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verklighet för de anställda där motivation bidrar till en högre prestation. Syftet med 

vår studie var att undersöka internkommunikationen på Arbetsförmedlingen 

utifrån ett meningsskapande perspektiv. En kvalitativ metod användes där vi 

genomförde semi- strukturerade intervjuer med fyra chefer och fyra medarbetare på 

Arbetsförmedlingen. Vi har analyserat materialet utifrån en tematisering där vi utgick 
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också en känsla av transparens vilket främjar delaktigheten. Vidare är det den 

informella kommunikationen och de personliga mötena som bidrar mest till 

skapande av mening. Dessa forum öppnar upp för en dialog vilket både chefer och 

medarbetare tycker är väldigt givande och meningsskapande.  De 

kommunikationskanaler som uppskattas mest för meningsskapande är därmed de 
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Good internal communication do not only creates the foundation for a successful 

organization, it also create meaning for employees.  Meaning is important for the 

employees of the organization to work for the common goals. A meaningful reality for 

the employees also increases their motivation and their performance.  The purpose of 

this study is to examine internal communication at Arbetsförmedlingen from a 

sensemaking perspective. A qualitative approach was used where we conducted 

semistructuredinterviews, we interviewed four managers and four employees.  The 

empirical material was thematisied and studied by using concepts and models from 

both system theory and sensemaking   theory.  The results of the empirical research 

proved that there is an extensive amount of information that flows at 

Arbetsförmedlingen.  Information might be missed due to the large flow, however it 

also provides a sense of transparency, which promotes   participation.   The   study   

also   showed   that   informal   communication   and personal meetings contributed 

the most to the creation of meaning. These forums open up a dialogue, which both 

managers and employees think is very rewarding and meaningful. The 

communication channels that are most appreciated for meaning is thus  the  oral, when 

it comes to important information. However, most employees would like to receive the 

information via email. Another conclusion was that internal communication 

sometimes is interpreted in different ways, and cause confusion which have a 

negative impact on the creation of meaning. 
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         1. Inledning 
Organisationskommunikation har alltid varit en viktig del för organisationers processer. 

På grund av teknikens utveckling och förändringar i samhället är kommunikation idag 

viktigare än någonsin. Det samhälle vi lever i ställer stora krav på effektiva organisationer 

som enkelt ska kunna anpassa sig efter förändringar på marknaden. Ny 

kommunikationsteknik underlättar för organisationers kommunikationsvanor, information 

kan spridas snabbt och enkelt (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

 

En god kommunikation lägger inte bara grunden till en effektiv organisation, den skapar 

också mening för de anställda. Den meningsskapande synen på kommunikation är den 

äldsta och berör bland annat begrepp som sammanhållning och deltagande. Denna syn 

syftar till att kommunikation skapar och behåller en meningsfull verklighet för de anställda. 

Att grupperna inom organisationen arbetar efter gemensamma föreställningar (Falkheimer & 

Heide, 2003). 

 

En viktig resurs för meningsskapande är den interna kommunikationen, vilket är all 

kommunikation som sker inom en organisation.  Internkommunikation ska vara klar och 

koncis för att kunna etablera formella roller och ansvarsområden för medarbetarna. Har 

organisationen en god internkommunikation kan de anställda fatta rätt beslut eftersom de 

har rätt verktyg och kunskap om vad som går i linje med organisationens mål (Alexe, 

Alexe, Popescu & Niculescu, 2011). 
 

Vi har observerat att det finns kunskapsluckor inom forskningen om meningsskapande 

internkommunikation. Vår studie ämnar därför bidra med nya kunskaper kring hur 

internkommunikation används för att skapa mening. Syftet är att med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer undersöka internkommunikationen inom Arbetsförmedlingen 

utifrån ett meningsskapande perspektiv. Det empiriska materialet analyseras utifrån begrepp 

och modeller ur systemteorin och den meningsskapande teorin med koppling till 

kommunikationskanaler. 

