlas in? Vilken analysmetod skall användas? Det finns flera frågor att 

besvara. Det är nu dags att presentera hur denna undersökning har genomförts. Dessutom kommer 

beskrivningar göras hur etiska överväganden tagits i beaktande samt en redogörelse för uppsatsens 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

 

 

Att välja metod är en fråga om rätt sak på rätt plats (Denscombe, 2009:183). Det finns flera 

saker att tänka igenom innan man väljer metod. Vilken metod passar bäst för just denna 

undersökning? Vilka för- och nackdelar finns det? Det är några av de frågor som behöver 

besvaras och motiveras vid valet av metod (ibid. 183-184). En fallstudie beskrivs som en 

metod som används för att grundligt redogöra för specifika upplevelser, processer eller 

erfarenheter (Denscombe, 2009:59). Motiveringen att använda en fallstudie kopplas samman 

med uppsatsens syfte och frågeställningar. Undersökningen inriktades på att redogöra för 

upplevelser i ett specifikt fall och på ett fåtal utvalda forskningsenheter där avgränsningen i 

undersökningen utgjorde en inramning för att undersöka specifika relationer och upplevelser 

(ibid. 59-62). En fallstudie associeras ofta med kvalitativa undersökningar (ibid. 62), vilket 

var fallet även i den här uppsatsen, då undersökningen utfördes på en organisation för att 

studera vanliga händelser i naturliga miljöer för att kunna säga något om verkligheten (ibid. 

399). Metoden som användes var samtalsintervjuer med medarbetare för att besvara syfte och 

frågeställningar (Esaiasson et al. 2007: 284-289). Förberedelsearbete för intervjuer och hur 

samtalsintervjuerna har genomförts beskrivs mer utförligt under rubriken intervjuer samt 

datainsamling.  

5.1. Valet av fall 

 

Att välja ett fall för sin studie beror på vilket syfte och vilka frågeställningar man har. Fallet 

behöver då vara relevant utifrån det man vill undersöka. Det kan tyckas vara en självklarhet, 

men det är viktigt att man reflekterar kring vilket fall man vill studera, och det finns flera 

överväganden som skall göras (Denscombe, 2009: 64-67). Som nämndes i inledningen är 

kommunikation viktigt för att organisationer skall vara framgångsrika. Dessutom är det en av 

nyckelfaktorerna för samarbete och fördelning av arbete (Jacobsen & Thorsvik, 2009: 293-

294). Den typiska undersökningsenheten innebär att man väljer ett specifikt fall just på grund 

av att det liknar andra fall som skulle kunna ha valts (Denscombe, 2009:65). Då 

kommunikation är viktigt för alla organisationers framgång, kan man motivera valet av fall 

för denna studie med att fallet är typiskt. Då fallet valdes utifrån geografisk tillgänglighet kan 

valet också sägas vara av bekvämlighet. Bekvämligheten innefattade dels en övervägning av 

ett begränsat resande, dels en reflektion över möjligheten att ha nära till 

undersökningsenheten.  
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Dessutom begrundades den tidsplan som var utsatt för undersökningen, vilket också kan 

kopplas till en fråga av bekvämlighet (Denscombe, 2009:66).  

5.2. Urval 

5.2.1. Informantintervju  

För att på bästa sätt få fram en förförståelse kring ämnet valdes informantintervju som metod 

då detta ger en bra information om vad som gäller i en viss typ av organisation eller vad som 

hänt i en given situation (Esaiasson et al 2007: 291). Då frågeställningarna handlade om att ta 

reda på hur organisationens struktur var uppbyggd utifrån HR-verksamheten centralt valdes 

det att göra en informantintervju med en av medarbetarna på HR-verksamheten centralt. Då 

HR-verksamheten centralt sitter centralt på ett regionkontor och arbetar övergripande för hela 

regionen förväntades personen ha information kring de frågeställningar som skulle besvaras i 

undersökningen.  

5.2.2. Respondentintervjuer 

Viktigt att tänka på vid samtalsintervjuer av respondentkaraktär är att de bygger på 

människors uppfattningar och upplevelser kring en viss företeelse. Dessa upplevelser kan inte 

sägas vara sanna eller falska utan tanken med samtalsintervjun är att komma så nära 

intervjupersonen som möjligt så att man fångar in just deras uppfattning och upplevelse kring 

någonting (Esaiasson et al, 2007: 291). 

 

Avgränsningen i undersökningen kom att vara HR-verksamheten centralt, personalchefer och 

förvaltningschefer inom Region Halland och den interna kommunikationen däremellan, med 

fokus på formell, informell samt verbal kommunikation. Denna inramning gjorde att 

respondenterna valdes ut genom subjektivt urval (Denscombe, 2009:37). Urvalsarbetet 

påbörjades genom skapandet av en urvalsram. Konstruktionen för urvalsramen utgick från 

den avgränsning som gjorts för uppsatsen, där ramen blev HR-verksamheten centralt, 

personalchefer och förvaltningschefer inom Region Halland (ibid. 40). Därefter gjordes 

intervjuer med nio respondenter, tre från HR-verksamheten centralt, tre personalchefer och 

tre förvaltningschefer. 

 

Respondenterna valdes ut via två urvalsmetoder, subjektivt urval respektive 

bekvämlighetsurval. Respondenterna för undersökningen valdes medvetet ut grundat på den 

information om position och befattning som erhållits via den informantintervju som gjordes 

tidigt i undersökningen (ibid. 37). Efter att ha fått kontaktuppgifter till alla personalchefer 

respektive förvaltningschefer, mailades ett informationsbrev ut med syfte att skapa ett 

intresse till deltagande i undersökningen. Då personalcheferna träffas på ett gemensamt 

personalgruppsmöte var tredje vecka, blev det naturligt att medverka vid ett av dessa möten 

för att presentera undersökningen och efterfråga deltagare. Efter att ha träffat 

personalcheferna vid ett av deras personalgruppsmöten kontaktades dem via telefon för att 

vidare boka in en tid för intervju. Urvalet kan därför beskrivas som ett bekvämlighetsurval då 

de respondenter som ville delta i undersökningen fick möjlighet att själva ta kontakt 

(Denscombe 2008: 39). Förvaltningscheferna kontaktades via mail och telefon och även här 

betraktades det som ett bekvämlighetsurval då samma förfarande antogs här. Medan 
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förvaltningschefer och personalchefer valdes ut av bekvämlighet som ovan beskrivet, valdes 

respondenter från HR-verksamheten centralt via ett subjektivt urval. Detta då det redan fanns 

en viss kännedom om deras position och arbete men också i syfte att få en god bild över det 

som skulle undersökas (ibid. 37).  

5.3. Datainsamling 

 

Informationen som erhölls genom informantintervjun bidrog till kunskap om organisationen, 

hur den var uppbyggd strukturmässigt och vilken relation de tre grupper som studerades hade 

till varandra. Ofta görs även dokumentstudier ihop med informantintervjuer, vilket också här 

var fallet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007:258). Dokumentstudierna 

innefattade studier av organisationsschema, mål och strategi-dokument avseende 

regionkontoret inom Region Halland samt allehanda broschyrer om Region Halland, detta för 

att få en god förståelse för organisationen, även som helhet. Informanternas svar granskades 

och jämfördes också med teoretiska perspektiv på ämnet samt tidigare forskning om det valda 

ämnesområdet (ibid. 257-258).  

 

Då samtalsintervjuer beslutades vara den bästa metoden för att på bästa sätt besvara syfte och 

frågeställningar gjordes förberedelser som innebar litteraturstudier och inläsning på ämnet. 

Detta för att vidare kunna få en god förförståelse kring det valda ämnet. Litteraturstudierna 

gav också en tydlig bakgrundsbild angående bedömningen av intervjuernas värde (ibid. 289-

290). Det empiriska materialet samlades således in genom en informantintervju, intervjuer 

med respondenter och tillgång till och studier av dokument gällande bland annat Region 

Hallands organisationsschema. 

5.4. Intervjuer 

 

Att göra intervjuer är en bra metod för att studera mer komplexa fenomen som handlar om 

människors upplevelser och erfarenheter då man får nära kontakt med nyckelpersoner inom 

det område man vill undersöka. Vid beslutet att använda intervjuer som metod togs det 

hänsyn till deras genomförbarhet med tanke på att respondenterna skulle vara alltför 

geografiskt utspridda, samt med tanke på den tidsplan som undersökningen var begränsad till 

(Denscombe 2008: 232-233). En samtalsintervju kan utgöra grunden i en kvalitativ 

undersökning och det finns flera användningsområden för denna typ av intervju. För att på 

bästa sätt besvara syfte och frågeställningar var samtalsintervjuer att föredra, då dessa på ett 

bra sätt kan undersöka människors vardagserfarenheter och upplevelser. (Esaiasson et al 

2007:284- 286). Vid planeringen av intervjuer togs beslutet att använda semistrukturerade 

intervjuer. Valet gjordes grundat på att det öppnar upp för att den intervjuade skulle kunna 

tala mer utförligt om vad som undersöks. Semistrukturerade intervjuer är bra att använda då 

att den intervjuade kan utveckla sina synpunkter. Denna typ av intervju innebär att man har 

en färdig lista med ämnen men är flexibel när det gäller intervjufrågornas ordningsföljd 

(Denscombe 2008: 234-235). Flexibiliteten i en semistrukturerad intervju ger även möjlighet 

till uppföljningsfrågor som knyter an till det förbestämda temat (Esaiasson et al. 2007:298).  
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5.4.1. Intervjuguide 

Frågorna till intervjuguiden utformades efter teman utformade utifrån de teorier som 

behandlats i uppsatsen. Innehållet bedömdes vara väl anknutet till uppsatsens 

problemformulering, syfte och frågeställningar. Dessutom skapades frågorna genomgående 

utifrån grundregeln att inte använda akademiska begrepp, då man inte kan förutsätta att alla 

har den kunskapen (ibid.). Dessutom skulle det ta tid från forskaren att behöva förklara olika 

begrepp inom ramen för intervjun. Frågorna var öppet formulerade och granskades innan de 

användes i intervjuguiden. Detta för att undvika för långa frågor och för att uppnå resultatet 

att få respondenten att själv beskriva sin upplevelse av sin verklighet. Dessutom är 

granskningen av frågor ett viktigt arbete vid utformning av intervjuguide då svaren från 

respondenterna ligger till grund för att kunna besvara syfte och frågeställningar (ibid.).  

5.4.2. Genomförande av intervjuer 

Innan man kan påbörja en intervju finns det några saker man bör tänka på. Att arrangera 

mötesplatsen är en viktig del. Vid kontaktandet av respondenterna gjordes en 

överenskommelse att mötas på deras respektive arbetsplats för att underlätta deras 

medverkan. Information om tidslängd gavs redan efter första frågan om deltagande vid första 

kontakten och upprepades vid intervjun för att undvika missförstånd (ibid. 252). I denna 

uppsats togs beslutet att fråga om inspelning vid intervjuerna, då detta på ett bättre sätt ansågs 

ge en bra dokumentation för att vidare kunna besvara syfte och frågeställningar. Vid 

intervjutillfällena utfördes både bandinspelningar och fältanteckningar, som komplettering till 

varandra. Bandinspelningar gjordes vid varje intervju efter tillfrågan och godkännande av 

respondenten (ibid. 255). Fördelen med att spela in intervjun är att man får en bra 

dokumentation av intervjun samt att materialet kan kontrolleras av andra forskare (ibid. 259). 

Fältanteckningar gjordes också som ett komplement till bandinspelningarna och även för att 

lyfta fram saker som skapar en helhet och kontext (ibid. 258). Vidare transkriberades 

materialet för att kunna påbörja analysen (ibid. 260). De analysmetoder som användes för att 

analysera materialet beskrivs nedan, under rubriken Analysmetod. 

