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Syftet med uppsatsen är att undersöka hur enhetscheferna i Enköpings kommun arbe-

tar kommunikativt. Genom en enkätundersökning får enhetscheferna redogöra för sitt 

arbete och sin uppfattning om hur deras kommunikativa arbete i den kommunala 

organisationen fungerar. Resultatet analyseras med hjälp av kommunala policydo-

kument och aktuell forskning inom kommunikationsområdet.  

Enkätundersökningen visar att enhetscheferna känner osäkerhet i hur de ska 

följa kommunens kommunikationspolicy. De önskar bättre kunskap om befintligt 

kommunikationsstöd och de rätta kommunikationskanalerna och mer tid till att sorte-

ra och förmedla information.  

_______________________________________________________________________________	  

enkätundersökning bland kommunala mellanchefer, kommunal organisation, kom-

munikationspolicy, kommunikationsstörning 
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1   Inledning 
Förändringar i det moderna samhället sker i ett allt snabbare tempo. Det för med sig 

att samhällsmedborgaren ställer stora krav på kommunala samhällstjänster och deras 

tillgänglighet, gärna 24 timmar om dygnet. Efter Internets genomslag har den kom-

munala kommunikationen i allt större utsträckning digitaliserats. Det ställer krav på 

den kommunala förvaltningen att snabbt leverera tjänster enligt olika styrdokument 

och ständigt informera om dem. De digitala kommunikationskanalerna har i stort 

förenklat kommunikationen med brukare, men samtidigt har mängden av interna och 

externa budskap ökat. Flera forskare hävdar att cirka 80 procent av en chefs arbets-

dag ägnas åt kommunikation, främst muntlig, verbal kommunikation (Simonsson 

2002). En negativ konsekvens har blivit att chefer drabbas av informationsstress. 

I Enköpings kommun ansvarar 200 enhetschefer för den kommunala samhäll-

servicen. I deras uppgift ingår att informera om och driva verksamheten, vilket in-

kluderar att kommunicera med medarbetare och brukare och att arbeta strategiskt 

med verksamhetens framtida utveckling. Enheterna arbetar i stor utsträckning avskil-

da från varandra, men den gemensamma kommunikationsenheten samordnar verk-

samheterna under det kommunala varumärket. Den kommunikativa verksamhetens 

strategiska policydokument förtydligar ansvar och regler bland annat för olika kom-

munikationskanaler. Det är dessa styrdokument som hela kommunorganisationen har 

att förhålla sig till. Enligt kommunikationsenheten har det dock visat sig att enheter-

nas kommunikativa arbete och ansvar uppfattas och utförs på olika sätt i de olika 

verksamheterna och det kom att bli själva ursprunget till föreliggande uppsats. Efter-

som kommunikationsenheten ansåg att kommunens kommunikationsflöden framträ-

der som oenhetliga, där bl.a. innehållet prioriteras före god språkbehandling, erbjöds 

jag möjligheten att söka efter förklaringar. Att förklara varför enhetscheferna tolkar 

uppgifterna på olika sätt berör flera ämnesområden. Sant är dock att någon slags 

störning förefaller inverka på mellanchefernas kommunikation.  

	  

1.1	  	  Problemställning	  och	  syfte 
Syftet med den föreliggande uppsatsen är att undersöka hur enhetscheferna uppfattar 

sitt uppdrag att planera och genomföra sitt kommunikativa arbete. Målet är att försö-
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ka förklara vad störningen beror på och samtidigt testa hypotesen att cheferna brister 

i sin kunskap om kommunikationspolicyns innebörd och har svag kännedom om hur 

kommunikationsenheten fungerar. 

Att enhetscheferna tolkar sin kommunikativa uppgift olika kan angripas utifrån 

flera teoretiska antaganden och som ovan nämnts, inom olika ämnesområden. Det är 

fullt möjligt att förklara störningen som ett semantiskt brus, d.v.s. att sändare och 

mottagare inte tolkar de ord och begrepp som förmedlas på samma sätt därför att ord 

och begrepp är mångtydiga och sändare och mottagare har skilda språkvanor (Nils-

son & Waldemarsson 2007:27). Det är också tänkbart att enhetscheferna saknar både 

tid och verktyg i form av kunskap för att tolka och sortera informationen innan den 

skickas vidare ut i verksamheten. Det kan även förhålla sig så att enhetscheferna 

saknar inblick i hur den kommunikativa ledningen i kommunen fungerar. Tänkbart är 

även att cheferna, av okänd anledning, väljer att inte följa den kommunala policyns 

principer. 

Kommunikationspolicyn är ett av kommunens strategiska verktyg och består 

av ett antal viktiga punkter som styr hur kommunen bör kommunicera med sina in-

tressenter och vem som ansvarar för vad. Enköpings kommunala kommunikationspo-

licy blev en viktig utgångspunkt för att finna undersökningens problemställningar. 

Därmed lyftes frågan vilken kunskap enhetscheferna har om kommunikationspoli-

cyns innebörd. 

Ett första viktigt steg blev att reda ut begreppen information och kommunika-

tion genom att ta reda på hur enheterna tolkar och arbetar med sin uppgift. Valet av 

kommunikationskanaler är viktigt för att information ska nå fram till mottagaren, 

uppfattas rätt, samt skapa dialog. Ytterligare frågor för förståelsen av problemet gäll-

de enhetschefernas ansvarskrav, hur medvetna de är om sitt ansvar för att informa-

tion är korrekt och brukaren behandlas med respekt. Till sist återstod frågan vilken 

kännedom cheferna besitter beträffande kommunens organisation och det kommuni-

kationsstöd som erbjuds. 
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1.2  Disposition 
I forskningsbakgrunden i kapitel två redogör jag i korta drag för några forskningsin-

riktningar på organisations- och ledarskapsområdet. Därefter följer en beskrivning av 

de centrala begrepp som jag använder mig av i analysen. Kapitel tre innehåller dels 

en presentation av det material som jag använt mig av för att förbereda och tolka 

enkätundersökningen och resultatet därav, dels presenteras min metod för att analy-

sera resultatet. Därefter följer en beskrivning av enkätfrågornas urvalsmetod. Kapitel 

fyra innehåller en redogörelse för enkätens resultat och i kapitel fem analyseras re-

sultaten från undersökningen genom en jämförelse med tidigare forskning och inter-

vjuer från grannkommunerna Strängnäs och Eskilstuna. Jag prövar också om hypote-

sen överensstämmer med analysresultatet. Det avslutande sjätte kapitlet börjar med 

en sammanfattning av analysresultatet och därefter gör jag ett försök att besvara de 

inledande problemställningarna samt värdera analysens svar och slutsatser. Det är 

min förhoppning att resultatet innehåller tänkvärda och användbara synpunkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   8	  

2 Forskningsbakgrund 
Det finns ingen tidigare forskning som explicit undersöker svenska kommuners 

kommunikationsarbete. I olika rapporter och publikationer utgivna av Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL), ligger tonvikten bland annat på det politiska för-

troendet, den kommunala demokratin och frågor om kommunen och EU. Däremot 

har SKL två år i följd undersökt Sveriges kommuners webbsidor med målet att mäta 

webbsidans användarvänlighet under två minuters sökande. Resultatet visar att 

kommunerna på bara ett år har förbättrat sökmöjligheten för information (SKL 

2010). 

Forskningen om organisationers kommunikation har i stor utsträckning fokuse-

rat på intern kommunikation, där de vanligaste områdena är kommunikationsklimat, 

kommunikation mellan över- och underordnad samt informationsflöden och kommu-

nikationskanaler (Simonsson 2002:15 ff.). I Sverige har forskningen främst inriktats 

på medier och deras innehåll, uttrycksformer, produktionsvillkor och betydelse på 

individ- och samhällsnivå, inriktningar som Högskoleverket bestämt enligt kommu-

nikationsforskaren Charlotte Simonsson. Medie- och kommunikationsvetenskapen 

(MVK) vid Lunds universitet har bedrivit studier i planerad kommunikation, som 

innefattar ”organisationers planerade, formella kommunikation gentemot en bestämd 

målgrupp i syfte att förändra dess åsikter eller beteende” (Simonsson 2002:16).  

Under 1980-talet inträffade en kulturell vändning som även gav genomslag 

inom organisationsforskningen. Den innebar en ökad användning av kvalitativa me-

toder och begrepp såsom mening, tolkning och där stor vikt läggs vid språk, retorik 

och kulturella organisationsfrågor. Det s.k. konstruktionistiska perspektivet vände sig 

emot de enkelriktade kommunikationsmodellerna såsom transmissionsmodellen, ett 

synsätt där kommunikation främst handlar om att transportera budskap från en sän-

dare till en mottagare. Till stor del sker kommunikationsforskning inom två veten-

skapsområden, nämligen organisation och ledarskap, samt en blandning av de bägge 

områdena. Här följer en kort redogörelse för delar av den forskningen.  
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2.1 Organisationskommunikation 
När forskningen om organisationer tog fart på 1950-talet talades det om kommunika-

tion som något som förekom inom en organisation. Redan år 1938 beskrev företags-

ledaren Chester Barnard (The functions of the Executive) att relationen mellan orga-

nisationer och kommunikation är fundamental (Heide, Johansson, Simonsson 

2005:17 ff.). Kommunikation är viktig för att få alla medlemmar att acceptera orga-

nisationens mål och omarbeta mål till handling. Då organisationen består av relatio-

ner mellan människor underströk Barnard dessutom, att den informella informatio-

nen är av stor betydelse förutsatt att den hanteras med omsorg.  