1.1 Studiens disposition 
Inledningsvis presenteras vårt syfte och de frågeställningar vi utgår ifrån. Därefter 

introducerar vi det aktuella forskningsfältet och den tidigare forskning som är relevant för 

vår studie. Vi redovisar sedan vårt metodval och diskuterar kring detta. Teorikapitlet 

uppmärksammar de teoretiska utgångspunkter vi utgår från när vi analyserar och 

diskuterar vårt material.  Slutligen presenterar vi vårt empiriska resultat, analys och 

avslutningsvis en slutdiskussion
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 2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår studie är att från ett chefs- och medarbetarperspektiv undersöka hur 

internkommunikation bidrar till meningsskapande. Forskningen om meningsskapande 

internkommunikation utifrån ett chefs- och medarbetarperspektiv är inte grundligt 

utforskat. En fungerande internkommunikation som skapar mening för de anställda bidrar 

till en effektiv organisation där de anställda trivs och arbetar mot gemensamma mål. Det är 

något som alla organisationer bör arbeta efter. Vi anser därför att vår studie blir ett viktigt 

forskningsbidrag till hur internkommunikation används vid skapande av mening. 

 

Vi kommer att genomföra semistrukturerade intervjuer på Arbetsförmedlingen i 

Jönköping. Fyra chefer och fyra medarbetare får besvara frågor om sin syn på 

internkommunikation som meningsskapande.  För att uppnå studiens syfte kommer vi 

analysera empirin utifrån ett meningsskapande perspektiv och systemteorin med stöd av 

följande frågeställningar. 
 
 

• Hur uppfattar medarbetare och chefer internkommunikationen? 
 

• Hur uppfattar medarbetarna och chefer att internkommunikation skapar mening för 

dem? 

• Vilka kommunikationskanaler är bäst lämpade för en meningsskapande 
internkommunikation?
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         3. Tidigare forskning 
 
I detta kapitel introduceras forskningsfältet organisationskommunikation, 

internkommunikation och meningsskapande samt de forskningsfrågor som dominerar 

fältet. Därefter presenteras några utvalda studier som är relevanta för vår undersökning. 

Några av dessa studier redogörs mer övergripande medan vi har valt att gå  in  mer 

djupgående   på  andra på  grund   av  att  dessa   studier   behöver   en  utförligare 

beskrivning. 
 

3.1 Introduktion av forskningsfältet 
 
I slutet av 1800-talet riktade forskare intresset mot organisationer och 

organisationsuppbyggnad. Kommunikation inom organisationer börjad däremot inte 

studeras förrän 1940-talet.  Innan dess fanns ingen förståelse för hur viktig en fungerande 

kommunikation var för en organisation. Informationen var under 1940-talet 

sändarinriktad och det lades ingen vikt vid hur meddelanden uppfattades av mottagaren 

(Strid, 1999). 

 
Internkommunikation blev ett etablerat begrepp under 1950-talet och tillhör det breda 

forskningsfältet organisationskommunikation (Heide, Simonsson & Johansson, 2012).  Det 

var vid denna tid motivation och mål inom organisationer började studeras.  Forskningen 

visade att medarbetaren har behov av att känna sig meningsfull på sin arbetsplats för att bli 

motiverad och arbeta effektivt. Detta gjorde internkommunikation till ett prioriterat 

område för många verksamheter (ibid). 

 
Det var i slutet av 1990-talet som forskningen om meningsskapande utvecklades.  

Meningsskapande ingår i flera olika traditioner. Den tradition som är relevant för denna 

studie är det organisatoriska kommunikationsperspektivet.    Detta perspektiv fokuserar på 

hur organisationer skapar mening i arbetslivet och hur information ger en innebörd 

(Simonsson, 2002). Det har gjorts forskning om meningsskapande i många delar av 

världen, exempelvis i Storbritannien och Kanada (Moss, 2001; Millsa & Weatherbeeb,  

2006)  men  också  en del forskning  i Sverige (Högvall Nordin, 2006; Johansson, 2003; 

Simonsson, 2002). 