 

Det finns en rad faktorer som forskare måste ta i beaktande gällande genomförande av 

intervju. Intervjuerna inleddes med en kort presentation av varandra, därefter presenterades 

syftet samt bakgrunden till varför undersökningen valts att genomföras. Dessutom gjordes en 

redogörelse angående respondentens anonymitet, samt möjligheten att avstå frågor om så 

önskades (Denscombe, 2008:254). Vidare tillfrågades respondenten om tillåtelse att spela in 

intervjun (ibid. 255). Intervjun började med några uppvärmningsfrågor kring respondentens 

arbete och lite bakgrundsinformation. Sådana frågor ger ofta effekten att respondenten känner 

sig avslappnad och lugn (ibid. 256). Vidare påbörjades de tematiska frågorna som utformats 

som intervjuguide. Under intervjun ställdes också följdfrågor som syftade till att få 

respondenten att ytterligare utveckla eller fördjupa sina svar. Intervjuerna var bokade för 60 

minuter och tiden hölls noggrant under alla intervjutillfällen. Naturligtvis tackades 

respondenten för sin medverkan och blev också informerad om möjlighet att ta kontakt om 

det var något som respondenten ville komplettera (ibid. 256-257).  
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Att vara två intervjuare kan innebära en risk gällande att den som blir intervjuad kan känna 

att han eller hon hamnar i underläge. Dock kan det vara lämpligt med två intervjuare med 

utgångspunkt att man kan komplettera och ge stöd åt varandra (Trost, 2005:46). Under 

intervjuerna som genomfördes för denna undersökning var det konsekvent två intervjuare vid 

varje tillfälle och frågorna alternerades däremellan. Att vara två intervjuare sågs snarare som 

positivt än negativt i detta fall, då det ansågs lämpligt för förståelsen och för att kunna vara 

varandras stöd (ibid.). 

5.5. Analysmetod 

 

Gemensamt för många kvalitativa analysmetoder är kodning av data. Detta utfördes i denna 

undersökning genom att transkriberingarna färgkodades efter de teman som undersökningen 

beslutats använda. Därefter sammanställdes det kodade materialet i kategorier och en översikt 

i form av en tabell utformades. Vidare granskades transkriberingarna återigen för att 

förhindra att något missats (Boolsen, 2007: 86-92). För att på ett enklare sätt skapa en 

översikt på sitt empiriska material kan man formulera det mest väsentliga till kortare och mer 

koncisa meningar, vilket kallas meningskoncentrering. Detta ansågs vara en bra metod i 

denna undersökning, då detta skapade en god överblick för de teman som användes. 

Resultatet sammanställdes i en tabell för att ge läsaren en överskådlig bild och för att 

underlätta vidare tolkning och analys av resultat (Kvale, 1997: 170-178). Att använda en 

kvalitativ data-analys med kodning, kategorisering och meningskoncentrering som ovan 

beskrivet visar också på användningen av en induktiv logik (Denscombe, 2008:369).  

5.6 Etiska överväganden 

 

Forskningsetik handlar om att tillgodose deltagarnas rättigheter och integritet samt undvika 

att datainsamlingen påverkar deltagarna negativt. Man har som forskare inga rättigheter att 

kringgå de etiska aspekterna i en undersökning, för att få ut information för egen vinning 

skull. Det är viktigt att se till att deltagaren inte ådrar psykisk skada genom deltagande i 

undersökningen och att personlig information sekretessbeläggs så att deltagaren ej riskerar att 

skadas i efterhand. Den insamlade data måste därför förvaras på ett säkert ställe utan åtkomst 

för andra (Denscombe 2008: 193-195). I undersökningar förväntas forskaren vara öppen och 

ärlig med undersökningens avsikter, samt vara helt sanningsenlig. Man får inte heller utföra 

tvång för att människor skall delta, det måste ske frivilligt (ibid.195-198). Ett forskningsetiskt 

krav handlar om det faktum att man som deltagare i en undersökning själv äger beslutet om 

man vill delta eller ej, vilket brukar kallas samtyckeskravet.  

Deltagarna i denna undersökning har även blivit informerade om undersökningens syftet, 

vilket hänvisas till informationskravet. Konfidentialitetskravet har beaktats då ingen obehörig 

fått ta del av materialet och uppgifter om de deltagande. Alla uppgifter och information från 

deltagarna har endast använts till forskning (Teorell & Svensson, 2007: 20-21). 

 

Viktigt att tänka utifrån en etisk aspekt är hur man som forskare senare presenterar resultaten 

av sin undersökning (ibid. 20). Därför blev deltagarna även informerade om att 

undersökningen garanterade deras anonymitet, samt möjligheten att avstå att svara på frågor 
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(Esaiasson et al 2007:302). Intervjuerna genomfördes i lugna miljöer, då det är viktigt att 

intervjurespondenten känner sig så bekväm som möjligt (ibid).  

5.7 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet kan definieras eller förklaras med frågan; mäter vi det vi avser att mäta? (Esaiasson 

et.al, 2007:63). Det görs ofta en skillnad på intern validitet som avser att slutsatserna är 

välgrundade och extern validitet som avser möjligheten att generalisera (ibid. 64). Den 

sistnämnda kommer förklaras närmare under rubriken Generaliserbarhet. Till skillnad från 

validitet som mäter noggrannhet och precision, mäter reliabiliteten istället tillförlitlighet. 

Alltså att de metoder som använts är så pass utförligt beskrivna att andra forskare skulle få 

samma resultat om de utförde samma undersökning (Denscombe, 2009:381). För att på bästa 

sätt kontrollera undersökningens reliabilitet krävs alltså en tydlig redogörelse för metoder och 

beslutsfattande (ibid.). För att öka tillförlitligheten i undersökningen gjordes en tidsplan som 

gav en god helhetsbild. Vidare fördes dagboksanteckningar för att kunna följa de 

nyckelbeslut som gjorts under undersökningens gång (ibid. 381-382).  

 

För att försäkra att denna undersökning har en god validitet fick deltagarna ta del av 

sammanställningen av den insamlade data för att bekräfta samt tillägga information om så 

önskades. Dessutom är en allmän fördel med kvalitativ forskning att den i hög grad grundas 

på empiriska data, vilket i sig ger en grund för forskningens validitet (ibid. 380).  

5.8. Generaliserbarhet 

 

Idealet inom samhällsforskning är naturligtvis att eftersträva att resultat också gäller för hela 

populationen (Esaiasson et al. 2007: 26). Generalisering brukar även kännetecknas som 

extern validitet vilket hänvisar till i vilken utsträckning resultatet går att applicera på andra 

liknande fall, med andra ord om man kan uttala sig allmängiltigt (ibid. 175). För att kunna 

uttala sig om huruvida undersökningen kan generaliseras behöver man ställa sig ett antal 

frågor; Hur representativt är fallet? Är inte resultatet från ett enskilt fall unikt för just det 

fallet och kan man generalisera med utgångspunkt från bara en verksamhet?   

 

För att kunna göra en bedömning behöver man ta flera faktorer i beaktande, så som 

geografiskt område, utveckling och förändringar, typ av organisation och organisationsstorlek 

och annan bakgrundsinformation om de deltagare man undersöker (Denscombe, 2009: 68-

70). Oavsett vilket fall som studeras ingår alltid undersökningen i en kontext och ett bredare 

sammanhang. Organisationen som undersöktes i denna undersökning är en av många 

regioner i Sverige och kan därmed hävdas ingå i kategorin regioner och klassas som en viss 

typ av generaliserbarhet (Denscombe 2009: 68-70). Då Region Halland på många sätt skiljer 

sig från andra regioner i bland annat organisationsstorlek, geografiskt område samt 

utveckling och förändring blev det i denna undersökning svårt att motivera att detta skulle 

vara ett representativt fall. Detta då man hade behövt ha tillgång till nödvändig information 

om övriga regioner i landet. Vid generalisering av fallstudier ligger en del av ansvaret på 

läsaren gällande bedömningen huruvida det går att dra allmängiltiga slutsatser om resultatet 
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(ibid.).  Ambitionen i uppsatsen var inte att generalisera resultat utan att undersöka det 

enskilda fallet med hänvisning till att besvara syfte och frågeställningar.  

5.9. Metoddiskussion 

 

Det finns fördelar och nackdelar med alla metoder, det viktigaste är att vara medveten och 

reflekterar över det. Vid intervjuer och som i det här fallet samtalsintervjuer kan 

respondenternas svar dels påverkats av hur de själva uppfattat intervjuns tema och dels den 

ton frågorna ställdes. Dessutom påverkar ålder, klädsel och kön, då detta inverkar på den 

uppfattning som respondenten får av forskaren. Forskning har visat på att det alltid uppstår en 

intervjuareffekt vid alla intervjutillfällen vare sig det gäller intervjuer utförda ansikte mot 

ansikte eller andra intervjuer. Intervjuareffekt visar sig i högre grad när det kommer till 

intervjufrågor som kan upplevas som känsliga, vilket kan påverka respondentens svar, som i 

sin tur kan påverka den kvalitativa datan. För att reducera eventuell påverkan som intervjuare 

var ett artigt och professionellt uppträdande självklart, samt att hålla tiden och vara lyhörd 

(Denscombe, 2008: 244-245). 

 

 Det finns flera fördelar med att använda sig utav en fallstudie, som ovan beskrivet, men det 

finns också några nackdelar som behöver beaktas. En fallstudie får ofta kritik för att inte vara 

trovärdig gällande de generaliseringar som görs utifrån resultatet, dock var det inte 

ambitionen i denna undersökning. För att bemöta en eventuell kritik har en noggrann 

övervägning gjorts gällande möjligheten att generalisera denna undersökning, vilket finns 

beskrivet ovan (ibid. 72-73). En annan typ av kritik gällande fallstudier är att de ofta 

producerar mjuka data och kan vara olämpliga för analys och utvärdering. En sådan kritik 

kan bemötas med att undersökningen noggrant har tagit hänsyn till detaljer och på ett 

grundligt sätt beskrivit och motiverat kriterierna för fallstudier (ibid.).  

 

För att kunna bemöta en eventuell kritik för användningen av en kvalitativ analysmetod har 

arbetet med kodning och tematisering gjorts grundligt. Den kvalitativa analysen har också en 

risk att påverkas av forskarens ”jag”, som också tagits i beaktande och finns beskrivet ovan 

(ibid. 399-400).  
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6. Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet av de utförda intervjuerna, där respondenterna valts att kallas för 

HR1, HR2, HR3, PC1, PC2, PC3 samt FC1, FC2 och FC3. I en tabell, figur 4, visas en bearbetning 

och sammanställning av resultatet indelade i fyra teman utifrån frågeställningarna; 

organisationsstruktur, kommunikationsproblem, effektiv kommunikation och ansvar samt de tre 

grupper som studerats i uppsatsen, HR-verksamheten centralt, personalchefer och förvaltningschefer, 

där HR verksamheten centralt benämns som HR, personalcheferna benämns som PC och 

förvaltningscheferna som FC. Vidare kommer resultatet presenteras i löpande text med citat som 

exemplifierande styrkemarkörer.  

 

 

6.1. Hur påverkar organisationsstrukturen kommunikationen och hur 

upplever medarbetarna att organisationsstrukturen påverkar 

kommunikationen? 

 

Organisationsstrukturen påverkar på olika sätt kommunikationen, bland annat genom att ett 

organisationsschema ofta också beskriver hur den formella kommunikationen sker i en 

verksamhet (Strid, 1999:23). Region Halland är en offentlig organisation som kan beskrivas 

som en byråkrati med decentralisering som en del av strukturen. Det finns sju förvaltningar 

som alla sköter sin egen organisation, medan några avdelningar finns centralt som så kallade 

stödfunktioner. HR-verksamheten centralt kan beskrivas som en sådan stödfunktion, som 

arbetar för hela regionen (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 93-94). På varje förvaltning finns det 

en större eller mindre personalavdelning som arbetar för den egna förvaltningen i operativa 

frågor. HR-verksamheten centralt inte har någon kontakt (formellt sett) med 

förvaltningscheferna. De får förlita sig på att den information som sker mellan dem och 

personalcheferna vidarebefordras till respektive förvaltningschef.   

6.1.1. HR-verksamheten centralt 

Då HR-verksamheten centralt arbetar som en stödfunktion i hela regionen medan 

personalcheferna arbetar på respektive förvaltning fanns det en upplevelse hos 

respondenterna att det var svårt att fånga in helheten. Därtill beskrev en av respondenterna att 

det ibland var svårt att få med sig alla förvaltningar i det centrala HR-arbetet, då 

förvaltningarna jobbar som egna organisationer och tänker på vad som är bäst för just dem. 

Respondenterna på HR-verksamheten centralt upplevde det som att förvaltningarna ibland 

glömmer att de är en del av en helhet, en del av en större organisation.  