I början av 1980-talet talades det om ett doktrinskifte i organisationers ledar-

skap och kommunikation. Den gamla hierarkiska och byråkratiska organisationen 

byttes ut mot en organisk modell anpassad för en alltmer komplex och föränderlig 

omgivning. Förändringen till den moderna organisationen karaktäriseras av ledord 

som: ständig förändring - fokus på kund och marknad - människan är organisationens 

största resurs - decentralisering - nätverk - information sprids till många - ledning 

genom vision och chefen blir ”coach”. Med viss eftersläpning har det moderna orga-

nisationskonceptet erövrat de flesta organisationer eftersom kraven på kvalitet, 

snabbhet, flexibilitet och tillgänglighet ökat. Idag beskrivs en organisation som ett 

socialt system, en gemensam kultur av normer, värderingar, tänkesätt, rutiner och 

ritualer. 

Simonsson redogör för hur olika perspektiv inom forskningsfältet organisa-

tionskommunikation (2002:40 ff.) sammanfaller med perspektiv på ledarskapsområ-

det. Mer om detta i nästa avsnitt. Vad författaren menar är att forskningsutvecklingen 

började med det dominerande perspektivet från mitten av 1900-talet, som märkligt 

nog kallas det modernistiska. Till skillnad från vad som ovan innefattas i den moder-

na organisationen, omfattar det modernistiska kommunikationsperspektivet en syn på 

människan som en passiv varelse styrd av objektiva omgivande faktorer. Enligt detta 

synsätt handlar kommunikation främst om att transportera budskap från sändare till 

mottagare, en enkelriktad kommunikation som kan innebära kontroll över mottaga-

ren. Det modernistiska perspektivet inkluderar således en transmissionssyn på kom-

munikation som definieras med hjälp av termer som: överföra, sända, vidareförmedla 
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och ge information till andra. Kommunikationsproblem kan enligt transmissionssy-

nen därmed förklaras av otydliga budskap eller bristfälliga informationskanaler.  

Det andra perspektivet inom organisationskommunikation sammanföll tids-

mässigt med den kulturella vändningen inom andra discipliner på 1980-talet och  

kallas det naturalistiska eller kulturorienterade perspektivet. Här är kommunikation 

en ömsesidig process där människor tillsammans skapar mening. Tyngdpunkten lig-

ger på människors interaktion och på hur information tolkas, inte på hur budskap 

transporteras. Det är inte heller bara ledaren, utan också medarbetare, som bidrar till 

att konstruera verkligheten. Med denna syn konstitueras ledarskap i kommunikatio-

nen och därmed övergår jag här till en kort redogörelse för ledarskapsforskningen. 

 

2.2  Ledarskapskommunikation 
Ordet ledarskap avser det faktiska utövandet av ledningsuppgifter (Nationalencyklo-

pedin) och ämnet studeras inom en rad olika discipliner bl.a. inom filosofi, psykologi 

och statvetenskap. Skillnaden mellan ledarskap och chefskap är att ledaren får folk 

med sig, men behöver inte ha ansvar för uppgifter och resultat. 

Ledarskapsforskningen dominerades fram till 1980-talet av tre perspektiv (Si-

monsson 2002:35 ff.) inriktade mot att finna utmärkande ledaregenskaper. Denna 

forskning möttes av kritiker som reagerade mot tanken att lägga för stor vikt vid le-

daren som person därför att det ansågs orimligt att finna en gemensam formel för det 

effektiva ledarskapet. Under 1980-talet växte nya teorier fram.1 Sammanfattningsvis 

innebär teorierna att ledarskapet är baserat på idéer, värderingar och föreställningar 

istället för regler och sanktioner (Simonsson 2002:37). Teoriernas syn på ledarskapet 

utgörs av idén att det är en person som skapar mening och förståelse. Med betoning-

en på idéer, värderingar och föreställningar återknyter det idébaserade ledarskapet till 

forskningen om organisationskultur. Kulturen anger utgångspunkt för ledarskapet 

och det är i kommunikationen mellan människor som ledarskap utövas (Alvesson & 

Ydén 2000). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Teorin om idéstyrning (Arvonen, 1989), symboliskt ledarskap (Gustafsson, 1998), förståelsebaserat 
ledarskap (Sandberg & Targama, 1998), värderingsbaserat ledarskap (Müllern & Stein, 2000), mana-
gement of meaning (Smirich & Morgan, 1982) 
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Simonsson delar det idébaserade ledarskapet i två perspektiv, det homogena och det 

heterogena (2002:37-40). Det homogena perspektivet är en stark kultur där alla orga-

nisationsmedlemmar delar samma mål och värderingar och ledaren är en kulturpro-

ducent. Med det heterogena perspektivet finns olika subkulturer där konsensus råder 

i specifika frågor. Men i hela organisationen råder ingen gemensam enighet om mål 

och värderingar. Däremot ses medarbetarna som aktiva, kreativa och kritiska uttolka-

re av ledningens kulturella budskap. Ledarskapet ses som en ömsesidig process där 

chef och medarbetare tillsammans skapar en gemensam verklighetsuppfattning. Kri-

tiken mot det heterogena perspektivet är att medarbetarna får överdrivet mycket 

makt. I verkligheten har chefen enligt Simonsson ett övertag i processer där förståel-

se skapas genom att chefen ensam avgör vilken information som medarbetarna ska få 

ta del av. Chefen kan dessutom presentera information på ett sätt som främjar en viss 

tolkning. 

 

2.2.1 Strategisk kommunikation 
Som ett samlingsbegrepp för organisationers kommunikation ur ett ledningsperspek-

tiv föreslår författarna Falkheimer och Heide (2007:36) strategisk kommunikation. 

Den beskrivs som: 

 
en grundläggande del av en organisations ledningsfunktion och ett praktiskt spe-
cialområde som inkluderar undersökning av behov, planläggning, strategiformu-
lering, utförande av kommunikationsinterventioner, kommunikationsprogram 
och processer. 

 
Strategisk kommunikation närmar sig området public relations, det finns forskare 

som menar att det är samma sak. Falkheimer och Heide ser strategisk kommunika-

tion som en länk mellan forskning och praktisk kommunikationsverksamhet och en 

hjälp till professionella kommunikatörer, informatörer, PR-konsulter och marknads-

förare som alla önskar bli mer reflekterande i sitt strategiska kommunikationsarbete. 

De har därför publicerat boken Reflexiv kommunikation (2003), som beskriver strate-

gisk kommunikation som ämnet som befinner sig i mitten på en karta, omgiven av de 

akademiska ämnena public relations, organisationskommunikation och marknadsfö-

ring. Det gemensamma intresset för dessa ämnen har att göra med hur kommunika-

tion kan förbättra effektiviteten.  
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2.3 Centrala kommunikativa begrepp 
2.3.1 Kommunikation eller information 
Efter MBL-lagstiftningen, i början av 1970-talet, krävdes nya möjligheter att föra en 

dubbelriktad dialog (Peter Eriksson 2002:50). Då myntades begreppet kommunika-

tion. Därefter byggde flertalet företag, kommuner och statliga organ upp informa-

tionsfunktioner i takt med att offentlighetsprincipen ställde krav på öppenhet och 

insyn. Informationsverksamhetens betydelse har ständigt ökat och under 1990-talet 

blev kommunikation ett ledningsinstrument. 

Enköpings kommuns kommunikationspolicy definierar kommunikation på föl-
jande sätt: 
 

Kommunens kommunikation omfattar allt utbyte av information och åsikter, som 
sker genom kommunens informationskanaler eller som har kommunen som part 
eller avsändare. Det finns olika former av kommunikation: uttalanden i tjänsten, 
informationsmöten, mässmontrar, tryckt och webbaserat material, telefonsamtal, 
vanlig post, muntliga, tryckta och digitalt framställda presentationer, e-post, 
medborgardialog, synpunkts- och klagomålshantering. 

 
En annan definition finns på Informatörsföreningens webbsida: 
  

Information är de strategiska budskapen som ska leda till ökad kunskap. Kom-
munikation är processen av budskap som bygger på interaktivitet bland dem som 
deltar i processen och som ska leda till någon form av attityd, eller förhållnings-
sätt. 

 
Som det framkommer av de två exemplen överensstämmer inte definitionen av be-

greppen information och kommunikation. Enligt ovan skiljer inte Enköpings policy 

på begreppen, utan innefattar både ren information (själva budskapet) och interakti-

viteten i begreppet kommunikation. Det visar sig dock att i jämförelse med två 

grannkommuners policies saknar dessa helt definitioner. Under min intervju med 

informationschefen i Enköping framkom att hon definierar begreppen i enlighet med 

Informatörsföreningen. 

 

2.3.2 Kommunikationspolicy 
En kommunikationspolicy är en kommuns enskilda strategi för all kommunikation. I 

enlighet med kommunikationsstrategin för Strängnäs kommun gäller ”att uppnå sina 

visioner, stärka sitt varumärke, stärka bilden av kommunen som organisation och 
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arbetsgivare och bidra till utvecklingen av kommunen och dess verksamheter”. Där-

av framgår hur viktig den är för en kommun. Enligt Enköpings kommunikationspoli-

cy från 2004 bygger policyn på svensk lagstiftning avseende informationsfrihet, ytt-

randefrihet, offentlighet och sekretess (Regeringsformen och Sekretesslagen) och 

informationsansvar (Förvaltningslagen). I övrigt framgår hur kommunen ska arbeta 

med kommunikation, vilka principer den följer. Information ska ges vid rätt tidpunkt, 

den ska vara behovsanpassad och kongruent, d.v.s. alltid vara av samma karaktär och 

ha samma formspråk. Policyn nämner hur medarbetare ska förhålla sig till både in-

terna och externa kontakter, hur handlingar ska registreras och e-post besvaras. Vida-

re definieras målgrupper och vilka som svarar för det ansvar som följer kommunens 

verksamheter och den kommunikation som utgår från dessa. Policyn omnämner även 

det ansvar och den skyldighet att hålla sig informerad som åligger varje medarbetare. 

I övrigt anvisar strategin vilka kommunikationskanaler som kommunen ska använda 

sig av. Den tar även upp hur kommunens grafiska profil ska användas och hur 

kommunikationsplaner ska upprättas.  

 

2.3.3 Kommunikationskanaler 
Teoretiskt sker ett flöde av information från en organisations centrala ledning via den 

lokala ledningen till medarbetare på fältet som sedan sprider informationen vidare till 

omvärlden (Eriksson 2002:55 ff.). Eftersom det finns många led som ska ta del av 

informationen, finns det risk för feltolkningar. Detsamma gäller återkopplingen från 

omvärlden inåt och uppåt i organisationen. Om flödet av information fungerar får 

medarbetare överblick över helheten och med tillräcklig information fattar de rätt 

beslut vilket ökar deras motivation. 

Den interna kommunikationen skiljer sig åt beroende på vilka fakta som ska 

förmedlas. Det finns operativ kommunikation som behövs för att varje medarbetare 

ska kunna sköta sitt dagliga arbete, nyhetskommunikation, styrkommunikation som 

leder verksamheten mot uppsatta mål, förändringskommunikation, kulturkommuni-

kation som berör värderingar och informell kommunikation som anses vara den mest 

väsentliga informationen på en arbetsplats. Information bör spridas via en kommuni-
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kationskanal som är anpassad för det behov och den brukare som informationen är 

avsedd för. I princip finns tre val: skriftliga, muntliga eller elektroniska kanaler.  

De skriftliga kanalerna minimerar risken för feltolkningar och läsaren kan gå 

tillbaka i texten och läsa på nytt. Läsaren kan också välja tidpunkt och plats för lä-

sandet och på så vis passar skriftliga kanaler att förmedla och dokumentera fakta, 

särskilt långa texter som inte lämpar sig för elektroniska kanaler. 

E-post, intranät och andra interaktiva kanaler sägs ha skapat en övertro på tek-

niken. Lättheten att vidarebefordra information, utan att sortera den, har dessutom 

skapat ett informationsöverflöd. Det talas om e-poststress. 

De flesta människor upplever att det finns få saker i arbetet som tar sådan 

enorm tid som möten och andra muntliga kontakter. Fördelen med muntlig dialog är 

det ömsesidiga tankeutbytet och direkta svar på frågor. Enligt en amerikansk forsk-

ningsteori från 1980-talet, kallad ”Media richness” teorin (Richard Daft, Robert 

Lengel), anses öga mot öga-kommunikation vara det rikaste mediet (Falkheimer & 

Heide 2003:144–145). Teorin ordnar olika medier hierarkiskt utifrån deras kapacitet 

att förändra människors förståelse, inställning och uppfattning om någonting, inom 

ett tidsintervall. Viktiga kriterier vid personliga möten är den direkta återkopplingen 

för att uppnå gemensam förståelse. Kommunikationen förstärks dessutom genom att 

låta kroppsspråket, röstläget och tonfallet hjälpa till att öka förståelsen. Också an-

vändningen av ett naturligt språk och ett personligt uttryckssätt istället för siffror 

förenklar kommunikationen. Lägg därtill att varje enskild mottagare besitter egna 

erfarenheter och unika kunskaper som hjälper henne eller honom att tolka budskapet. 

Även om vi försöker ta emot information nollställda, har vi svårt att frigöra oss från 

de mekanismer som påverkar mottagandet (Hanson 2007:19–20). Dessa försvarsme-

kanismer sitter djupt i folksjälen och ingår i de hinder för kommunikation som bl.a. 

påverkar mottagaren att snabbt värdera budskapet. Här är det känslan och inte för-

nuftet som styr.  

Mötet med andra människor tillgodoser också ett av våra viktigaste psykolo-

giska behov. Många möten kan dock bli improduktiva och därför krävs planering och 

förberedelse. Att avsätta en bestämd tid för mötet och att hålla sig till den, samt att 

medarbetaren deltar i de punkter som berör just den specifika medarbetarens uppgif-

ter är några viktiga synpunkter (Eriksson 2002:64). 
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Kravet på effektivitet uppnås genom att länka samman olika typer av interna kanaler 

för kommunikation. Både muntliga, skriftliga och interaktiva kanaler kompletterar 

varann och ger störst effekt när ledningens ambition är att höja medarbetarnas kun-

skap och insyn i verksamheten menar Eriksson. 

  

2.3.4 Ansvaret 
Med 200 enhetschefer som ska se till att information går ut till berörda är det viktigt 

att veta vem som tar ansvar för att fakta blir korrekt, för att kommunikation med 

kund eller brukare går rätt tillväga, för att kommunens strategiska och utvecklingsin-

riktade kommunikationsarbete fördelas mellan enhetschefer, informatörer och kom-

munens kommunikationsenhet.  

 I kommunikationspolicyn står att ansvaret följer verksamhetsansvaret. Dessut-

om ansvarar medarbetarna för extern såväl som intern information. Därutöver har 

kommunstyrelsekontorets stab Näringsliv-Information (kommunikationsenheten) ett 

särskilt ansvar för informationens kvalité. Enköpings kommunikationspolicy uttryck-

er inte ansvarsfördelning på ett tydligare sätt och därför kan det råda osäkerhet både 

bland ledning och enhetschefer. Jämfört med policyn för Eskilstuna och Strängnäs 

kommuner uttalar dessa en markant tydligare ansvarsfördelning med chefen som 

informationsansvarig inom sitt eget verksamhetsområde, både inför medarbetare och 

externa målgrupper. Chefen ska också se till att medarbetarna har tillgång till de vik-

tigaste kommunikationskanalerna och instruera medarbetarna om hur de söker nöd-

vändig information. I Eskilstuna anmodas chefen att aktivt söka och förmedla infor-

mation, ansvara för den interna dialogen och ”fånga upp” och diskutera aktuella frå-

gor, d.v.s. delta i det strategiska utvecklingsarbetet. 
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3 Material och metod 
Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera hur enhetscheferna tolkar sin uppgift 

att arbeta kommunikativt i Enköpings kommun. För att uppnå mitt syfte och mål har 

jag tillsammans med kommunikationsenheten ställt samman en enkät med 17 frågor 

som berör arbetssituationen för tvåhundra enhetschefer. För all information om 

kommunen, dess organisation och det pågående kommunikationsarbetet har informa-

tionschef Christina Bringfors Dahlgren och hennes medarbetare varit mig behjälpli-

ga. De har framför allt bidragit till att överföra sin förförståelse av syftets problem-

ställningar till enkäten, som den webb-ansvarige Tomas Frisk därefter har ansvarat 

för att skicka ut. 

För att öka förståelsen för hur en kommun arbetar kommunikativt besökte jag 

grannkommunerna Eskilstuna och Strängnäs. Besöken gav god insikt i den viktiga 

uppgift som kommunernas kommunikationsenheter utför. Erfarenheten har också 

varit användbar i jämförande syfte. I Eskilstuna intervjuade jag webbredaktören Mar-

tina Dahlgren om kommunikationsenhetens arbete. Där arbetar tjugo personer med 

information och på varje förvaltning finns minst en ansvarig, aktiv informatör som 

stöd och resurs. De skribenter som bland annat ansvarar för webbsidan, utbildas i 

redigering och förses med en manual som handleder skribenten. I och med att Eskils-

tuna kommun strax före mötet hade lanserat en ny webbsida, kom samtalet att handla 

speciellt om hur webbsidan skapats. I Strängnäs intervjuade jag kommunikationschef 

Mattias Johansson, som arbetade med förberedelserna för den nya webbsidan, färdig 

att lanseras den första juni 2011. Kommunikationsenheten med fem informatörer 

arbetar på ett mer centralstyrt sätt i organisationen. Tre redaktörer författar allt redak-

tionellt material och en webbredaktör sköter kontakten med alla enheter. 

Förutom enkätundersökningen har uppsatsens metod bestått av analys, dels en 

begreppsanalys som skapar klarhet i hur begreppen tolkas, dels en analys av enkät-

svaren med stöd i tidigare forskning. Framför allt har Charlotte Simonssons avhand-

ling i organisationsteori Den kommunikativa utmaningen (2002) och Jesper Falkhei-

mer och Mats Heides bok Reflexiv kommunikation (2003) varit betydande eftersom 

deras områden passat in i min undersökning. Den kommunikativa utmaningen är för-

fattad inom ramen för ämnet medie- och kommunikationsveteskap. Inom ämnet be-
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handlas frågeställningar som tidigare föll under en rad andra discipliner som statsve-

tenskap, företagsekonomi och litteraturvetenskap. Tyngdpunkten i Simonssons arbe-

te (2002:16-20) berör intern kommunikation och därför räknas avhandlingen till 

forskningsfältet organisationskommunikation. Simonssons avhandling analyserar 

ledarskapet och kommunikationen mellan chef och medarbetare inom en modern 

organisation, AB Volvo. 