 

”Det svåraste med att få igenom kommunikation, man är en del av den större helheten. Det får man 

aldrig glömma. Man får inte bara betrakta sig som en egen del” (HR2) 
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”Vi jobbar centralt för hela regionen, de andra personalcheferna jobbar för sin förvaltning, det är ju 

som ett litet företag, i vissa fall ett väldigt stort företag, i företaget. De fokuserar ju på sina frågor och 

vad som är bäst för dem” (HR3) 

 

”Jag efterfrågar någon form av helhetsbild… hade man haft den här bilden… så behöver man inte 

den frustrationen i varför ingen tar tag i det och så blir det inget dubbelarbete. Jag tror att det blir en 

del dubbelarbete idag… i väntan på, ja men det händer ingenting, vi tar tag i det själva, så tar en 

förvaltning kanske tag i det och så sitter de på en annan förvaltning och tänker likadant”(HR3) 

 

Respondenterna beskrev även att storlek på respektive förvaltning påverkade i vilken 

utsträckning man har möjlighet att avsätta resurser för att delta i exempelvis arbetsgrupper. 

Flera av respondenterna uttryckte att de hade en förståelse för personalchefernas arbete, att de 

har mycket att göra, och upplevelsen hos respondenterna var att personalcheferna gärna ville 

vara med i de olika arbetsgrupperna. Dock upplevdes det som att resurserna många gånger 

inte räckte till.  

  

”Resurserna räcker kanske inte alltid till… det kanske är så att man inte mäktar med att jobba med 

alla frågorna utan att även de måste prioritera fast att man vill väldigt mycket” (HR1) 

 

Då det formellt sett inte finns några anvisningar i Region Halland gällande hur återkoppling 

av diskussioner kring eventuella uppdrag skall ske, upplevde respondenterna en avsaknad av 

feedback och återkoppling. Framförallt upplevdes det finnas en ökad risk för dubbelarbete i 

organisationen när respektive förvaltning ej återkopplade sitt arbete.  

 

”Tänker att återkoppling sker på olika sätt på var, vad och vem man kommunicerar med. När jag 

tänker just kommunikation gällande HR saknar jag ofta återkoppling kring vad diskussionerna 

hamnade och vad resultatet blev. Med andra ord tycker jag inte att vi har någon bra struktur kring 

återkoppling på personalchefsmötena” (HR3) 

 

Flera av respondenterna på HR-verksamheten centralt uttryckte hur viktig den informella 

kontakten var med både personalchefer och förvaltningschefer då de formella kontaktytorna 

upplevdes som få.  

 

”Jag tror att de informella kontaktvägarna är jätteviktiga… så det får man vara noga med, försiktig 

med”(HR3) 

6.1.2. Personalcheferna 

Den formella strukturen i Region Halland innebär att det finns en formell 

kommunikationsväg mellan HR-verksamheten centralt, personalchefer och 

förvaltningschefer. Då kommunikationen mellan HR- verksamheten centralt och 

personalchefer sker på personalgruppsmöten, skall personalcheferna senare föra vidare 

information till respektive förvaltning. Det fanns en upplevelse hos respondenterna att 

återkoppling sällan sker tillbaka till HR – verksamheten centralt och att det finns en 

förbättringspotential där.  
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”Jag tror att från personalchefer, från HR via personal till förvaltningschefer funkar nog rätt så 

skapligt, men jag undrar på om vi är så jäkla duktiga på att återkoppla till HR igen… jag tror att vi 

kan bli bättre på att signalera tillbaka till HR funktionen vad som sagts och vilken dialog på lokal 

nivå, där tror jag att vi kan bli bättre”(PC2) 

 

En del av respondenterna upplevde att man som mindre organisation inte hade resurser att 

medverka i alla arbetsgrupper. Detta upplevdes leda till att man inte kunde delta och missar 

därför en del information och hade svårt att se till helheten. En respondent beskrev det som 

att det är ett problem att inte ha samma tillgångar som andra förvaltningar. 

 

”Vi har svårt att bemanna alla projektgrupper, så det är ett problem i sig som man kanske borde föra 

med sig. De mindre förvaltningarna kanske inte kan vara med i alla delar och det är lite synd för då 

tappar man vissa bitar… de stora organisationerna kan bidra med fler personer… går er fördela oss 

utan att vi bara får springa på projekt… så storleken är ett problem i sig”(PC1) 

 

”Vi får välja, att den arbetsgruppen väljer vi att inte vara med i. Vi måste göra så, vi måste lita på att 

i vissa frågor gör andra ett så bra jobb att vi köper resultatet. Vi får ju naturligtvis en remissrunda på 

slutet men då är man ju ofta i ett färdigt läge, där är det inte så lätt att påverka resultatet längre, men 

det är ju som det är, det är inga problem egentligen”(PC2) 

 

”Ju mindre man är desto mer beroende är man av en central stödfunktion”(PC2) 

 

Det fanns en upplevelse hos respondenterna att personalcheferna är länken mellan HR – 

verksamheten centralt och förvaltningscheferna. Det beskrevs som positivt att all information 

och kommunikation med HR – verksamheten centralt sker via personalcheferna. Om någon 

medarbetare på en enskild förvaltning vill fråga något angående ett personalärende beskrev 

respondenterna det som viktigt att de går till personalchefen istället för direkt till HR- 

verksamheten centralt, då det i längden skulle bli ohållbart.  

 

”Förvaltningscheferna träffar nog väldigt sällan HR centralt utan där är personalchefen en länk 

emellan… vi ska vara ett såll annars hamnar vi i en ohållbar situation där alla ska ringa till centrala 

HR i alla frågor… det händer att folk tar genvägar och ställer frågor som vi hade kunnat svara på, så 

på så sätt är det bra att vi har en viss struktur” (PC2) 

 

”HR har ju ingen kommunikation med förvaltningscheferna, det går ju genom oss. Det skulle vara 

väldigt olyckligt om kommunikationen inte passerade oss… HR har inget med förvaltningarna att 

göra, det är ju personalchefen som har HR-rollen på sin förvaltning” (PC3) 

 

Respondenterna upplevde vissa fördelar med att arbeta i en mindre förvaltning då man 

snabbare kunde ge svar i eventuella frågor och att det skedde en snabbare återkoppling 

mellan personalchef och förvaltningschef. Även den geografiska placeringen av de olika 

förvaltningarna beskrevs kunna påverka kommunikationen, detta då regionen sitter utspridda 

i hela länet. Det upplevdes påverka på så sätt att det blev längre och mer formella 

kommunikationsvägar om man inte satt i samma stad som HR-verksamheten centralt. 
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”Vi har otroligt korta kontaktvägar, så när vi får information uppifrån så kan vi nästan svara med 

vändande post” (PC2)  

 

”Ibland har man väldigt kort tid på sig att återkoppla till sin förvaltning… där har vi en fördel som 

mindre förvaltning… men där större förvaltningar kanske har bekymmer då de sitter utspridda i hela 

länet (PC1).  

 

”Vi sitter ju spridda över hela länet, så det kan vara tungt ibland, det blir ju olika kulturer”(PC3) 

6.1.3. Förvaltningscheferna 

Då Region Halland har en byråkratisk struktur och är en politiskt styrd organisation innebär 

det en viss struktur gällande sätt att arbeta på samt strukturen gällande kommunikation. En 

respondent upplevde att man inom organisationen måste nätverka mer. Trots en viss struktur 

gällande den formella kommunikationsvägen menar respondenten att det är önskvärt att 

medarbetarna kommunicerar utanför den formella strukturen.  

 

”Ja det tror jag att den gör, det är fortfarande ganska hierarkiskt, man har svårt att ta till sig nätverk. 

Det finns risk att man ser att information inte är ens egendom längre och det påverkar nog hur an tar 

till sig information och hur man förmedlar. Det nya arbetslivet handlar inte om det, det måste finnas 

en hierarki men man måste jobba på andra sätt” (FC2) 

 

En del av respondenterna upplevde att trots en formell kommunikationsväg mellan HR-

verksamheten centralt, personalcheferna och förvaltningscheferna, var det helt naturligt att 

använda sig av en informell kommunikationsväg. Den informella kommunikationsvägen 

uttrycktes av en respondent som en ”trotsväg” samtidigt som flera uttryckte att det var ett 

fullt naturligt sätt att kommunicera på ifall situationen krävde det. Det upplevdes av några 

respondenter som viktigt att kunna utnyttja den informella vägen och ha en direkt kontakt 

med HR-verksamheten centralt, istället för att gå via personalcheferna. 

 

”Kontakten går från HR till personalchef och att den ska vidarebefordras till förvaltningschef… det 

är ju den formella vägen, det finns också en informell väg… Vi jobbar väldigt tight med HR… Linjen 

ser ut på ett visst sätt, men sen väljer man själv hur man vill ta kontakt utifrån situation och ärende” 

(FC1) 

 

”Vi har en linje att rikta in oss i, men den linjen säger inte att vi inte kan ta kontakt på trotsvägen. 

Man får välja efter situation” (FC1) 

 

”Regionen har ett ganska tydligt organisationsschema men det räcker ju inte, utan man får jobba på 

andra sätt. Men man skall alltid veta vem som är ens chef” (FC2) 

 

Region Hallands förvaltningar utgör olika storlekar organisationsmässigt. Detta ger enligt 

respondenterna respektive förvaltning olika förutsättningar. Respondenterna upplevde både 

fördelar och nackdelar med att vara en mindre organisation. Kommunikationsvägarna blir 

kortare vilket är positivt, men en mindre förvaltning innebär också att man inte har samma 

stab att tillgå med vilket minskar möjligheten att aktiv delta i exempelvis arbetsgrupper. 

Genom att inte kunna medverka i alla arbetsgrupper menade en respondent att man blev 



37 

mindre delaktig då man inte fick ta del av information på samma sätt som förvaltningar med 

deltagare i arbetsgrupperna. 

 

”Vi är hyfsat små, vi kan ställa om verksamheten snabbt. Vi är vana att jobba i snabba situationer, 

snabba beslut så att vi kan ställa om väldigt fort och det är en fördel”(FC1) 

 

”Vi har helt olika förutsättningar att klara uppdragen från HR” (FC3) 

6.2. Går det att identifiera eventuella kommunikationsproblem och i så fall 

vilka? 

6.2.1. HR-verksamheten centralt 

Information från HR-verksamheten centralt till förvaltningscheferna går via 

personalcheferna. Det kunde upplevas som en utmaning enligt respondenterna då 

personalcheferna beskrevs som en sekundär informationskälla och information från HR- 

verksamheten centralt inte alltid upplevdes nå fram till förvaltningarna på det sätt som HR- 

verksamheten centralt avsett.  

 

”Det är också så att vår kommunikation till förvaltningscheferna går via personalcheferna och ger 

kommunikation i andra hand. Därefter löper ofta kommunikationen tillbaka via samma kanal. Risken 

att kommunikationen stannar eller ändrar syfte på vägen är ganska stor” (HR3) 

 

Respondenterna beskrev att information från HR-verksamheten centralt som förs vidare från 

personalcheferna på personalgruppsmötena ut till förvaltningarna kanske blir sållad och 

filtrerad för mycket, då de upplevde att de fick informera om samma sak flera gånger. En 

respondent uttryckte att HR-verksamheten centralt aldrig kan veta om den informationen de 

givit personalcheferna når fram till förvaltningscheferna. En annan respondent uttryckte att 

det svåraste med information är att det uppfattas på olika sätt av olika individer, och det är då 

viktigt att den som mottar informationen frågar om man undrar över något.  

 

”Alla människor är ju filter, givetvis.” (HR2).  

 

”Vi kan ju aldrig vara säkra på att personalcheferna ger förvaltningscheferna all information…vi har 

ju inget som helst ansvar för den interna kommunikationen på de olika förvaltningarna” (HR2). 

 

”Det svåraste med att ge information är budskapet som jag skickar kan uppfattas på olika sätt, det är 

viktigt att mottagaren återkopplar om han eller hon undrar över något”( HR1) 

 

Respondenterna på HR-verksamheten centralt upplevde att personalcheferna har så mycket 

att göra att HR-frågorna inte alltid kan prioriteras och att sållningen av information i mångt 

och mycket handlade om tidsbrist.  

 

”Resurserna räcker kanske inte alltid till… det kanske är så att man inte mäktar med att jobba med 

alla frågorna utan att även de måste prioritera fast att man vill väldigt mycket” (HR1) 
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Respondenterna beskrev också att det ibland var svårt att ge information i lagom mängd och 

undvika för mycket information, som de upplevde ledde till att personalcheferna blev 

tvungna att prioritera. Samtidigt beskrevs svårigheten att balansera mängden information, då 

det är viktigt att personalcheferna får den information de behöver, för att kunna 

vidarebefordra det till förvaltningscheferna. Att ge för mycket information upplevdes som en 

bidragande orsak till varför HR-verksamheten centralt upplevde att förvaltningarna ibland 

missar att se till helheten. 