Även författaren och ledarskapskonsulten Peter Eriksons bok Planerad kom-

munikation (2002) har varit till stor hjälp i analysen. Eriksson publicerade boken i 

början på 1990-talet och den handlar om informatörsyrket i stort, med syftet att vara 

en brygga mellan det praktiska och det teoretiska. Ytterligare en ledarskapskonsult 

med ett flertal publicerade fackböcker på meritlistan är Hans Ingvar Hanson. Hans 

handgripliga 12 principer för kommunikation (2007) vill ge idéer för bättre kommu-

nikation, främst för personlig sådan och masskommunikation. De tolv ”sanningarna” 

om information och kommunikation betonar bland annat mänskliga värden, ärlighet 

och sakkunskap. 

Ett problem vid enkätundersökningar är att frågorna kan tolkas på olika sätt av 

informanterna. Med tanke på att enkäten gjorts i samråd med kommunikationsenhe-

ten var anonymitet en nödvändighet för att cheferna skulle svara ärligt. Då svaren 

dels gjordes anonymt, dels skickades elektroniskt, fanns ingen möjlighet för under-

sökaren att ställa följdfrågor. Detta gör att den här typen av undersökning kan bli 

ytlig. Å andra sidan kan annorlunda tolkningar ge undersökaren nya aspekter på det 

som undersöks. 

För att minska risken för feltolkningar av resultatet hade det varit önskvärt att 

använda flera olika sätt att samla in information på. Djupintervjuer av några chefer 

hade kunnat förklara och säkerställa otydliga svar. Att delta passivt på olika slags 

möten, att studera e-postmeddelanden och annan intern och extern information skulle 

också kunnat ha bidragit till att öka undersökningens validitet. 

 

3.1 Enkäten 
Enkätens innehåll utarbetades i samråd med kommunikationsenheten. Tillsammans 

preciserades olika kriteriekrav som ska uppfyllas för att empiriskt kunna sortera un-
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der begreppet ”kommunikationsstörning”. Det handlar till exempel om språkliga 

missförstånd och om kommunikativa kunskapsbrister när det gäller val av kommuni-

kationskanal. Dessa kriterier utgjorde basen i frågeformuleringen och sedan tillfoga-

des organisatoriska kännetecken, såsom bristande kunskap om policy och kommuni-

kationsstöd. Gällande frågeställningarna om hur ansvarsfördelningen uppfattas av 

berörda parter, diskuterades bland annat språkliga kriterier i form av oenhetlig in-

formation, exempelvis på webbsidor. Tanken var att få kännedom om ifall cheferna 

använder sig av redaktörer eller om de överlåter skrivandet på andra medarbetare och 

i så fall, vem som bär det omedelbara ansvaret för att fakta är korrekt och språket 

enkelt och välskrivet. 
Frågeformuläret, som i sin helhet finns som bilaga 1, besvarades anonymt. 

Däremot värderades uppgifter om kön, ålder, antal år och inom vilken enhet som 

informanten varit i tjänst inom kommunen, som intressanta för värderingen av in-

formanternas svar. Om undersökningen görs korrekt bör den bygga på ett representa-

tivt och varierat urval av svarande.  

För att kunna få klarhet i hur varje enhet hanterar information och kommunika-

tion ombads varje enhetschef att med konkreta exempel redogöra för hur deras arbete 

går till (fråga 1). Därefter handlade frågorna om kommunens kommunikationspolicy. 

Frågorna 2–4 berörde chefernas medvetenhet om vad som gäller angående ansvaret 

för att arbeta kommunikativt. Som en följdfråga ombads cheferna svara på ifall de 

arbetar i enlighet med policyn och om de har åsikter om vad de skulle vilja förändra. 

Vidare avsåg enkäten att undersöka enhetschefernas syn på mer samordning av arbe-

tet med information och kommunikation, och ifall de har idéer om hur ett sådant 

samarbete skulle kunna se ut (frågorna 5–6).  

Med avsikt att kartlägga vilka kanaler som enhetscheferna använder för infor-

mation och kommunikation, listades samtliga kanaler som används inom kommunen. 

Samtidigt ombads informanterna att gradera sina val enligt skalan 1–5, där 5 står för 

den viktigaste kanalen (frågorna 7–8). Avsikten med att separera medievalen för in-

formation respektive kommunikation var att visa hur cheferna tolkar budskapen och 

skiljer på kanaler för ren överföring av information och på kanaler för att skapa me-

ning, interaktivitet. Därefter följde frågor om vem som ansvarar för att informationen 

blir korrekt, hur cheferna arbetar med att kvalitetssäkra den, samt vem som ansvarar 
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för kommunikationen med kund eller brukare (frågorna 9–11). Frågorna 12–13 hand-

lade om stöd i kommunikationsarbetet. Avsikten var att få en uppfattning om enhets-

cheferna känner till vilka stödjande resurser, i form av kommunikationsenheten och 

informatörer, som finns att tillgå. De avslutande frågorna (14–17) handlade om an-

svaret för det strategiska och utvecklingsinriktade kommunikationsarbetet. Frågorna 

som är uppdelade på de tre inblandade parterna kommunikationsenheten, informatö-

rerna/informationssamordnarna och de enskilda enheterna, poängterar att ansvaret är 

delat. Fråga 17 gav informanten plats för andra synpunkter. 
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4   Resultat 
Enkäten skickades ut och besvarades elektroniskt via kommunens egna undersök-

ningsverktyg. Frågeformuläret sändes ut till 100 enhetschefer inom följande förvalt-

ningar: fritids, skola, vård och omsorg, kommunstyrelsekontor och socialförvaltning. 

Totalt öppnade 50 chefer enkäten och 36 av dem besvarade den, dock inte helt kom-

plett. När det gäller de personliga uppgifterna uppgav 16 kvinnor och 8 män sin 

könstillhörighet. Åldern på 23 svarande fördelades enligt följande: 

- 13 chefer var 50 år eller äldre (1949–1961) 

- 10 chefer var yngre än 50 år (1962–1967) 

Av dessa har: 

- 5 chefer arbetat mellan 23–30 år vid förvaltningen 

- 5 chefer arbetat mellan 6–10 år vid förvaltningen 

- 13 chefer har arbetat mindre än 5 år (2,5–5) vid förvaltningen. 

 

4.1 Arbetet med information och kommunikation 
Enkäten inleddes med att efterfråga konkreta exempel på hur enhetscheferna arbetar 

med information och kommunikation. Av svaren framkom att personliga möten an-

vänds i mycket stor utsträckning. Därefter listar informanterna mejl, First Class, oli-

ka typer av möten (ledningsgrupp-, arbetsledar-, informations-, arbetsplats-), kom-

munens hemsida, tryckt material (brev, foldrar, informationsblad), annonser och int-

ranät. Det personliga mötet används i hög grad både gällande organisationens med-

arbetare och brukare, t.ex. föräldrar till skolbarn. Begreppet kommunikation om-

nämndes endast två gånger i svaren, men flera informanter talade om samtal och dis-

kussion. ”Information” används desto oftare. 

Beträffande frågan om hur kommunikationspolicyn uppfattas av cheferna visar 

svaren på en stor varians. Synpunkter på policyn rör sig alltifrån att ”vara vaken”  till 

förståelse av innebörden av begreppet kommunikation. Att det rör sig om en två-

vägskommunikation som utgör grunden för att driva en enhet svarar flera chefer. 

Även att upptäcka vad som behöver kommuniceras och se till att berörda parter får 

den information respektive ger den information som behövs poängteras. Att finnas 

tillgänglig som chef, att möta medarbetare och att vara tydlig är några andra av che-
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fernas uttryck för hur de uppfattar sitt kommunikationsansvar. På frågan om cheferna 

arbetar enligt policyn svarar 73 % (33 av 45) att de följer den, två chefer uppger sig 

inte följa policyn medan 10 chefer inte besvarar frågan.  

På fråga fyra, om vad enhetscheferna skulle vilja förändra, framhävs att mäng-

den information är för stor och svår att sortera och gallra bort. Tiden för informa-

tionsarbetet upplevs som alltför knapp, både att läsa mejl, informera nya medarbetare 

och att hålla fler muntliga informationsmöten. Att vara en mer närvarande chef är ett 

önskemål som framkommer av enkäten. Flera chefer önskar att deras medarbetare tar 

ett tydligare ansvar för sina uppgifter. Cheferna vill kunna ställa högre kompetens-

krav, framför allt på utbildning och uppdatering av utbildning, vilken de anser bör 

vara obligatorisk om så krävs. Apropå medieval önskas en mer levande hemsida och 

fler sociala medier för både internt och externt bruk. Däremot önskas ett minskat 

antal informationskanaler och First Class mappar till fördel för ”insidan”. 

Om viljan att samordna flera enheters information och kommunikation, ställer 

sig dryga hälften av 37 svarande positiva. Beroende på vilket område som samarbetet 

gäller, svarar de flesta att en ökad samordning av information bör ske från centralt 

håll, på ett övergripande plan. Då det gäller mer specifika områden föredrar enheter-

na att verka själva, men olika projekt kan samordnas via gemensamma planer och 

rutiner. Till exempel finns det frågor som delas av flera förvaltningar där samordning 

under samma chef kan vara lämplig. Insidan omnämns flera gånger som ett forum 

som medarbetare läser och anses därför passa bra för att samordna information. Av 

svaren framkommer även att tvärmöten med en fast punkt i ledningsgrupper kan ses 

som en möjlighet till ökad samordning. 

 

4.2 Medieval för information 
När enhetscheferna rankat sina val av kanaler för information framkom att cheferna 

rankar möten som den viktigaste informationskanalen (64 %). Därefter följer  e-post 

(58 %), intranät (31 %) och webbplats (25 %). Möten och e-post ligger i topp både 

som den viktigaste och den näst viktigaste kanalen, tillsammans uppnår de 83 % av 

antalet svar. Intranätet når upp till 67 % och webbplatsen 50 %. I mellanläge, de 

halvviktiga kategorierna 2–3, dominerar informationscenter (61 %), tidningar  
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(58 %), kommunväxel (50 %), annonser (50 %),  lokala medier (50 %) och nyhets-

blad (47 %). I kategorin minst viktig toppar annonser, radio och TV samt de sociala 

medierna.  Dessa anses alltså ha liten användbarhet ur informationssynpunkt.  

 

4.3 Medieval för kommunikation 
Beträffande kommunikation visar det sig att 72 % av svaren rankar möten som den 

viktigaste kommunikationskanalen. Den näst viktigaste kanalen för att kommunicera 

är e-post (67 %), och därefter kommer intranätet (31 %). I kategorin näst viktigast 

toppar däremot intranätet (22 %) före möten (17 %) och e-post (11 %). Slår man ihop 

de båda kategorierna dominerar möten med 89 %, före e-post, 78 %, och intranät,  

53 %.  

Mellankategorierna 2–3 visar att kanalerna informationscenter, webbplats, 

kommunväxel, anslagstavlor och nyhetsblad hamnar på procenttal mellan 40–59 %. 

När det gäller annonser, tidningar, radio och TV är tendensen att de betraktas som 

alltmer oviktiga ju längre ner i kategoriskalorna man tittar. Fler svarande betraktar 

dem m.a.o. som mindre betydande. 

 

4.4 Ansvarsfrågorna 
Svaren på frågan om vem som ansvarar för att informationen är korrekt vid den för-

valtning eller enhet där chefen verkar, visar att uppfattningarna är delade. Ett flertal 

svar pekar direkt på enhetschefen själv, andra nämner att den person som uttalar nå-

got också ansvarar för innehållet. Ytterligare ansvar bär förvaltningssekreterare, in-

formatör, någon administratör, rektor, någon utsedd ansvarig person på ”soc” och 

någon svarar frankt att det är oklart. Svarsfrekvensen på denna fråga var 32 av 36 

svar. Som en följdfråga ställdes frågan hur cheferna kvalitetssäkrar information. Sva-

ren uppvisar en rad olika sätt att kontrollera budskapen, alltifrån kontrolläsning till 

att testa budskapet på olika personer och läsa av responsen. Ibland samarbetar man 

med informationsavdelningen eller informatör och ibland ges informationen både 

skriftligt och muntligt. Någon vet inte och en chef litar på sin eller någons goda kun-

skaper om verksamheten. 
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När det gäller ansvaret för kommunikation med kund och brukare tar de flesta chefer 

själva sitt ansvar, möjligen via medarbetare såsom rektorer, lärare eller handläggare.  

 

4.5 Stöd i kommunikationsarbetet 
När cheferna ombeds svara på hur de uppfattar kommunikationsenhetens roll, svarar 

flera att de inte vet. Andra svarar mer schablonartat att enheten har ett övergripande 

ansvar, att de ska vara behjälpliga, att de bör vara det professionella stödet och un-

derlätta förvaltningarnas arbete. Flera tar upp det rent praktiska arbetet med layout, 

tryckta informationsblad, medan andra visar sig mer skeptiska och tveksamma. De 

flesta erkänner likväl att de varken känner till vad enheten gör eller vad den erbjuder 

för hjälp.  

Däremot framkommer en rad synpunkter på vad kommunikationsenheten bor-

de göra. Här handlar det om informationsbevakning och daglig förmedling av cent-

ralt utvald information till brukarna via intranätet. Det handlar om att ta fram kom-

mungemensamma riktlinjer kring information och kommunikation. Cheferna önskar 

även tydliga mallar om hur enheterna ska informera och använda kommunens logo-

typ. Att hantera  press och media, att hålla i utvecklingen av kommunikationskanaler 

och vägleda enheterna om hur de ska använda sig av exempelvis intranät, e-post 

m.m. upplevs som viktiga uppgifter för kommunikationsenheten. Webbplatsens ut-

veckling står också högt på listan bland de önskemål som enhetscheferna ger uttryck 

för.  

När det gäller chefernas syn på informatörernas roll avslöjas att endast få che-

fer har haft kontakt och stöd av informatörernas arbete. En chef tycker att deras in-

formatör är perfekt som visar stort intresse och kunskap om förvaltningen. En annan 

anser att informatörerna har kunskap både om verksamhet och lokala kontakter, yt-

terligare en annan berättar om hjälp med att författa och publicera dokument. Andra 

säger rakt ut att de inte vet eller har någon uppfattning om informatörsrollen. Ytterli-

gare tankar uttrycker antaganden såsom att informatören borde ge medarbetare in-

formation och chefer tid att ta sitt informationsansvar. En chef menar att informatö-

ren säkert behövs, ”men policydokument brukar jag tycka är till svag ledning då de 
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är snygga men långt ifrån den pragmatiska vardagsproduktionen. När de blir för kne-

piga och kostsamma tillämpar jag ’civil olydnad’”.  

 

4.6 Strategisk och utvecklingsinriktad kommunikation 
Frågorna om ansvaret för det strategiska och utvecklingsinriktade arbetet inom 

kommunen delas i tre: 

1. Chefernas synpunkter på kommunikationsenhetens ansvar visar att de flesta tycker 

att kommunikationsenheten har det övergripande ansvaret för information om kom-

munen. Andra benämningar är: huvudansvaret, expert på information, stort ansvar, 

eller ansvariga för att skapa professionell kommunikation. Flera kallar ansvaret stort, 

men nämner inte vad det innebär. Två svarar att de inte vet. 

2. Chefernas synpunkter på informatörernas och de informationssamordnande perso-

nernas ansvar poängterar deras roll att samordna och implementera information mel-

lan olika verksamheter och kommunikationsenheten. Informatörerna bör fungera 

som en mellanhand och hjälpa till att fånga upp lägesbeskrivningar på båda håll. Nå-

gon nämner att de bör hjälpa till att upptäcka utvecklingsområden. 

3. Chefernas synpunkter på sitt eget ansvar varierar stort. Samtliga chefer menar att 

deras ansvar kretsar kring den egna enheten, men de vet inte riktigt vad som förvän-

tas av dem. En del svar avslöjar att de behöver specialistkompetens, med bra och 

lättjobbade instrument, därför att deras tid är begränsad. Någon efterlyser fler verk-

tyg för att sprida information och kommunicera. Ett svar menar att tiden ska ägnas åt 

driften av skola och inget annat.  

 

4.7 Andra synpunkter 
Under fråga 17 om andra synpunkter avslöjar ett svar att alla chefer/svaranden inte 

kan skilja på begreppen information och kommunikation. En annan synpunkt indike-

rar att viktig information inte når fram till alla berörda därför att rätt kanal inte an-

vänds. Vidare avslöjas att information inte alltid når fram i tid för att cheferna ska 

kunna bearbeta och vidarebefordra den till sina medarbetare.  
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5 Analys av resultatet  
Jag har valt att analysera resultatet under samma sju huvudteman som frågorna i hu-

vudenkäten baserades på. Varje tema analyseras med hjälp av aktuell teoretisk litte-

ratur. Exempel från grannkommunerna kommer att tillföras analysen i de fall de an-

ses vara relevanta. Kapitlets avslutas med en utvärdering av analysens metod.  

 

5.1 Arbetet med information och kommunikation 
Enkätsvaren visade tydligt att personliga möten används helst och i mycket stor ut-

sträckning både i informations- och kommunikationssyfte. Att enhetscheferna före-

drar personliga möten kan förklaras av det faktum att de möter en mängd olika mot-

tagare, alltifrån medarbetare till brukare, som var och en besitter egna unika erfaren-

heter och har olika behov av kunskap och information. Falkheimer och Heide redo-

gör för den tidigare nämnda amerikanska forskningsteorin, den s.k. ”Media rich-

ness”-teorin, som visar hur öga mot öga-kommunikation är det rikaste mediet. Efter-

som teorin jämför olika mediers kapacitet att förändra människors förståelse, inställ-

ning och uppfattning om någonting, inom ett tidsintervall, är det förståligt att mötes-

formen med den direkta återkopplingen från mötesdeltagare lockar till användning. 

Men även andra kriterier samspelar för att uppnå förståelse vid personliga möten, 

exempelvis kroppsspråk, röstläge och tonfall. Ytterligare en möjlig förklaring till att 

möten favoriseras skulle kunna härledas till att mötesformen ingår i kommunorgani-

sationens kultur, åtminstone den kultur som rådde före internet och intranätets tidse-

ra. Närheten till medarbetare kan likaledes naturligt förklara många möten, det är 

enkelt att mötas. 

Precis i enlighet med enkätundersökningens resultat, nämligen att mejl, First 

Class, tryckt material och intranät tillhör enhetschefernas näst prefererade arbetssätt, 

bekräftar  ”Media richness”-teorin att dessa val hör till de rikare tack vare sin förmå-

ga att ge människor nya insikter. Det handlar om ett medium som har tillräcklig ka-

pacitet att hantera tvetydigheter i ett meddelande (Falkheimer & Heide 2003). I de 

fall då personerna känner varandra väl behövs oftast mindre rik information för att 

kunna tolka och förstå. Vanligtvis sker valet av mediekanal beroende på hur de upp-

fattas av medarbetarna, snarare än mediekanalernas objektiva egenskaper. Om med-
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arbetarna således är vana vid personliga möten eller andra alternativ, är det enklare 

att välja samma kanal än att anpassa mediekanalvalet efter budskapet som det hand-

lar om. Det skulle i så fall kunna innebära att det finns ett mått av tröghet, eller be-

kvämlighet, som förklarar medievalet. Å andra sidan visar användningen av de socia-

la medierna twitter och facebook att ny teknik upplevs som ett lockande alternativ, 

åtminstone inom vissa användarsegment. 