 

”Det kan vara svårt ibland att ge ”rätt mängd” information så att det varken blir för mycket eller för 

lite” (HR1) 

 

En av respondenterna beskrev det också som att det ofta var för mycket information från 

olika håll i organisationen, vilket gjorde att man fick svårt att sålla och veta vilken 

information som är av relevans.  

 

”Överhuvudtaget är det mycket info, man måste sortera och så vidare. Mailboxen är full varje dag, är 

det någon som skickar ut något så räcker det att svara sändaren tycker jag. Men folk vill ju synas och 

då skickar man gärna ut info till fler än det berör” (HR2) 

 

Medarbetarna på HR-verksamheten centralt upplevde att de försöker vara tydliga gällande 

den information de ger ut på personalgruppsmötena. Respondenterna beskrev att 

informationen ofta är både skriftlig och muntlig. Dessutom beskrev HR-verksamheten 

centralt att personalcheferna efterfrågat skriftigt material i förväg, innan 

personalgruppsmötena. Vid de tillfällen det skickats ut material upplevdes det dock inte som 

att personalcheferna tagit del av materialet.  

 

”Informationen är ju både skriftlig och muntlig, oftast också bilagor och powerpoint bilder som 

skickas med men man kan alltid vara tydligare” (HR2) 

 

”Vi kan nog bli duktigare på att få ut material innan, men då när vi gör det på efterfrågan, upptäcker 

vi ju att ingen tagit del av det i alla fall” (HR2) 

6.2.2. Personalcheferna 

Flera respondenter upplevde att man många gånger missar helheten när man kommunicerar. 

Många upplevde att man ibland fick otydlig information på personalgruppsmötena, vilket 

ansågs bidra till att man fick svårt att bilda sig en uppfattning. När man fick otydlig 

information beskrev respondenterna också att de hade svårt att veta vad de skulle 

vidarebefordra till förvaltningen och vad som var det viktigaste i informationen. Man fick 

själv enligt respondenterna sålla informationen och ta med det som ansågs viktigast, och det 

var inte alltid man kom ihåg exakt vad som sades på personalgruppsmötena. De beskrev att 

de gärna hade sett en sammanfattning gällande den information som ges ut på 

personalgruppsmötena. Flera upplevde det som svårt att motta och vidarebefordra 

information korrekt då de alltid själva gör en tolkning av materialet.  

 

”Oftast muntlig, ytterst få man har dokumenterat uppdraget” (PC1) 
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”Jag tror att det är viktigt på första mötet att man tar upp att det här är uppdraget, bakgrunden till 

varför vi sätter igång med det här, syfte, mål, tanke och vision om att vi skall nå dit, och därför måste 

vi ta tag i denna fråga just nu” (PC1). 

 

”När man tittar på helhet i regionen ser man vissa brister i samordningen av olika projekt, man 

kanske till och med nästintill gör samma saker ibland, man vet inte vad det ena projektet gör eller hur 

långt det har kommit, det kräver bättre samordning… och bättre tydlighet gällande 

uppdragsbeskrivningar” (PC1) 

 

”Ibland upplever vi att det finns en del otydliga uppdrag… det finns en del otydlighet i uppdraget i 

uppdragsbeskrivningen har vi känt.”(PC1)  

 

”Ja naturligtvis sker det en sållning, och den är livsfarlig… det gäller att plocka ut det viktigaste och 

ta plats för det, så kanske man måste stryka något som egentligen är viktigt”(PC2) 

 

En faktor som upplevdes som störande och som ett hinder för kommunikation var tid. Flera 

respondenter upplevde att man ibland inte fick information i tid, vilket hindrade en 

kommunikation, då man inte visste vad man skulle kommunicera om. Några av de 

intervjuade beskrev också att det fanns för lite tid för kommunikation och att man inte hinner 

diskutera allt man vill på personalgruppsmötena. Några av respondenterna upplevde att det 

enbart fanns tid för information på personalchefsgruppsmötena och inte en kommunikation. 

 

“Vi kan inte alltid ta upp frågor för tiden räcker inte till”(PC3) 

 

“Mycket sällan vi har tid med en kommunikation, det saknas tid”(PC2) 

 

”Det är många projekt igång och ibland kan jag uppleva att det tar alldeles för mycket tid, vi hinner 

inte diskutera annat… de frågor som jag arbetar med är viktiga just nu och som inte är strategiska får 

ingen plats”(PC3) 

 

Ett par respondenter uttryckte att det ofta blev för mycket information på en och samma gång 

som man inte hann läsa eller bilda sig en uppfattning om. Flera av respondenterna upplevde 

det som ett problem att man inte fick ut information från HR-verksamheten centralt i förväg 

inför personalgruppsmötena, så att man kunde förbereda sig och bilda sig en uppfattning. 

 

”Ibland finns det för mycket material, det behöver inte vara 14 sidor tätskrivet material… gärna 

koncentrerad punktform, det vill jag gärna ha” (PC2) 

 

”Inte för mycket och inte för lite, jag klarar inte presentationer när det är för mycket att läsa på 

samma bild, då stänger jag av”(PC3) 

 

”Jag blir jättestörd av att bli informerad av något jag inte blivit informerad om innan… och när man 

då blir presenterad för det och snabbt ska bilda sig en uppfattning och ett ställningstagande så blir 

det jättejobbigt”(PC3) 

 

”…det är viktigt att ha ett material att förhålla sig till och punkter, det här är kärnan i det”(PC2) 
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Det fanns hos flertalet av respondenterna en upplevelse att informationen var otydlig från 

HR- verksamheten centralt gällande olika aspekter varav en var att man inte visste vad 

uppdragen innebar, Det beskrevs vara otydliga uppdragsbeskrivningar och otydligt syfte. Den 

gemensamma bilden av uppdraget försvårades eller existerade inte alls enligt en av 

respondenterna, och en annan upplevde en saknad av delaktighet. Några av respondenterna 

upplevde att det saknades förankring och feedback gällande uppdrag, samt att alla tolkar på 

sitt eget vis. Man har heller inte, enligt respondenterna, samma förståelse för HR – 

verksamheten centralt och strategiska frågor. 

 

”Det är svårigheten med kommunikation, att verkligen kommunicera på rätt sätt och rätt tidpunkt så 

att alla förstår” (PC1) 

 

”Det viktigaste är att kommunicera, att verkligen vara öppen och tydlig, jag tror att det är en brist 

generellt sätt inom Region Halland.” (PC1) 

 

”Jag är inte säker på att vi menar samma saker när vi pratar om strategier, vi har ett antal och jag 

tror det ser väldigt olika ut” (PC3) 

 

Flera upplevde att informationen som gavs på personalgruppsmötena oftast bara var muntlig 

och endast kunde skrivas ner som minnesanteckningar, medan andra upplevde att man fick 

god information via både Powerpoint-bilder som muntligt presenterades och som man sedan 

fick ut på mailen. Vad som däremot var gemensamt för alla respondenter var att det 

upplevdes som svårt att komma ihåg allt som sagts för att kunna föra det vidare till sin 

förvaltning.  

 

”Vi får ett material som jag presenterar, jag fattar aldrig beslut utan förmedlar bara ett material, vi 

kanske får nöja oss med 90% av informationen för att jag har glömt 10% men förhoppningsvis 

innehåller de 90% den viktiga informationen. (PC2) 

6.2.3. Förvaltningscheferna 

Flera av förvaltningscheferna upplevde det som en utmaning att vara tydlig när man skulle 

informera om något.  

 

”När det gäller tydligheten, måste vi informera om samma sak på olika sätt… annars lyckas man inte 

med informationsuppdraget, det är jätteviktigt. Att vara tydlig är en jätteutmaning”(FC1) 

 

En del av respondenterna hade delade meningar kring mailanvändandet och hur effektivt det 

egentligen var som kommunikationskanal. En del upplevde en risk med mail på så sätt att de 

som fick mail ibland läste mellan raderna, vilket gjorde att informationen förvanskades. En 

del respondenter menade även att mail enbart finns till för att förmedla information och ingen 

kommunikation, då mail försvårar en dialog.  

 

”Mail tycker jag inte är någon kommunikation att föredra direkt, jag tycker inte att det är något 

dialoginstrument som egentligen har någon kvalité, det är mer ett informationsinstrument på det 

sättet” (FC1) 
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”Mail är alltid en risk, alltså att man läser mellan raderna vad som står” (FC2) 

 

Det svåraste med kommunikation enligt respondenterna var att man skall förstå det man 

pratar om på samma sätt.  

 

”Jo men det är ju som den där coca-cola leken, skickar man in cola i ena änden så blir det ju Fanta i 

den andra, så är det ju! Det är ju en riskfaktor ju” (FC3).  

 

Respondenterna beskrev att det var nödvändigt för dem att personalcheferna fick all den 

information som de behövde från HR-verksamheten centralt, annars kunde inte 

förvaltningschefen och personalchefen göra ett bra arbete. Ett par av respondenterna uttryckte 

det viktigt att personalcheferna fick med sig helheten från HR- verksamheten centralt och 

personalgruppsmötena, då förvaltningscheferna oftast inte själva träffar HR. 

 

”Om personalcheferna får för lite information, kan man ju missa viktiga delar för att kunna vara ett 

bra stöd på sin förvaltning” (FC2) 

 

”Jag tror att man kommunicerar delar, men helheten missar man” (FC2) 

 

”Ibland tror jag att man upplever stödverksamheterna som störverksamheter, det är ju synd”(FC2) 

6.3. Vad upplevs som effektiv kommunikation och vad upplevs fungera bra 

idag? 

6.3.1. HR- verksamheten centralt 

På frågan vad som är effektiv kommunikation beskrevs en viktig faktor enligt en av 

respondenterna att tänka på vad som skall informeras och till vem. Även enkelhet och 

kortfattad information uttrycktes vara viktiga faktorer för att kunna skapa en effektiv 

kommunikation. Dessutom beskrevs effektiv kommunikation handla om att skapa en 

gemensam bild. För att göra detta var det viktigt att man förstod varandra och skapade en 

förståelse. Att informera om syfte, mål och tidsplan gällande uppdrag och tillsättning av 

arbetsgrupper beskrevs vara viktiga faktorer för att få en tydlig information och en effektiv 

kommunikation. Att sammanfatta information på ett sätt som gör den mer överskådlig var 

också något som en av respondenterna uttryckte på frågan om hur de skulle definiera effektiv 

kommunikation.  

 

”Det hade varit kul att veta var informationen tog vägen och vad som hände med diskussionen ute på 

förvaltningarna… vi har ju bara kontakt med personalcheferna och inte förvaltningscheferna på det 

sättet, så de är ju länken emellan… där kanske också vi skulle bli bättre på att stämma av, vad är det 

nu vi har sagt, vem har ansvaret och när skall det återrapporteras”(HR3) 

 

Feedback uttrycktes av respondenterna som betydelsefull för att skapa effektiv 

kommunikation. Även användning av flera olika kommunikationskanaler kunde enligt 

respondenterna bidra till högre effektivitet. Två andra begrepp som upplevdes vara viktiga för 

att skapa en effektiv kommunikation var tillit och förtroende.  
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6.3.2. Personalchefer 

Tydlig och välstrukturerad information beskrevs av respondenterna som grunden till att 

kunna förstå syfte och mål, med den information som ges ut på personalgruppsmötena.  

 

”Effektiv kommunikation, klar, tydlig och enkel. Framförallt enkelheten. Det ska vara så enkelt som 

möjligt, jag tror det är jätteviktigt… Gör det så enkelt som möjligt, krångla inte till det”( PC1) 

 

Att få ut en sammanfattad information, beskrevs som en förutsättning för att hinna sätta sig in 

i materialet och på så sätt skapa en effektiv kommunikation. En respondent uttryckte också 

ett önskemål att samma information hade funnits på flera ställen för att skapa effektivitet. Att 

använda flera kanaler upplevdes kunna skapa en högre effektivitet.  

 

”…det hade varit bra om informationen funnits på flera ställen, kanske mailen också och på 

intranätet och sen att vi också diskuterat det på mötet då naturligtvis” (PC1) 

 

Något annat som upplevdes kunde frambringa en effektiv kommunikation var feedback. Att 

få tid till feedback ansågs vara viktigt för att kunna skapa en diskussion på den enskilda 

förvaltningen.   