 

5.1.1 Om kommunens kommunikationspolicy 
Kommunikationspolicyn är kommunens styrdokument som anger principer och för-

hållningssätt för den externa och interna kommunikationen. Dokumentets innehåll är 

enkelt och tydligt skrivet om än i en allmän och mer förklarande ton: 

”..kommunikationen syftar till […] Med det följer delaktighet och engagemang…”. 

Av enkäten framkommer att merparten (73 %) av de svarande uppfattar att de följer 

policyn i sitt dagliga arbete. En hel del svarar exempelvis att de ser som sin uppgift 

att upptäcka ny information och att förmedla den till sina olika nätverk. Tidigare 

forskning (Heide, Johansson, Simonsson 2005:125) nämner att både förtroende för 

chefer och samhörighet med arbetsenheten liksom informationsklimatet är viktiga 

faktorer som påverkar medlemmar i en organisation att följa mål och strategier . Med 

det perspektivet verkar emellertid några enkätsvar sakna samhörighetskänsla med 

kommunen som organisation, att döma av följande ganska oengagerade svarsexem-

pel: ”Kommunikation ska finnas som en naturlig del av arbetet”. 

Desto större engagemang märktes när frågan om önskade förändringar kom på 

tal. Svaren vittnar om den stora mängd information som måste hanteras. Tillsam-

mans med tidsbrist för informationsarbetet utgör mängden information ett allvarligt 

problem. Problemet är symptomatiskt för det nutida samhället där en stor del av en 

chefs arbetsdag går åt till att kommunicera (Simonsson 2002). Informationsöverflö-

det kombinerat med ett högt tempo skapar en nära nog kaotisk situation, där chefens 

kommunikativa uppgifter alltmer handlar om att hjälpa medarbetare att sortera viktig 

information. En annan uppgift blir att hjälpa till att tolka information och göra den 

meningsfull. En stor del av informationen är övergripande och av generell karaktär 

skriver Simonsson. Då gäller det att skapa en koppling mellan varje enhet och kom-
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munen som helhet. Enkätsvaren på fråga sex föreslog i enlighet med detta att sam-

ordning av flera enheters kommunikationsarbete skulle kunna innefatta just övergri-

pande gemensamma frågor. Rent praktiskt skulle den enskilde enhetschefen i så fall 

kunna slippa fördjupa sig i vissa informationsärenden som istället kunde skötas cent-

ralt. 

Tidsfaktorn är ett bekymmer som härrör från vår moderna samhällsutveckling 

där allt går fortare. Tiden för att uttala sig och för att läsa minskar. Som en nödvän-

dighet utvecklas nya mottagarstrategier (Falkheimer & Heide 2003:65-66). Männi-

skan tvingas bli mer selektiv p.g.a. det ökade informationsflödet. Risken finns att 

budskapens mening kollapsar eftersom de kortas ner av tidsbrist, fragmentiseras, och 

bidrar till ytlighet. Selektiviteten medverkar också till att de gemensamma referens-

ramarna försvinner. Om alla medarbetare inte läser samma information, utan somliga 

bara läser en förkortad version, bildas en elit med specialkunskaper och en grupp 

med ytliga kunskaper. 

Ytterligare en viktig fråga om önskade förändringar av enhetschefernas kom-

munikationsarbete gäller ansvarskravet på medarbetare. I enlighet med enkäten finns 

det idag inget tvång att vidareutbilda sig om och ifall arbetsuppgiften så kräver det. 

Det är förståligt att omvärldens snabba utveckling, inte minst den tekniska, skapar 

nya kunskapsbehov. Men en chef som ”dristar sig till att ta upp frågor om hur olika 

personalkategoriers insatser värderas riskerar att stämplas som bråkstake” (Heide, 

Johansson & Simonsson 2005:109). De menar att svårigheten även kan orsakas av att 

organisationen plattats till och antalet chefsnivåer minskat, vilket innebär större per-

sonalgrupper och större svårigheter att agera coach och bedriva ett ledarskap baserat 

på dialog och delaktighet. Det ligger definitivt en stor risk i att inte kunna hänga med 

i dialogen av komplexa budskap, eftersom det kan innebära att medarbetare gör fel-

tolkningar som i sin tur leder till spridning av felaktig information. Därigenom upp-

fylls varken kommunikationspolicyn eller chefens önskemål. 

Samordning av information skulle ge kommunen ett mer enat ansikte utåt.  

50 % av de svarande instämmer och ser en rad fördelar med att samla exempelvis 

alla informatörer under samma chef. Det är så som organisationen i Enköping ska 

fungera idag, även om det inte verkar vara allmän kännedom. Som en jämförelse har 

varje förvaltning i Eskilstuna kommun 1-2 informatörer som ansvarar för och organi-
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serar informations- och kommunikationsarbetet, samtidigt som de ger ett 20-tal ut-

sedda skribenter sitt stöd (Dahlgren). Tillsammans med webbredaktörer och en 

kommunikationsstrateg formar informatörerna en processledningsgrupp med uppgift 

att leda, driva, samordna och utveckla kommunens strategiska och mediala kommu-

nikationsarbete. Strängnäs kommunikationsenhet som är mer jämförbar med Enkö-

ping till storleken, fungerar som en samordnad central ledning. På varje verksam-

hetsenhet delas det kommunikativa ansvaret med en huvudredaktör som länk i det 

kommunikativa nätverket (Johansson). 

Samordning av kommunikation sker bäst för specifika frågor, eller för projekt 

svarar flera enhetschefer i enkäten. Men mer verksamhetsspecifika områden önskar 

enheterna driva själva eftersom sakkunskapen finns ute i organisationen och endast 

där kan de ansvara för riktigheten i budskapet, förutsatt att allt går rätt tillväga. 

 

5.2 Medieval för information 
Analysen har redan delvis behandlat val av mediekanal i Enköpings kommun. Möten 

är den klart viktigaste kanalen för information, följt av tre digitala mediekanaler. 

Eftersom möten ger möjlighet till dialog och förklaring bör de framför allt användas 

till komplex informationsspridning. Om man använder transmissionssynen för att 

tolka begreppet kommunikation, uppfattas mottagaren som passiv och effekten går 

att mäta. Det är en enkelriktad syn på kommunikation, där budskapet effektivt och 

snabbt når de tilltänkta mottagarna. Enligt Falkheimer & Heide (2003:67 ff.) är det 

fortfarande många människor som har den synen. De personer som utgår från trans-

missionssynen använder sig av termer som: överföra, sända, vidareförmedla och ge 

information till andra. I enkätsvaren använder ett flertal chefer uttrycket ”jag infor-

merar”, vilket bekräftas genom användningen av de digitala mediekanalerna. Men i 

och med att möten i enkäten är den viktigaste kanalen för information, skulle man 

kunna ifrågasätta varför cheferna i så hög grad utnyttjar möten istället för digitala 

mediekanaler för information. Det kan givetvis röra sig om en feltolkning av begrep-

pet eller också om att deras möten har fler ärenden på agendan än enbart information, 

men frågan är relevant. 
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Att vissa kanaler som informationscenter, tidningar, kommunväxel, annonser med 

flera intar en mellanposition som medieval för information, visar på att de hamnat i 

underläge jämfört med de digitala medierna e-post, intranät och webbplats. Informa-

tion söker påverka människors handlingar genom att skapa publicitet, som ett lärar-

elev förhållande. Eftersom den typen av påverkande publicitet används främst i radio 

och TV, skulle det kunna förklara varför dessa mediekanaler hamnar som sista val. 

Tillsammans med de sociala medierna anses radio och TV ha en mycket liten an-

vändbarhet ur enhetschefernas informationssynpunkt.  

 

5.3 Medieval för kommunikation 
Möten som viktigaste medieval för kommunikation uppnår 72 % av enkätsvaren. Vid 

möten skapas mening och gemensam förståelse av ett budskap, där språket hjälper 

oss att uttrycka våra intryck av verkligheten (Falkheimer & Heide 2003:79-80). Ge-

nom att använda meningsskapande ord som ”delande, deltagande, sammanslutning 

och innehav av gemensam förståelse” kommer vi närmre den ursprungliga betydel-

sen av ordet kommunikation. ”Communis” är den latinska benämningen för att göra 

något till gemensam egendom. I enkätsvaren finns exempel på sådana uttryck: ”dela 

via mail, deltaga i fikapaus, möten, arbetsplatsträffar, genom dialog”. Svaren visar 

också att e-post följer tätt efter möten som viktigaste kommunikationskanal med  

67 %, medan intranätet rankas trea med 31 % av svaren. Då det gäller val av andra 

mediekanaler för kommunikation hamnar informationscenter, webbplats, kommun-

växel, anslagstavlor och nyhetsblad i det mellanviktiga skiktet, där de uppnår en 

svarsfrekvens på 40–50 %. På grund av sin icke-kommunikativa karaktär återfinns 

annonser, tidningar, radio och TV i den lägsta, mindre viktiga, kategorin. 