 

”Jag tror att det är väldigt viktigt på första mötet att man tar upp att det här är uppdraget, 

bakgrunden till varför vi sätter igång med det här, syfte, mål, tanke och vision om att vi ska nå dit och 

därför måste vi ta tag i denna fråga just nu”(PC1) 

 

Tidsaspekten beskrevs också som en viktig faktor för att kunna skapa en effektiv 

kommunikation. Att information gavs ut i tid beskrevs vara en förutsättning för att 

överhuvudtaget skapa en kommunikation. Något som ansågs fungera bra och som upplevdes 

som ett villkor för effektiv kommunikation var de informella kontakterna man hade med både 

HR-verksamheten centralt och till respektive förvaltningschef. Det upplevdes som att 

informella kontakter snabbare gav svar, och om man visste vem som hade svar på en fråga 

kunde man gå direkt dit. 

 

”De informella kontaktvägarna fungerar väldigt bra och är väldigt enkla, det är inte alls svårt” 

(PC3) 

6.3.3 Förvaltningschefer 

 

”Att skapa tydlighet genom att noggrant fundera på vad är budskapet.” (FC2) 

 

När det gällde frågan om vad som ansågs viktigast när man ger ut information gav flera 

respondenter svaret att det var bra att använda sig av flera kanaler när man gav ut information 

för att nå fram med sitt budskap på bästa sätt. En av respondenterna menade att man måste 

situationsanpassa informationen då människor tar in information på olika sätt.  
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”Vi måste informera på olika sätt om samma sak för att nå alla medarbetare… vissa vill ha det 

muntligt, andra vill ha det skriftligt, andra i en powerpointbilder. Det är en kombination i sättet att 

informera för att du ska nå alla medarbetare”(FC1) 

 

Många respondenter beskrev att för att få en effektiv kommunikation krävs det 

framförhållning vad gäller information. Det ansågs vara viktigt att informationen kom i tid, 

till rätt person vid rätt tillfälle.  

 

”Man måste tänka igenom innan, varför kommunicerar jag? Varför gör jag det här? Och vem skall 

veta det här?” (FC2).  

 

Gällande frågor kring vilken kanal respondenterna helst mottar information svarade 

merparten att det helt berodde på situationen och vad informationen innehöll. En del föredrog 

personliga möten ansikte mot ansikte, medan andra föredrog korta och enkla brev på mailen. 

Dock lade ett par respondenter vikt vid att man bör fundera på vad man vill uppnå innan man 

sänder ett mail kors och tvärs, då det upplevdes tidskrävande att ständigt få mail att besvara.   

 

”Ja alltså, för effektiv god kommunikation är en förutsättning att man fysiskt träffas om man inte 

känner varandra väldigt väl. Grunden för effektiv kommunikation är fysisk träff. Det som händer är 

också att bägge tar ett ansvar för att förstå varandra. Man behöver få en gemensam bild och det är 

ett givande och ett tagande… när vi träffas pratar vi om det vi ska, det blir inte massa brus 

runtomkring” (FC3) 

6.4. Vem upplevs ha ansvar för att information skall nå fram till den eller 

de som är tänkt? 

6.4.1. HR-medarbetarna 

Respondenterna på HR-verksamheten centralt uttryckte att alla chefer i hela regionen 

egentligen har ansvar för ett fungerande informationsflöde och kommunikation.  
 

”Alla chefer har egentligen ansvar för att kommunikationen skall fungera och att information 

vidarebefordras. Alla äger ju processen” (HR2) 

 

Gällande kommunikationen mellan HR- verksamheten centralt och personalchefer beskrev 

respondenterna att båda parter skall ha ansvar för innehållet på personalgruppsmötena och för 

att information skall föras fram. Dock upplevde man inte att det idag fanns ett gemensamt 

ansvar, då respondenterna upplevde det som att man fick ta hela ansvaret för att fylla 

personalgruppsmötena med innehåll.  

 

”Både HR och personalcheferna har egentligen gemensamt ansvar för innehållet på 

personalgruppsmötena, men man förväntar sig nog att vi skall ta ansvaret” (HR2) 

 

Flera av respondenterna uttryckte också tydligt att det inte är deras ansvar att informationen 

som ges på personalgruppsmötena förs vidare ut till förvaltningarna, det är personalcheferna 

som tillsammans med sin förvaltningschef har ansvar för det.  
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”HR har ju inget ansvar för att informationen går vidare till förvaltningarna… det är ju störande, 

ibland tvingas vi nästan ta det ansvaret…vi får ta samma information flera gånger” (HR2) 

 

Att kommunicera beskrevs som allas ansvar, oavsett vart man befann sig i organisationen. En 

respondent beskrev också att förvaltningarna, antingen personalcheferna eller 

förvaltningscheferna, ibland gärna fick ta kontakt tidigare än idag om man stöter på problem i 

den egna förvaltningen. En respondent beskrev att HR- verksamheten centralt ju är en 

stödfunktion där det finns experter och att dem finns till för förvaltningarna.  

 

”Kommunikation är allas ansvar” (HR2) 

6.4.2. Personalcheferna 

De flesta respondenterna upplevde sig själva som informationsbärare mellan HR- 

verksamheten centralt och förvaltningschefen.  

De uttryckte att ansvaret både låg i att vidarebefordra information från HR- verksamheten 

centralt och personalgruppsmötena till den egna förvaltningen samt information från 

förvaltningschefen till HR- verksamheten centralt.  

 

”… personalcheferna är därför informationsbärare mellan HR och förvaltningschefer” (PC3) 

 

”Då det är vi som personalchefer som träffar HR på personalgruppsmötena har vi ansvar för att 

återföra info till HR från förvaltningschefer” (PC1) 

 

”Ja men HR har ju inget med förvaltningarna att göra, de har ju med regionen att göra. Som 

personalchef är det jag som har HR-rollen på min förvaltning och om det kom frågor vid sidan om, 

näää, det skulle bli jättekonstigt” (PC3) 

 

Det var en något delad beskrivning kring vem som upplevdes ha ansvar för 

personalgruppsmötena. Några respondenter uttryckte att HR- verksamheten centralt 

upplevdes ta ansvaret och att frågor från HR- verksamheten centralt oftast tog lång tid, att 

man inte hann diskutera andra viktiga frågor. Ett par respondenter beskrev att man som 

personalchef också har ansvar för innehållet på personalgruppsmötena, alltså ett gemensamt 

ansvar tillsammans med HR- verksamheten centralt om vad som skall tas upp till diskussion 

eller liknande.  

 

”HR-direktören har ju ett ansvar på personalgruppsmötena då han är den som leder PC-mötena” 

(PC1) 

 

”Vi som personalchefer har ju också tillsammans med HR ansvar för PC-mötena” (PC2) 

 

”Frågorna är ju viktiga, men tar sån tid, det upptar hela mötet, tycker jag… det tar väldigt mycket av 

vår tid, och andra frågor får inget utrymme” (PC3) 

 

I mer allmänna termer beskrev en respondent att den som skall ge information också har 

ansvar för att den informationen skall förstås.  
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”Den som skall ge information har ansvar för att informationen förstås” (PC1) 

 

Vidare beskrev respondenterna att förvaltningschefen har ansvaret för att information skall 

vidarebefordras inom den egna organisationen och ut till avdelningschefer, 

verksamhetschefer och andra medarbetare.  

 

”…vi har ju en intern diskussion på vår förvaltning…sen har ju förvaltningscheferna också en 

informationsplikt och ansvar för att informationen förs vidare ut i organisationen, så att 

avdelningschefer i sin tur informerar medarbetare” (PC1) 

6.4.3. Förvaltningscheferna 

Även förvaltningscheferna uttryckte att det är personalcheferna som har ansvar för att 

vidarebefordra information från personalgruppsmötena och HR- verksamheten centralt till 

förvaltningscheferna. Däremot beskrev flera av respondenterna att de som förvaltningschefer 

hade eget ansvar för att ta kontakt med HR- verksamheten centralt när det upplevdes 

behövas. Därtill uttalade en respondent att alla hade ansvar för att se helheten, därför var det 

viktigt förvaltningscheferna tog ansvar för att hålla kontakt med HR-verksamheten centralt.  

 

”Personalcheferna ansvarar för att det som sägs på PC-mötena. Sen tar min personalchef upp det på 

vårt ledningsmöte så att vi tillsammans kan diskutera det.” (FC1) 

 

”Förvaltningscheferna har ju också själva ansvar att förstå och kontakta HR” (FC1) 

 

”Ja, alltså… det som händer är att bägge tar ett ansvar för att förstå varandra” (FC3) 
 

Flera av respondenterna uttryckte att den som skall ge information också har ansvar för att 

informationen når ut till alla berörda och att man skapar en gemensam bild. En respondent 

beskrev att alla chefer oavsett position i regionen egentligen har informationsansvar.  

 

”När jag skall informera har jag ansvar för att informationen förstås” (FC3) 

 

”… alla chefer har ett informationsansvar… det viktigaste är att den som har informationsansvaret 

värderar, vad är det jag vill uppnå med den här informationen, och på vilket sätt ska jag pedagogiskt 

göra för att jag skall uppnå det jag vill” (FC1) 

 

En av respondenterna uttryckte att den som har ansvar för en viss funktion, till exempel 

personalchefen som har ansvar för HR-frågorna på den egna förvaltningen, också har ansvar 

för den information och kommunikation som sker inom hans eller hennes område.   

 

”När man har ansvar för en viss funktion, har man också ansvar för den kommunikationen” (FC3) 
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Tänka på vad som skall 

informeras och till vem 

 

Sållad, kortfattad och kärnfull 

 
Tillit och förtroende 

 

Tydlighet 
 

Använda flera kanaler 

 
Informera och kommunicera i tid 

 

Feedback 
 

Enkelhet 

 
Skapa en gemensam bild 

 

Få med helheten 

 

Sållning och tolkning  

 

Missar helheten 

 

Dubbelarbete 
 

För lite feedback 

 
Ej en gemensam förståelse 

Otydlighet 

 
Information i rätt tid och tillfälle 

 

För mycket eller för lite 
information 

 

Kontrollbehov 
 

För mycket mail kan vara en 

risk, man kan missa information  

 

HR:s kontakt med 

förvaltningarna går via PC, blir 

ett filter  

 

HR jobbar centralt för hela 
regionen, PC för sina 

förvaltningar, svårt att se en 

helhet 
 

Små organisationer har mindre 

möjlighet till delaktighet, kan 
missa viktig information 

 

Svårt att se till helheten 

 

Alla chefer har ansvar. Alla äger 

processen. 

 

Både HR och PC har gemensamt 

ansvar för innehållet på 
personalgruppsmötena 

 

HR har inget ansvar för att 
informationen går vidare 

 

Kommunikation är allas ansvar 

Tydlighet 
 

Välstrukturerat, enkelt och 

lättfattligt 
 

Feedback 

 
Använda flera kanaler 

 

Informera i tid ger förutsättning  
för kommunikation 

 

Gemensamt ansvar för att skapa 
en dialog 

 
Förståelse för syfte och mål 

 

Kortfattad och sammanfattad 
information 

 

Informell kommunikation 

 

För lite tid för kommunikation, 
endast information 

 

Tolkning, filtrering och sållning 
 

Otydlighet 

 
För mycket information 

 

Bristfällig information 
 

Ingen feedback 

 
Ej gemensam bild om vad man 

pratar om 
 

Flera kommunikationssätt kan ge 

för mycket information 
 

Slarvig information 

 

Jobbar uppifrån och ner i linjen 
 

Liten organisation kan inte alltid 

vara delaktig, kan missa 
information 

 

All information mellan HR och 
förvaltningarna går genom PC 

 

Liten organisation har kortare 
kommunikationsvägar, lättare att 

kommunicera med varandra, blir 

effektivt 

 

HR ansvarar för informationen 
på PC-mötena  

 

Den som skall ge information 
har ansvar för att informationen 

förstås 

 
FC har ju ansvar för att infon 

kommer ut i organisationen 

 
PC är informationsbärare mellan 

HR och FC och tillbaka 

 
PC har ansvar för att återföra 

info till HR från FC 
 

PC har tillsammans med HR 

ansvar för PC-mötena 

 

Korta kommunikationsvägar 
Informell kontakt 

 
Tänka på vad som skall 

informeras och till vem 

 
Använda olika kanaler 

 

Informera i tid, framförhållning 
 

Tydligt, preciserat och kortfattat, 

enkel och konkret 
 

Feedback 

 
Skapa en gemensam bild 

 

Fysiska möten 
 

Gemensamt ansvar för att förstå 

varandra 

 

Tidsbrist 
 

Mål och syfte saknas 
 

Otydlighet 

 
Tolka på olika sätt 

 

Filtrering av budskap – en 
riskfaktor 

 

För lite eller för mycket 
information 

 

Missar helheten 
 

Liten förståelse för HR ute i org. 

 
Mail är inte alltid en bra kanal 

 

För lite feedback 

 

Svårt att jobba i nätverk, 
fortfarande en stark hierarki 

 
Kommunikation måste ske både 

formellt i linjen och på andra sätt 

 
PC är informationsbärare mellan 

HR och FC 

 
Korta kommunikationsvägar i 

små organisationer, snabbare 

kommunikation 
 

Liten organisation kan inte alltid 

vara delaktig, missar info 
 

Formellt är PC en länk mellan 

FC och HR, informellt kan FC 
ha kontakt med HR 

 

 

PC ansvarar för att det som sägs 
på PC-mötena förs vidare till FC 

 
Den som skall ge information 

har ansvar för att informationen 

förstås 
 

Alla chefer har ett 

informationsansvar 
 

Ansvar för en viss funktion = 

ansvar för den kommunikationen 
 

FC har själva ansvar att förstå 

och kontakta HR.  
 

Alla har ansvar för att man skall 

se till helheten 

 

Effektiv kommunikation Kommunikationsproblem Organisationsstruktur Ansvar 

 

 

 

 

 

 

 

 
HR 

 

 

 

 

 

 

 

 
PC 

 

 

 

 

 

 

 
FC 

Figur 6.1. Egen bearbetning och sammanställning av resultat. HR verksamheten centralt benämns som HR, 

personalchefer förkortas PC och förvaltningschefer förkortas FC.  
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7. Analys 
 
I detta avsnitt kommer resultatet i undersökningen kopplas ihop med den tidigare presenterade teorin. 

Analyskapitlet syftar till att besvara frågeställningar och syfte för undersökningen. Därmed används 

frågeställningarna som rubriker, precis som i resultatet.  

 

7.1. Hur påverkar organisationsstrukturen kommunikationen och hur 

upplever medarbetarna att organisationsstrukturen påverkar 

kommunikation? 
 

HR-verksamheten centralt fungerar som tidigare beskrivet som en stödfunktion, vilka ofta 

arbetar för det gemensamma och har fokus på organisationen som helhet. Dessutom har 

stödfunktioner ingen hierarkisk makt, inflytande sker bara indirekt. Råd och 

rekommendationer ges till linjeledningen som sedan fattar ett beslut (Jacobsen & Thorsvik, 

2008: 93-94). Upplevelsen att man har svårt att fånga in helheten skulle kunna grunda sig i att 

regionen har decentraliserat vissa funktioner, i detta fall förvaltningarna som sköter sin egen 

organisation (Almqvist, 2006: 9-10). Decentralisering kan utgöra en risk att chefer på 

enhetsnivå saknar helhetssyn för organisationen, (Granberg, 2011: 707-709) vilket också var 

en av upplevelserna från HR- verksamheten centralt.  

 

I större organisationer är det ofta svårare att skapa delaktighet hos de anställda, då de 

vanligtvis arbetar i mindre enheter, där de skapar en delaktighet med varandra, och där 

delaktighet i sin helhet går förlorad och man har ingen förståelse för hur andra arbetar i 

organisationen (Strid, 1999:44). Detta kan förklara upplevelsen hos respondenterna, att vissa 

förvaltningar inte alltid medverkar i de arbetsgrupper som tillsätts.  

 

Ju mer feedback man får, desto effektivare blir kommunikationen. Feedback främjar också 

prestationer och kan hjälpa människor att utvecklas i sitt arbete (Rogers & Agarwala-Rogers, 

1976:14, Tourish & Hargie, 2004: 188-189). Enligt respondenterna saknades feedback, vilket 

är en förutsättning för att kommunikationsprocessen skall fungera cirkulärt, där sändare blir 

mottagare och vice versa, vilket också innebär att det sker en tvåvägskommunikation. Om 

mottagaren inte ger feedback kan man gå miste om möjlighet att utvecklas och få en 

gemensam förståelse (Jacobsen & Thorsvik, 2008:297). Respondenterna upplevde dessutom 

att om man ej fick feedback, var det svårt att veta hur informationen mottagits och om 

informationen överhuvudtaget nått fram. Att det hos respondenterna upplevs att det ibland 

sker dubbelarbete, kan förklaras med att regionen har flera decentraliserade funktioner. 

Decentralisering kan i sig öka risken för dubbelarbete och det blir svårare att styra 

verksamheten (Granberg, 2011: 707-709). När det inte sker någon återkoppling upplevde 

respondenterna också att det kunde leda till dubbelarbete. Detta då man inte vet vem som gör 

vad, eller hur långt ett arbete har fortskridit.  

 

Informell kommunikation beskrivs alltid vara viktig i organisationer oavsett om den formella 

fungerar bra eller inte (Rogers & Agarwala-Rogers, 1976: 100-101). Den informella 
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kommunikationen kompletterar den formella, då den fyller upp där information saknas 

(Falkheimer & Heide, 2007: 85-87). Ett problem som beskrivs i teorin angående informell 

kommunikation är att det kan vara svårt att skapa en gemensam förståelse, ju längre ifrån 

huvudkällan budskapet kommer, desto större är risken att det förvandlas till något annat på 

vägen (ibid.). Då HR-verksamheten centralt idag kommunicerar med förvaltningarna via 

personalcheferna, skulle de informella kontaktvägarna mellan HR och förvaltningscheferna i 

så fall kunna innebära att man kommer närmare huvudkällan. Där fungerar snarare den 

informella kommunikationen som en möjlighet att komma närmare källan snarare än att 

skapa problem.  

 

Den upplevda svårigheten kring att man som en mindre förvaltning inte har tillräckliga 

resurser att medverka i alla arbetsgrupper kan förstås genom den forskning som gjorts på 

decentralisering i organisationer, som säger att den enskilda enheten inte har tillräckliga 

resurser för att driva projekt (Granberg, 2011: 707-709). Dessutom kan en faktor vara att det i 

större organisationer allmänt har svårare att skapa delaktighet, då man vanligtvis arbetar i 

mindre enheter (Strid, 1999:44). Dessutom skriver Strid (1999: 42-43) att om man som 

medarbetare är välinformerad har man större chans att känna sig delaktig och engagerad 

(ibid.). Att medarbetare känner delaktighet och engagemang är en förutsättning för en god 

intern kommunikation (Larsson, 2001:70). Dessutom säger forskning att enhetschefer ofta 

saknar helhetssyn (Granberg, 2011: 707-709). Att ha en viss struktur, tillsammans med 

respondenternas upplevelse av att ej vara välinformerade, svårt att vara engagerade eller 

delaktiga, kan naturligtvis utgöra ett hinder för att skapa en effektiv kommunikation.  

 

Syftet med en organisationsstruktur är att underlätta den arbetsdelning och specialisering som 

finns i en organisation. Strukturen hjälper också till att samordna olika enheter för att det 

skall bli en bra koordinering av det arbete som utförs i organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 

2008:72). Upplevelsen hos en del av respondenterna att det var viktigt att ha en viss struktur, 

skulle kunna kopplas till det faktum att strukturen hjälper till att koordinera arbetet. En 

organisation har alltid en formell struktur gällande kommunikation och den formella 

kommunikationen påverkas i allra högsta grad av organisationsstrukturen. En offentlig 

organisation, som Region Halland, är vanligtvis mer byråkratiskt styrd, vilket innebär en mer 

regelstyrd organisationsstruktur (Heide & Falkheimer, 2003: 43-44). Upplevelsen hos 

respondenterna att det är bra med en viss struktur, kan kopplas till att man vanligtvis arbetar 

på det sättet inom organisationen. Respondenterna uttryckte också att det skulle vara 

ohållbart om kommunikationen inte gick via dem, så som det är tänkt. Detta kan förklaras 

med att anställdas position i den formella strukturen kan medverka till att de håller inne med 

information, vilket grundar sig i den individuella situationsuppfattningen (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008: 307).  

 

Upplevelsen av att informell kommunikation gav snabba svar, skulle kunna förklaras genom 

att förvaltningarna troligtvis har en god informell kommunikation, då detta i teorin beskrivs 

som en snabbare kommunikationsväg än den formella kommunikationen (Larsson, 2001:68). 

Upplevelsen att respondenterna ansåg det viktigt att nyttja de informella kontaktvägarna om 

situationen krävde det kan förklaras med att en informell kommunikation anses vara en 
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väldigt snabb kommunikationsväg och kompletterar med information som saknas (Larsson, 

2001: 68). Då den informella kommunikationen är viktig för att organisationer skall kunna 

skapa en effektiv kommunikation, kan avsaknad av detta göra att kommunikationen känns 

ineffektiv (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 310).  

 

För att en organisation skall uppnå önskvärda resultat är det viktigt att ha en välfungerande 

intern kommunikation. Genom att öppna upp möjligheten för anställda att kommunicera på 

flera olika nivåer inom organisationen ökar även anställdas motivation och samarbetsvilja. 

Detta leder till effektivitet och innovation, vilket är avgörande för organisationers framgång 

(Robson & Tourish, 2005: 213-214). Detta är något som också uttrycks av respondent FC1 

som beskriver ett önskemål om att man måste nätverka mer inom organisationen. 

Respondenten menar också att organisationen idag har svårt att ta till sig nätverk och 

fortfarande jobbar hierarkiskt, vilket kan förklaras med att organisationen kan klassas som 

byråkratiskt styrd och därmed fortfarande har ett stort antal regler och ramverk (Wolvén, 

2000: 84).  

7.2 Går det att identifiera eventuella kommunikationsproblem och i så fall 

vilka? 

 

Respondenternas upplevelse av att personalcheferna blir en sekundär källa och kan bli ett 

filter, kan förklaras med hjälp av teorin kring problem som kan uppstå i 

kommunikationsprocessen, i detta fall problemet när mottagaren tolkar sändarens budskap. 

Problemet infaller då mottagaren uppfattar budskapet annorlunda än vad sändaren tänkt 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008: 307). När mottagaren tolkar sändarens budskap finns det alltid 

en egen tolkning, som kan leda till att man selektivt filtrerar informationen, vilket i sig kan 

störa informationsflödet (ibid. 302-304).  

 

När sändaren, som i detta fall är HR- verksamheten centralt, upplever att de framför 

information på ett bra sätt, dock delar inte mottagarna, i detta fall personalcheferna, samma 

upplevelse. Det kan därför uppstå svårigheter med att förstå varandra (Robson & Tourish, 

2005: 214). Detta skulle kunna förklara att man upplever att man från HR- verksamheten 

centralt får informera om samma sak flera gånger. Att sändare och mottagare inte har samma 

förståelse eller bild av budskapet, kan bero på flera saker. Det kan uppstå problem vid 

sändningen av budskapet, som kan handla om att man som sändare inte kodat budskapet på 

ett tydligt sätt. En viss jargong, uttryck eller att man inte hittar rätt ord för att förklara vad 

man menar kan leda till problem. Det kan också uppstå problem när mottagaren skall tolka 

budskapet och bilda sig en uppfattning, då man selektivt filtrerar information, vilket kan störa 

överföringen (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 302-304). Att respondenterna på HR- 

verksamheten centralt upplevde att deras budskap inte når fram kan alltså ha att göra med att 

det uppstått problem när de framförde budskapet eller att mottagaren tolkat budskapet 

annorlunda och filtrerat den information de fått.  

 

I större organisationer kan det vara svårare att kommunicera, då informationen skall 

transporteras genom många led och risken finns att informationen stannar av eller tappas bort 
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på vägen (Falkheimer & Heide, 2007: 80-85). Detta skulle kunna förklara upplevelsen hos 

respondenterna att det är svårt att veta om informationen som personalcheferna fått med sig 

från HR- verksamheten centralt nått fram till förvaltningarna.  

 

Informationsöverflöd är vanligt i organisationer, då de anställda överbelastas med 

information. Detta kan leda till att man som anställd inte tar till sig information alls eller bara 

mycket ytligt (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 302-304). Något som respondenterna på HR- 

verksamheten centralt upplever som en svårighet, då man varken vill ge för lite eller för 

mycket information. Om information uppfattas som irrelevant finns det en risk att den 

nedprioriteras eller anses som oviktig (Zaremba, 2006: 114). Detta kan kopplas till vad en 

respondent uttryckte; att det är svårt att veta vad som är av relevans när man får för mycket 

information.  