 

5.4 Ansvarsfrågorna 
Enkäten gav inget entydigt svar på frågan vem som ansvarar för att informationen 

från enheten blir korrekt. Ansvaret ”borde” ligga hos enhetschefen som ansvarar för 

sin verksamhet i enlighet med kommunikationspolicyn: ”Ansvaret följer verksam-

hetsansvaret. Det betyder att varje nämnd och förvaltning ansvarar för kommunika-

tion om och från sin egen verksamhet inom ramarna för detta och underliggande do-
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kument.” I praktiken delar enhetschefen ofta ut ansvaret till den som ger information 

enligt enkätundersökningen. Falkheimer & Heide (2003:113-114) menar att den som 

kommunicerar reflexivt betraktar teknik som underordnad människans sätt att skapa 

mening. Han/hon tar personligt ansvar för sin kommunikation på så sätt att 

hans/hennes egna ideal bedöms som viktigare än uppdragsgivarens. Alltså är han/hon 

beredd att bryta eller förändra uppdragsgivarens ideal och verksamhet. Kanhända 

förhåller det sig på det viset att vissa enhetschefer anser att det finns medarbetare 

som på ett bättre sätt uppfyller chefens idealbild gällande ansvaret för verksamheten.  

Kvalitetssäkring av information är en viktig del av det kommunala ansvaret. 

Undersökningen visar på många olika sätt att kontrollera kvalitet, alltifrån att testa 

budskap på andra till att förlita sig på goda kunskaper. Av svaren att döma finns det 

ingen gemensam praxis för hur kvalitetssäkring ska utföras. Därmed kan anledningen 

till att språkbehandlingen kommer i andra hand förklaras av att det är innehållet som 

premieras. 

Den sista av ansvarsfrågorna gäller ansvaret för kommunikationen mot kunder 

och brukare. Undersökningen visar att enhetscheferna tar ett större personligt ansvar 

för kontakt och kommunikation mot kund och brukare, möjligen tar de hjälp av med-

arbetare i form av lärare och rektorer. Exempelvis drivs en verksamhetsledare i skol-

världen sannolikt av starka ideal för att driva sin verksamhet. Därav följer ett starkt 

intresse för att upprätthålla nära kontakt med sina brukare. 

 

5.5 Stöd i kommunikationsarbetet 
Det framkommer att det råder osäkerhet om kommunikationsenhetens funktion. En-

hetscheferna känner endast i liten grad till vilken typ av kommunikativt stöd som de 

kan erhålla. Däremot uppstår ett flertal synpunkter på vad kommunikationsenheten 

borde göra. Bland dessa synpunkter handlar många om rent formella frågor. Enhets-

cheferna saknar riktlinjer för sitt kommunikativa agerande i alla typer av led. Anled-

ningen till den bristande insikten om hur kommunen är organiserad kan exempelvis 

bero på många nyanställda, att det var länge sedan information om kommunens 

struktur och strategi kommunicerades, eller det enkla faktum att kommunikationsen-

heten är osynlig på organisationsschemat eftersom enheten ingår i kommunstyrelse-
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kontoret. Vad orsaken än är så erbjuds kommunikationsenheten goda förutsättningar 

att marknadsföra sin funktion och sina tjänster. 

I jämförelse med grannkommunerna Strängnäs och Eskilstuna har den förra 

placerat kommunikationsenheten som egen förvaltningsenhet, medan Eskilstuna 

kommun, mer likt Enköping, valt att samnyttja funktionen information med förvalt-

ning, kommunledningskontor och den politiska verksamheten. Att kommunikations-

enheten har en central roll organisatoriskt är naturligt, men bör den inte också vara 

väl synlig? 

Även informatörernas roll är obetydligt känd bland enhetscheferna. De som re-

dan fått stöd av informatörernas arbete är dock mycket nöjda. Svaren visar tydligt att 

informatörerna utnyttjas mest för hjälp med olika textmaterial, layout, broschyrer 

med snygga bilder. Kännedomen om vad de mer kan hjälpa enheterna med har inte 

nått fram. Även informatörens roll är i behov av förtydligande och framför allt borde 

den informeras om, så att enhetscheferna inte behöver tillämpa ”civil olydnad” som 

en enhetschef erkänner. Genom ett bättre utnyttjande av kommunikationsenhetens 

stöd kan enhetscheferna minimera sin osäkerhet i det viktiga kommunikativa arbete 

som de utför. 

 

5.6 Strategisk och utvecklingsinriktad kommunikation 
Enhetschefernas enkätsvar visar på bristande insikt i hur kommunikationsenheten 

arbetar och hanterar sitt ansvar gentemot verksamheterna. Men samtliga enhetschefer 

utgår från att ett huvudansvar vilar på kommunikationsenheten som organisatoriskt 

befinner sig i kommunens topp. Det överensstämmer helt med kommunens policy att 

det övergripande ansvaret för information och kommunikation om kommunen, inklu-

sive kommunfullmäktige och kommunstyrelsens beslut, vilar på kommunstyrelsen 

och kommunstyrelsekontoret gemensamt. Därutöver finns staben ”Näringsliv-

Information” (kommunikationsenheten) som garanterar att god kvalité, policies och 

riktlinjer efterföljs. Inom staben finns en styrgrupp för informationsfrågor vars upp-

gift ”också är att bevaka att den information som kommunen håller tillgänglig är 

aktuell”. Med utdraget från kommunikationspolicyn ovan vill jag visa på att kom-

munstyrelsen och kommunstyrelsekontoret gemensamt kan ha brustit i att kommuni-
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cera informationen till enhetscheferna på ett sådant sätt att den skapat förståelse. En-

ligt enkäten har cheferna nämligen önskat sig samma information som det nyss cite-

rade. 

Enhetschefernas synpunkter på informatörernas ansvar betonar uppgiften att 

samordna och implementera information mellan verksamheterna och kommunika-

tionsenheten. Organisationspsykologen Karl Weick beskrev i slutet av 1980-talet hur 

strukturer uppstår ur kommunikationsprocesser (Heide, Johansson & Simonsson, 

2005:80). De påverkar också framtida kommunikationsmönster när deltagare kom-

mer överens om en arbetsprocedur som senare kan bilda ramar för hur arbetet ska 

fortsätta. Att förmedla lägesbeskrivningar och att upptäcka utvecklingsområden är 

två viktiga arbetsuppgifter som skulle kunna tillgodoses av informatörerna och som 

har betydelse för hela kommunorganisationen. 

Enhetschefernas synpunkter på sitt eget ansvar för strategiarbetet varierar stort. 

De uppger sig vara osäkra på vilka förväntningar som vilar på dem och efterlyser bra 

och tidsbesparande instrument som hjälper chefen med utvecklingsarbetet. Det ver-

kar förhålla sig så att vissa enhetschefer ser som sin huvuduppgift att sköta driften av 

exempelvis en skola. Uppgifter utöver den erfar vissa chefer som ”störande”. Två 

faktorer av betydelse är brist på tid och kompetens. Har man inte mycket tid över, 

kan inhämtandet av kunskap och verktyg uppfattas som en orimlighet. Det visar sig 

att även på utvecklingsområdet kan kommunikationsenheten åstadkomma förbätt-

ringar genom att förse verksamheterna med de efterfrågade verktygen. 

En god samordning mellan verksamhet och kommunikationsenhet är en både 

tids- och resurskrävande uppgift, något som en stor kommun som Eskilstuna kan 

försvara med sina utlokaliserade informatörer (Dahlgren). Eftersom svenska kom-

muner ansvarar för en stor del av samhällsservicen och medborgaren ställer höga 

krav på snabbhet och tillgänglighet, kvarstår frågan i vilken grad kommunen kan 

avhålla sig från en effektiv kommunikationsverksamhet.  

Genom att återknyta till tidigare resonemang om det idébaserade ledarskapet 

på sidan 10, menar jag att det finns likheter med ledarskapet i Enköpings kommun, 

därför att det i kommunen finns en blandning av två kulturer. Dels finns den övergri-

pande, politiskt styrda organisationen som delar samma mål och värderingar och där 

ledarskapet, kommundirektören, agerar som kulturproducent. Dels finns olika sub-
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kulturer i samma organisation, d.v.s. verksamheterna, med egna kulturer färgade av 

den verksamhet som bedrivs, exempelvis skola, sociala frågor eller vård. I varje 

verksamhet råder konsensus i specifika frågor och medarbetarna är aktiva och kreati-

va, men också kritiska gentemot kommunledningens kulturella budskap. Om målet är 

att kommunen önskar utveckla en gemensam kommunikation av det kommunala 

varumärket och dess tjänster, borde därför samordningsfrågan utredas grundligt. 

 

5.7 Andra synpunkter 
Andra synpunkter som enkäten gav svar på är svårigheten att nå fram med viktig 

information. Val av teknik och hur den ska användas verkar i behov av samordning. 

Det bör finnas riktlinjer för hur viktig information ska hanteras för att inte försvinna i 

informationsöverflödet. Dessutom uttrycks en önskan om att cheferna behöver tid för 

bearbetning av information innan den vidarebefordras till medarbetarna. Återigen 

blir frågan om att sålla och sortera information aktuell. Tidigare forskning av Weick 

och Ericsson påpekar att endast information som ”rycks ut” från den oändliga floden 

av budskap, för att kunna tolkas och tilldelas mening, kan starta en meningsskapande 

kommunikationsprocess (Heide, Johansson & Simonsson, 2005:103). Ordet process 

varskor om att det handlar om tid.  

 

5.8 Hypotesen 
Som avslutning på min analys av enkätsvaren avser jag att testa hypotesen att che-

ferna brister i sin kunskap om kommunikationspolicyns innebörd och har svag kän-

nedom om hur kommunikationsenheten fungerar. Undersökningen visar att enhets-

chefernas tolkning av kommunikationspolicyn är mycket spridd. I sina svar blandar 

de ihop de olika uppgifterna, personal- och kommunikationsarbete. Tydligt är att 

enhetscheferna inte prioriterar policyn som arbetsredskap. Dessvärre överensstäm-

mer hypotesen även då det gäller chefernas uppfattning om hur kommunikationsen-

heten fungerar. Men de har flera konkreta önskemål på listan: kommungemensamma 

riktlinjer, tydliga mallar och utveckling av kommunikationskanaler för att nämna tre 

områden. 
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6   Avslutning 
6.1 Sammanfattning 
Enkätsvaren visade tydligt att personliga möten används helst och i mycket stor ut-

sträckning både i informations- och kommunikationssyfte. Möten som viktigaste 

medieval för kommunikation uppnår 72 % av enkätsvaren. Viktiga kriterier vid per-

sonliga möten är den direkta återkopplingen för att uppnå gemensam förståelse och 

det ligger definitivt en stor risk i att inte kunna hänga med i dialogen av komplexa 

budskap, eftersom det kan innebära att medarbetare gör feltolkningar som leder till 

spridning av felaktig information. Att enhetscheferna föredrar personliga möten kan 

också förklaras av att de möter en mängd olika mottagare, alltifrån medarbetare till 

brukare, som var och en besitter egna unika erfarenheter och behov. 

Möten tar mycket tid i anspråk. Av enkäten framgår även att chefer använder 

det personliga mötet trots att ärendet är av informationskaraktär, ett enkelriktat bud-

skap till en passiv mottagare. Med tanke på det stora informationsflödet och brist på 

tid som cheferna upplever, är det befogat att ifrågasätta anledningen till att cheferna 

utnyttjar möten för informationsärenden. 

Samordning av kommunikation sker bäst för specifika frågor, eller för projekt. 

Mer verksamhetsspecifika områden önskar enheterna driva själva därför att sakkun-

skapen finns ute i organisationen och endast där kan de ansvara för riktigheten i bud-

skapet, om allt går rätt tillväga. En förklaring är att verksamheterna utgör subkulturer 

inom organisationen, vars värderingar inte alltid sammanfaller med kommunens och 

därmed ställer de sig kritiska till ledningens kulturella budskap.  

Ansvaret för korrekt information delar enhetschefen i praktiken ofta ut till den 

som ger informationen. Därmed är enhetschefen beredd att bryta mot kommunens 

strategi. Kanhända förhåller det sig på det viset att vissa enhetschefer anser att det 

finns medarbetare som på ett bättre sätt uppfyller verksamhetens ansvarsideal. Kvali-

tetssäkring av information genomförs på många olika sätt, alltifrån att testa budskap 

på andra till att förlita sig på goda kunskaper. Det verkar förhålla sig så att innehållet 

går före språkriktighet eftersom det inte råder någon gemensam praxis för hur kvali-

tetssäkring ska utföras. 
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Då det gäller ansvaret för kommunikationen mot kunder och brukare visar undersök-

ningen att enhetscheferna tar ett stort personligt ansvar för kontakt och kommunika-

tion mot kund och brukare, möjligen med hjälp av medarbetare. Starka ideal och ett 

starkt intresse för att upprätthålla en nära kontakt med sina brukare kan vara en för-

klaring till chefernas engagemang. 

Det råder osäkerhet om kommunikationsenhetens funktion. Enhetscheferna 

känner endast i liten omfattning till vilken typ av kommunikativt stöd som de kan 

erhålla. Informatörernas roll är också lite omtalad. De som redan fått stöd av infor-

matörernas arbete är dock mycket nöjda. Att förmedla lägesbeskrivningar och att 

t.o.m. upptäcka utvecklingsområden är två arbetsuppgifter som skulle kunna tillgo-

doses av informatörerna och som har betydelse för hela kommunorganisationen. 

Kommunstyrelsen och kommunstyrelsekontoret gemensamt kan ha brustit i sitt 

ansvar att informera och skapa förståelse för kommunens organisation. En god sam-

ordning mellan verksamheter och kommunikationsenhet är med säkerhet en både 

tids- och resurskrävande uppgift. Men eftersom svenska kommuner ansvarar för den 

mesta samhällsservicen och medborgaren ställer allt högre krav på snabbhet och till-

gänglighet, är frågan om kommunen klarar av sin uppgift utan en riktigt effektiv 

kommunikationsverksamhet. 

Flera enhetschefer upplever osäkerhet gällande ansvar, förväntningar och krav. 

De ser som sin huvuduppgift att sköta driften av verksamheterna. Cheferna önskar 

mer tid och bättre kompetens för kommunikationsarbetet och därför efterlyser de bra 

och tidsbesparande instrument som hjälper dem med utvecklingsarbetet. 

Slutligen understryks svårigheten med att nå fram med viktig information. Val av 

teknik och hur den ska användas verkar i behov av samordning. Det bör finnas rikt-

linjer för hur viktig information ska hanteras för att inte försvinna i ett gigantiskt 

informationsöverflöd. Dessutom önskas tid för bearbetning av information innan den 

vidarebefordras till medarbetarna. 

 

6.2  Slutdiskussion 
Som svar på hypotesen och de inledande problemställningarna är det av största vikt 

att enhetscheferna får kunskap om kommunorganisationen och de styrande doku-
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menten. Samtidigt blir de medvetna om skillnaden mellan information och kommu-

nikation, vilket kommer att underlätta valet av rätt kommunikationskanal. Med 

kommunens kommunikativa stöd skulle cheferna kunna lära sig att tolka informa-

tion. Troligt är att en stor del av informationsflödet kan samordnas för hela eller de-

lar av kommunens verksamhet. Informationsarbetet skulle kunna fördelas på fler 

medarbetare som med adekvat utbildning, ökad kunskap om hur man kommunicerar 

och med stöd av informatörerna, kan komma att underlätta chefernas hårda arbets-

tryck och ge dem mer tid. Positivt är det goda bemötande som cheferna visar sina 

brukare. Om kommunens förhållningssätt mot omvärlden står omnämnt i policyn: 

”vi ska bemöta alla hövligt och med respekt”. Enligt undersökningen verkar citatet 

haft god effekt.   

Uppsatsens syfte var att undersöka och analysera hur enhetscheferna uppfattar 

sin uppgift att arbeta kommunikativt i Enköpings kommun. Trots att enkäten i helhet 

endast besvarats av dryga 40 % av enhetscheferna, har flera intressanta synpunkter 

kommit fram, utöver svaren på enkätens frågeställningar. Det verkar finnas ett intres-

se för kommunikation bland en stor del av cheferna och en vilja att lära sig verkty-

gen, att få mallar och att använda de effektivaste kommunikationskanalerna. Att för-

klara de störningar i kommunikationsflödet som jag inledningsvis presenterade, är 

naturligtvis en stor uppgift. De svar och tendenser som undersökningen pekar på kan 

vara en utgångspunkt för diskussion om hur ett välfungerande kommunikationsarbete 

i Enköping kan skapas.  
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Bilaga 1: Enkäten 
 

1. Hur arbetar du med information/kommunikation vid din förvalt-
ning/avdelning/enhet? Ge konkreta exempel! 

2. Det ligger, enligt kommunens kommunikationspolicy, ett ansvar på varje chef 
och arbetsledare att beakta kommunikation i dagligt  arbete, såväl som i verk-
samhetsplanering. Vad bör ovanstående ansvar innebära i ditt arbete? 

3. Skiljer sig ditt svar på fråga 2 mot vad du gör i ditt arbete idag? 
4. Vad skulle du vilja förändra? 
5. Kommunens enheter har varierande uppgifter och krav på funktion. Anser du 

att det är möjligt att din enhet skulle kunna samordna arbetet med information 
och kommunikation med andra enheter, så att hela ”kommunkoncernen talar 
med samma röst”? 

6. Om ja, på vilket sätt? 
7. Enheternas information sprids via olika kanaler. Vilken/vilka är viktigast för 

din information? Skala 1-5. 5=viktigast 
 

1 2 3 4 5 
Möten 
Webbplats 
Kommunväxel 
Informationscenter 
Annonser 
Nyhetsblad 
e-post 
Lokala medier: 
-‐ tidningar 
-‐ radio 
-‐ TV 
Sociala medier 
Intranät 
 
Annat sätt: 
8. Vilken/vilka kanaler är viktigast för din kommunikation? 

 
1 2 3 4 5 

Möten 
Webbplats 
Kommunväxel 
Informationscenter 
Annonser 
Nyhetsblad 
e-post 
Lokala medier: 
-‐ tidningar 
-‐ radio 
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-‐ TV 
Sociala medier 
Intranät 
 
Annat sätt: 
9. Vem ansvarar för att information vid din förvaltning/avdelning/enhet är kor-

rekt? 
10. Hur kvalitetssäkras informationen? 
11. Vem bär det övergripande ansvaret för kommunikation med kund/brukare? 
12. Stöd i kommunikationsarbetet. Kommunikationsenheten tillsammans med 

förvaltningarnas informatörer/informationssamordnare har ett särskilt ansvar 
bland annat för att bevaka intern och extern information. Hur uppfattar du 
kommunikationsenhetens roll? Vad gör den och vad borde den göra? 

13. Hur uppfattar du informatörernas/informationssamordnarnas roll? 
14. Vilket ansvar anser du att kommunikationsenheten har för det strategiska och 

utvecklingsinriktade kommunikationsarbetet? 
15. Vilket ansvar anser du att informatörerna/informationssamordnarna har för 

det strategiska och utvecklingsinriktade kommunikationsarbetet? 
16. Vilket ansvar anser du att du har för det strategiska och utvecklingsinriktade 

kommunikationsarbetet? 
17. Andra synpunkter: 
18. Dina uppgifter:  

kvinna   
man 

19. Födelseår: 
20. Förvaltning: 
21. Hur länge har du arbetat vid förvaltningen? 

 
 

 
 