 

Att använda den bästa metoden att kommunicera på, så att sändare och mottagare delar 

samma uppfattning är viktigt för att skapa en effektiv kommunikation, men är lättare sagt än 

gjort. Att välja metod innebär att välja rätt kanal och på vilket sätt man vill framföra sitt 

budskap. Respondenterna på HR-verksamheten centralt beskrev sin upplevelse om att de 

informerar både muntligt och skriftligt, vilket kan kopplas samman med ett försök att vara 

tydlig. Upplevelsen av att personalcheferna inte läser information som skickas ut, kan 

kopplas samman med vad teorin säger om informationsöverflöd, som innebär att för mycket 

information leder till att man inte läser information alls eller bara mycket ytligt (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008: 302-304).  

 

Mail är den mest använda mediekanalen för intern kommunikation, dock kan mail upplevas 

som störande hos anställda då man behöver lägga tid på mailsortering istället för 

arbetsuppgifter (Falkheimer & Heide, 2007: 84-85). Detta påstående kan kopplas till den 

upplevelse som respondenterna uttryckt gällande att information via mail kan förvanskas och 

att det försvårar en dialog. Detta kan också förklaras med att val av kanal, som exempelvis 

mail, enligt teorin kan leda till att en tvåvägskommunikation försvåras (Jacobsen & Thorsvik, 

2008: 302-304).  

 

Upplevelsen att det är viktigt att personalcheferna får all den information de behöver för att 

på ett bra sätt föra vidare det till sin förvaltning, kan förklaras med vad teorin säger om 

avsaknad om information. Om man inte får tillräckligt med information kan det leda till att 

själv fyller ut där information saknas, vilket i sin tur kan leda till att den information som 

vidarebefordras blir inkorrekt (Strid, 1999: 41-42). Detta kan i sin tur kopplas till att den 

informella kommunikationen ofta fyller ut där det saknas. 

7.3 Vad upplevs som effektiv kommunikation och vad upplevs fungera bra 

idag? 

 

Jacobsen och Thorsvik (2008:297) definierar effektiv kommunikation som när sändare och 

mottagare uppfattar ett budskap på samma sätt.  
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Upplevelsen att det är viktigt att ha en gemensam förståelse kan kopplas till vad teorin säger 

om effektiv kommunikation. Rogers och Agarwala-Rogers (1976: 14) definierar effektiv 

kommunikation med att ju mer feedback kommunikationen innehållet, desto effektivare blir 

den, vilket kan kopplas samman med respondenternas beskrivning om att feedback är 

betydelsefull. Respondenternas upplevelse av att det för en effektiv kommunikation är viktigt 

att vara kortfattad och sammanfattad i det man informerar och kommunicerar kan kopplas till 

vad Larsson (2001:71) säger om begreppet att information skall vara koncis, med andra ord 

att informationen skall vara kärnfull och kortfattad. Tydlig information bidrar också till att 

skapa delaktighet, vilket är en förutsättning för en god intern kommunikation samt förståelse 

för andras arbete inom organisationen. Om man ej känner sig delaktig, finns risken att man 

tappar förståelsen för helheten (Strid, 1999:44). Det kan kopplas till vad respondenterna 

beskrev om att tydlighet är viktigt för att skapa en effektiv kommunikation.  

 

Något som i teorin beskrivs som viktigt för att skapa en effektiv kommunikation är att 

informationen är koncis. Med andra ord att den är fyllig och komplett, men också kortfattad 

och sammanfattad (Larsson, 2001:71). Att få en sammanfattning av ett material är också 

något som var önskvärt enligt personalcheferna. Det är också viktigt att informationsutbyte 

sker vid rätt tidpunkt, annars kan den uppfattas som irrelevant (Zaremba, 2006:114). Det är 

något som kan kopplas till vad respondenterna upplevde gällande att man ibland inte fick 

information i tid.   

 

Att respondenterna beskrev en upplevelse att den informella kommunikationen både var 

viktig och fungerade bra, kan förklaras genom att de informella kontaktvägarna balanserar 

upp den formella kommunikationen och är viktig för organisationer oavsett om den formella 

kommunikationen fungerar bra eller inte (Roger & Agarwala-Rogers, 1976: 100-101). Att 

respondenterna vill att informationen skall vara välstrukturerad kan tolkas som synonymt 

med kortfattad och sammanfattad (koncis), som i teorin förklaras som en av de viktigaste 

faktorerna för att skapa effektiv kommunikation (Larsson, 2001:71). Om inte mottagaren 

förstår relevansen av ett budskap, finns risken att informationen behandlas som oviktig. Detta 

skulle kunna kopplas till vad respondenterna beskriver om att det inte går att föra en dialog 

om inte information kommer i tid.   

7.4 Vem upplevs ha ansvar för att information skall nå fram till den eller 

de som är tänkt? 

 

För att förstå HR- verksamheten centralts upplevelse om att de får ta fullt ansvar även om 

man egentligen har gemensamt ansvar för vad som kommuniceras och informeras på 

personalgruppsmöten, kan man gå till kommunikationsmodellen. Det finns en sändare och en 

mottagare som skall kommunicera så att de förstår varandra på samma sätt. I 

kommunikationsmodellen beskrivs feedbacken från mottagaren göra att processen blir 

cirkulär och därmed blir en tvåvägskommunikation. Det gemensamma ansvaret för att förstå 

varandra kan tolkas genom kommunikationsmodellen ligga i att sändaren har ansvar för att 

kommunicera ut budskap på bästa sätt genom att koda och välja kanal, så att mottagaren skall 

förstå.  
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Mottagaren har därtill ansvar för att avkoda budskapet och ge feedback så att förståelsen blir 

gemensam (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 302-304). Om det är någon av parterna som inte 

fullföljer sin del av kommunikationsprocessen försvåras naturligtvis förståelsen för varandra. 

Det kan skapa ett hinder, vilket skulle kunna förklara den upplevelse hos respondenterna 

beskrev ovan.  

 

Att ansvaret på att vidarebefordra information upplevs ligga på personalcheferna kan kopplas 

till den struktur som regionen arbetar med. HR-verksamheten centralt är dessutom en central 

stödfunktion som inte har någon hierarkisk makt och inflytande sker bara indirekt, vilket i 

detta fall är via personalcheferna. En byråkratisk struktur innebär regler och instruktioner för 

hur arbete skall utföras, som skulle kunna kopplas till att man har olika ansvarsområden och 

arbetsuppgifter kopplat till den position och yrkestitel man besitter (Granberg, 2011: 681-

682).  

 

Det finns en viss typ av struktur i regionen som i mångt och mycket handlar om flera 

decentraliserade funktioner, i form av förvaltningar, som sköter sin egen organisation. Därtill 

finns det centrala stödfunktioner som jobbar för hela regionen och kan ses som 

expertfunktioner inom de områden de representerar. Det kan vara svårt att skapa en 

helhetssyn hos de enskilda enheterna (Granberg, 2011: 707-709), då de  normalt sett sköter 

sin egen förvaltning, vilket kan kopplas till upplevelsen hos HR- verksamheten centralt att 

man gärna sett att förvaltningarna kommunicerat tidigare om det uppstår problem på den 

egna förvaltningen.  

 

En byråkratisk struktur har tydliga regler och instruktioner för hur arbete skall utföras 

(Granberg, 2011: 681-682) och skapar regler och procedurer för de anställda (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008: 84-85). Då Region Halland är en offentlig organisation, där byråkratiska 

inslag är vanliga, skulle detta kunna förklara den upplevelse hos respondenterna att de själva 

som personalchefer har ansvaret att vidarebefordra information till sin egen förvaltning. Även 

att organisationen är decentraliserad och att förvaltningarna själva (Almqvist, 2006:94) sköter 

den egna förvaltningen kan kopplas till respondenternas upplevelse.  

 

Beskrivningen från respondenterna att den som ger information har ansvar för att 

informationen skall förstås kan kopplas till vad Heide och Falkheimer (2007: 80-83) skriver 

om att anställda kan uppleva att man får för stort tolkningsansvar och därför vill att 

informationen skall vara sållad redan innan och också anpassad efter den som skall ta emot 

den.  

 

I resultatet framkom det att ansvaret på att vidarebefordra information beskrevs ligga på 

personalcheferna, vilket skulle kunna kopplas till den struktur som regionen arbetar med. En 

förutsättning för att skapa en god intern kommunikation är att medarbetarna känner 

delaktighet och motivation samt ha kunskap om organisationens övergripande mål och 

strategier (Larsson, 2001:70). Decentralisering kan medföra att information inte når fram som 

det var tänkt eller att det faller mellan stolarna (Granberg, 2011: 707-709).  
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Decentralisering innebär också ofta att den enskilda enheten sköter de administrativa och 

operativa frågorna, medan ledningen sköter de övergripande strategiska frågorna (Almqvist, 

2006:94). Upplevelsen att förvaltningarna inte tar kontakt med HR-verksamheten centralt i 

tid, skulle kunna förklaras med att det kanske inte finns en tydlig gräns mellan vad som är 

operativa eller administrativa frågor som skall skötas av varje förvaltning, och övergripande 

strategiska frågor som skall skötas av ledningen, eller i detta fall stödfunktionerna. 

Stödfunktionen har ju som tidigare beskrivit inte heller någon hierarkisk makt, 

beslutsbefogenheten ligger hos linjeledningen som i det här fallet kan förstås som 

förvaltningarna (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 93-94).  

7.5. Sammanfattning i punktform 

7.5.1. Hur påverkar organisationsstrukturen kommunikationen och hur upplever 

medarbetarna att organisationsstrukturen påverkar kommunikationen? 

 

 Helhetssynen av organisationen påverkas av strukturen 

 Information och kommunikation går i flera led på grund av hur det är strukturerat 

 Olika storlekar på förvaltningarna påverkar möjligheten att ta till sig information och 

därmed också kommunikation 

 Strukturen hjälper till med arbetsfördelning 

7.5.2. Går det att identifiera eventuella kommunikationsproblem och i så fall vilka? 

 

 Det sker alltid en tolkning av budskap 

 Informationen går i flera led 

 För lite eller för mycket information 

 Valet av kommunikationskanal påverkar hur man uppfattar och tar till sig information 

 Information kommer inte alltid i tid 

7.5.3. Vad upplevs som effektiv kommunikation och vad upplevs fungera bra idag? 

 

 Respondenterna ville ha kortfattad och sållad information 

 Det skall finnas tydlighet 

 Delaktighet är viktigt 

 Feedback ansågs viktigt  

 Det är viktigt att få information i tid 

 De informella kontakterna upplevs fungera väldigt bra 

7.5.4. Vem upplevs ha ansvar för att information skall nå fram till den eller de som är 

tänkt? 

 Gemensamt ansvar för kommunikation 

 Förvaltningarna sköter sig själva och har ansvar för den egna enheten 

 Personalcheferna har ansvar för att vidarebefordra information från HR-verksamheten 

centralt till förvaltningarna 
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7.6. Slutsatser 
 

Undersökningen syftade egentligen inte till att dra några slutsatser, dock finns det ändå viss 

grund i resultat och analys att dra intressanta slutsatser. Gemensamt för respondenterna var 

en upplevelse att information och kommunikation var otydlig. Slutsatsen man kan dra är att 

respondenterna önskar en bättre tydlighet. Informationen upplevdes dessutom av alla 

respondenter vara antingen för mycket eller för lite. Då kan en slutsats dras att 

respondenterna vill ha en lagom mängd information. Betydelsen av ordet lagom kan 

naturligtvis ha olika innebörd för olika individer. En annan gemensam upplevelse var för lite 

eller ingen feedback, vilket gör att man kan dra slutsatsen att mer feedback är önskvärt. 

Gällande hur organisationsstrukturen upplevdes påverka kommunikationen beskrev alla 

respondenter att små förvaltningar inte hade lika möjlighet till delaktighet och då heller inte 

möjlighet till att kommunicera på samma sätt. Slutsatsen som kan dras av detta är att storlek 

på organisationer påverkar kommunikationen.   

 

Slutsatser: 

 Respondenterna önskar en bättre tydlighet gällande information och kommunikation. 

 Respondenterna vill ha en lagom mängd information. 

 Mer feedback är önskvärt. 

 Storlek på organisationer påverkar kommunikationen. 
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8. Diskussion 
 

I detta kapitel förs en diskussion kring resultatet samt vilken betydelse den valda metoden har haft för 

resultatet. Dessutom kommer egna reflektioner och tankar presenteras med grund i teori och tidigare 

forskning.  

 

8.1. Metodkritik och kritisk reflektion 

 

Syftet med undersökningen var att beskriva och analysera hur medarbetarna på Region 

Halland inom HR-verksamheten centralt, personalcheferna och förvaltningscheferna på 

organisationens förvaltningar upplever kommunikationen mellan varandra, eventuella 

kommunikationsproblem, effektiv kommunikation samt hur organisationsstrukturen påverkar 

kommunikationen. Därtill analysera dessa upplevelser utifrån teorier kring effektiv 

kommunikation, kommunikationsproblem samt relationen mellan organisationsstruktur och 

kommunikation. Syftet bestod inte i att kunna generalisera resultaten och förmodligen skulle 

resultatet inte blivit detsamma om urvalet varit annorlunda.  

 

Intervjuguiden utformades utefter teori och tidigare forskning inom ämnet, vilket i sig kan ha 

påverkat svaren hos respondenterna. Intervjufrågorna var dessutom öppet formulerade, vilket 

försvårade att få specifika svar på det som eftersöktes. Ett alternativ skulle kunna ha varit att 

utforma intervjuguiden mer precist med mer struktur, då det nu lämnades ett stort 

tolkningsutrymme hos respondenterna. Frågorna i intervjuguiden kan då ha påverkat 

validiteten i denna undersökning, då frågorna riskerade att tolkas olika av olika respondenter. 

Däremot var öppna frågor ändå att föredra då undersökningen syftade till att undersöka 

respondenternas upplevelse och därför valdes en semistrukturerad intervjuguide med öppna 

frågor.  

 

Gällande tidigare forskning, hade det varit att föredra att ha haft tidigare forskning inom 

området organisationsstruktur i relation till kommunikation. Då det var svårt att hitta 

information av relevans för denna undersökning inom det området, är det ej redogjort för. 

Även forskning som skiljer sig från vad den traditionella kommunikationsforskningen säger 

skulle kunna varit intressant att ta med för att ytterligare kunna förstå resultatet från denna 

undersökning. 

 

Teorierna som använts har grundat sig i den organisation som undersökningen utfördes på, en 

region som är en offentlig sektor, vilket gör att teorierna blir specifikt kopplade till just denna 

undersökning. Därför behöver teorierna ändras utefter vilket företag och vilken typ av 

organisationsstruktur man studerar. Kommunikationsmodellen som teori valdes att 

kompletteras med teorier kring kommunikationsproblem och effektiv kommunikation. Detta 

då enbart kommunikationsmodellen kändes för tunn för att kunna besvara uppsatsens 

frågeställningar.  
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8.2. Diskussion kring resultat och analys 

 

Resultatet visade att det flera respondenter beskrev det som den som förmedlar information 

också har ansvar för att denna information förstås. Det kan alltså tolkas som att man lägger 

allt ansvar på sändaren och avsäger mottagarens ansvar. Det kan naturligtvis vara bekvämt 

för mottagaren att inte själv behöva ta ett ansvar för den information man tar emot och 

dessutom inte behöva ta ansvar för om det skulle vara felaktig eller bristfällig information. 

Därför är det kanske inte heller så konstigt att respondenterna upplever att det är brist på 

feedback, då feedback i kommunikationsmodellen är när mottagaren återkopplar sin tolkning 

av budskapet till sändaren. Om man också som mottagare inte anser sig få tillräckligt med 

information, kan det leda till att man inte känner sig delaktig eller motiverad, vilket flera av 

respondenterna upplevde.   

 

Enligt respondenterna var den informella kommunikationen mycket viktig och upplevdes 

fungera bra. Den informella kontakten verkade vara mer eller mindre utbredd beroende på 

förvaltning och personliga kontakter. Man kan ju undra hur det påverkar informationsflödet 

då en del har mer informell kontakt än andra. Då det inte går att kontrollera den informella 

kommunikationen är det också svårt att veta vad som informeras och till vem. Man kan också 

ifrågasätta hur den formella kommunikationen egentligen fungerar, då förvaltningscheferna 

mer eller mindre har informell kontakt direkt med HR- verksamheten centralt, även om den 

formella strukturen innebär att kommunikation och information från HR- verksamheten 

centralt skall gå via personalcheferna. Vad händer när man tar genvägar och de informella 

kontakterna föredras över den formella? Den informella kommunikationen beskrevs som i 

många fall snabbare än den formella vägen. Är valet av ha den typen av struktur som man har 

idag egentligen att föredra? Respondenterna upplever enligt resultatet och analysen i mångt 

och mycket samma problem gällande kommunikation. Svaret på frågan skulle därför kunna 

vara ett enkelt nej, förmodligen är inte strukturen som den ser ut idag att föredra. Samtidigt 

har valet av struktur säkerligen grundats i ett tydligt och noga genomtänkt syfte, vilket inte 

studerats närmare i denna undersökning. Dock skulle det kunna antydas vara ett problem 

kring samordningen av de olika enheterna, kanske handlar det om andra faktorer än 

strukturen, kanske har organisationskulturen en viktig faktor som påverkar 

kommunikationen? 

 

Resultatet som framkommit av denna undersökning kan också på många sätt kopplas till vad 

tidigare forskning säger om ämnet. Bland annat visade resultatet att flera av respondenterna 

upplevde att face- to - face kommunikationen var den som var mest effektiv då man kunde 

för en dialog och motta feedback direkt. Detta säger även den tidigare forskning av Hargie 

och Tourish (i Falkheimer och Heide, 2007:96) som menar att face-to-face är den 

kommunikationen som bäst förmedlar information. Resultatet visade även att det var viktigt 

för många av respondenterna att få en sammanfattad och kärnfull information för att kunna 

skapa effektiv kommunikation, detta går i linje med Marques (2010) kom fram till är ett av de 

viktiga kriterierna för att få en god kommunikation.  
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Hargie och Tourish kom fram till utifrån sin forskning att mycket av de problem som uppstår 

i kommunikation uppstår på grund av att kommunikationen likt en missil skjuts ut i 

organisationen och att man därefter tappar kontroll över vart kommunikationen tar vägen och 

vad effekten blir, något som även respondenterna på HR- verksamheten centralt upplevde.  

 

Sammanfattningsvis kan man tolka de problem som upplevs gällande kommunikationen vara 

snarare ett strukturellt problem snarare än ett individproblem. Detta baserat på att 

respondenterna enligt resultatet upplevde att strukturen påverkar kommunikationen i hög 

grad och på olika sätt. Att det skulle vara ett individproblem är i princip uteslutet då flera av 

respondenterna antydde samma sak. Det verkar finnas ett gemensamt problem med 

kommunikationen som kanske också gemensamt borde lösas. Respondenterna har själva på 

frågan om vad de upplever vara effektiv kommunikation, flera förslag på hur man skulle 

kunna förbättra kommunikationen och vad som är viktigt för den enskilde respondenten 

gällande information och kommunikation.  

8.3 Förslag till vidare forskning 

 

Det finns flera faktorer som påverkar en organisations kommunikation, så som 

organisationskultur, makt och sociala relationer. Avgränsningen i denna undersökning 

begränsade undersökningen till att endast undersöka den interna kommunikationen utifrån 

vad som upplevdes som kommunikationsproblem, effektiv kommunikation, relationen mellan 

organisationsstruktur och kommunikation samt vem som upplevdes ha ansvar för att 

information når fram. Naturligtvis skulle vidare forskning inom ämnet vara intressant, inte 

minst i en stor och komplex organisation, där olika enheter skapar egna kulturer och individer 

interagerar och skapar relationer med varandra. En studie som täcker in en större del av en 

organisation skulle också kunna vara ett förslag till vidare forskning som skulle kunna vara 

intressant för att eventuellt kunna dra mer generella slutsatser samt jämföra flera delar av en 

organisation. Dessutom är ett förslag till vidare forskning en utvidgning av studien till att 

innefatta flera faktorer, såsom exempelvis makt, individuella aspekter och 

organisationskultur. 
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Bilaga 1.  
 

Intervjuguide – Förvaltningschef  

 

1. Vilka är dina arbetsuppgifter som förvaltningschef inom Region Halland? 

 

2. Hur tas beslutet inom din förvaltning om att medverka i arbetsgrupper kring förslag som 

HR centralt lägger fram till personalcheferna på personalgruppsmötena? Hur vidarebefordras 

detta beslut tillbaka till HR? 

 

3. Hur ofta och på vilket sätt sker kommunikationen mellan HR-verksamheten centralt, 

personalchefer och förvaltningschefer? 

 

4. Hur upplever du att förändringen vid bildandet av Region Halland har påverkat 

kommunikationen med HR, gällande att det nu finns en gemensam HR-funktion centralt? 

 

5. Vad upplever du är det viktigaste gällande den information personalchefen ger till dig? 

 

6. Kan du berätta om hur du upplever att kommunikationen sker mellan HR-verksamheten 

centralt, personalchefer och förvaltningschefer?  

 

a) Vad upplever du är svårast med att kommunicera? 

 

b) Vad upplever du är viktigast i kommunikationen mellan HR centralt, personalchefer och 

förvaltningschefer? 

 

c) Hur sker kommunikationen mellan dig och personalchefen?  

 

7. Vad innebär effektiv kommunikation för dig? 

 

8. På vilket sätt föredrar du att få information? Alltså: Om jag skulle ge dig information, hur 

vill du att jag skall ge den då, så att du på bästa sätt kan motta den? 

 

9. Hur väl känner du till Region Hallands HR-mål? 

 

10. Hur upplever du att kommunikationen kan utvecklas? 

 

11. Vad är det bästa med att vara förvaltningschef i Region Halland? 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2.  
 

Intervjuguide – Personalchef  

 

1. Vilka är dina arbetsuppgifter som personalchef inom Region Halland? 

 

2. Hur tas beslutet inom din förvaltning om att medverka i arbetsgrupper kring förslag som 

HR centralt lägger fram till dig som personalchef på personalgruppsmötena? Hur 

vidarebefordras detta beslut tillbaka till HR? 

 

3. Hur ofta och på vilket sätt sker kommunikationen mellan HR-verksamheten centralt, 

personalchefer och förvaltningschefer? 

 

4. Hur upplever du att förändringen vid bildandet av Region Halland har påverkat 

kommunikationen med HR, gällande att det nu finns en gemensam HR-funktion centralt? 

 

5. Vad upplever du är det viktigaste gällande den information HR-verksamheten centralt ger 

ut på personalgruppsmötena? 

 

6. Kan du berätta om hur du upplever att kommunikationen sker mellan HR-verksamheten 

centralt, personalchefer och förvaltningschefer?  

 

a) Vad upplever du är svårast med att kommunicera? 

 

b) Vad upplever du är viktigast i kommunikationen mellan HR centralt, personalchefer och 

förvaltningschefer? 

 

c) Hur sker kommunikationen utanför personalgruppsmötena? 

 

7. Vad innebär effektiv kommunikation för dig? 

 

8. På vilket sätt föredrar du att få information? Alltså: Om jag skulle ge dig information, hur 

vill du att jag skall ge den då, så att du på bästa sätt kan motta den? 

 

9. Hur väl känner du till Region Hallands HR-mål? 

 

10. Hur upplever du att kommunikationen kan utvecklas? 

 

11. Vad är det bästa med att vara personalchef i Region Halland? 

 

 

 

 



 

Bilaga 3.  
 

Intervjuguide – HR-verksamheten centralt 

 

1. Vilka är dina arbetsuppgifter som HR-medarbetare inom Region Halland? 

 

2. Hur återkopplas beslut från förvaltningarna angående arbetsgrupperna som skall tillsättas? 

 

3. Hur ofta och på vilket sätt sker kommunikationen mellan HR-verksamheten centralt, 

personalchefer och förvaltningschefer? 

 

4. Hur upplever du att förändringen vid bildandet av Region Halland har påverkat 

kommunikationen med HR, gällande att det nu finns en gemensam HR-funktion centralt? 

 

5. Vad upplever du är det viktigaste gällande den information HR-verksamheten centralt ger 

ut på personalgruppsmötena? 

 

6. Kan du berätta om hur du upplever att kommunikationen sker mellan HR-verksamheten 

centralt, personalchefer och förvaltningschefer?  

 

a) Vad upplever du är svårast med att kommunicera? 

 

b) Vad upplever du är viktigast i kommunikationen mellan HR centralt, personalchefer och 

förvaltningschefer? 

 

c) Hur sker kommunikationen utanför personalgruppsmötena? 

 

7. Vad innebär effektiv kommunikation för dig? 

 

8. På vilket sätt föredrar du att få information? Alltså: Om jag skulle ge dig information, hur 

vill du att jag skall ge den då, så att du på bästa sätt kan motta den? 

 

9. Hur upplever du att kommunikationen kan utvecklas? 

 

10. Vad är det bästa med att vara HR-medarbetare i Region Halland? 

 

 