 
3.1.1 Dominerande forskningsfrågor 
 
De dominerande forskningsfrågorna inom organisationskommunikation behandlar 

kommunikationsklimat och kommunikation mellan över- och underordnad.  Det har också 
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forskats kring informationsflöden och kommunikationskanaler (Simonsson, 2002). Inom 

området internkommunikation har stora delar av forskningen fokuserat på hur chefer 

väljer att kommunicera. Det har också forskats mycket kring vilka kommunikationskanaler 

som är mest effektiva (Robson & Tourish, 2005; Lipiäinen, Sisko, Ensio & Nevalainen, 

2014). 
 
Dominerande forskningsfrågor som behandlas inom området för meningsskapande har 

undersökt hur mening skapas vid organisationsförändringar (Lewis, 2011, refererad i 

Putnam & Mumby, 2014).  Många studier har också undersökt identitetsskapande i 

samband med meningsskapande (Balogun  &  Johnson,   2004,   2005;   Stensaker   &   

Falkenberg,   2007, refererad  i  Putnam  &  Mumby,  2014).  Frågor rörande 

kommunikationskanaler och vilka kanaler som  används  vid olika  behov  är också  en 

central  del av den aktuella  forskningen (Fredriksson & Pallas, 2013). Mycket av den 

svenska forskningen har fokuserat på meningsskapande utifrån ett ledarperspektiv 

(Johansson, 2003; Högvall Nordin, 2006; Simonsson, 2002). Det finns också några svenska 

forskningsbidrag utifrån ett medarbetarperspektiv. Dessa inriktar sig däremot på 

meningsskapande vid förändringar (Ericsson, 1998; von Platen, 2006).  Majoriteten av all 

forskning kring meningsskapande utgår från Weicks (1998) teorier om den 

meningsskapande processen. 

 
3.1.2 Dominerande forskningsmetoder 
Det är både kvalitativa och kvantitativa ansatser som används vid forskning om 

internkommunikation. En del av forskningen utgår från intervjuer och observationer 

(Simonsson, 2002; von Platen, 2006) men också med hjälp av enkäter och fallstudier 

(Johansson, 2003).  Den forskning som behandlar meningsskapande har genomförts med 

hjälp  av  kvalitativa  ansatser  där  fallstudier  och  intervjuer  är  främst  förekommande  

(von Platen, 2006). 

 

3.2 Tidigare forskning om internkommunikation 
I artikeln “Internal Communication: Definition, parameters and the future” presenteras 

en studie som undersöker internkommunikationens betydelse för organisationer ur ett 

europeiskt och globalt perspektiv (Vercic, Vercic & Sriramesh, 2012). 

 

Genom en Delphi-metod undersökte Vercic, Vercic & Sriramesh (2012)  hur nio 

representanter från the Federation of European Business Communicators Associations ser 

på begreppet internkommunikation. Metoden innebär att deltagarna i studien fick besvara 

ett antal graderingsfrågor rörande ämnet. Svaren sammanställdes och skickades sedan 
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tillbaka till deltagarna för att de skulle få ta del av varandras åsikter. Intervjupersonerna 

skulle sedan besvara frågorna igen för att få en chans att ändra sina åsikter. Resultatet av 

studien visade att samtliga deltagare definierar internkommunikation som all 

kommunikation som förekommer inom organisationen. De ansåg att 

internkommunikation ska bidra till att motivera anställda och skapa ett värde för 

organisationen. I resultatet framkom det också att intervjupersonerna såg 

internkommunikation som ett självständigt forskningsområde som bör prioriteras mer 

(Vercic, Vercic & Sriramesh, 2012). 
 
Utifrån resultatet a n ser artikelförfattarna att begreppet internkommunikation bör breddas 

och  få  ett  större  perspektiv.  De upplever att vi lever i en globaliserad värld där 

kommunikationen bör ta hänsyn till det mångkulturella samhälle vi lever i idag. 

 
3.2.1 Tidigare forskning om kommunikation mellan chef och medarbetare 
 
En studie gjord av Paul Robson & Dennis Tourish (2005) undersöker hur chefer tycker att 

de kommunicerar med sina anställda och deras ovilja till att förändra sättet de 

kommunicerar på. Studien och dess frågeställningar baserades på en 

kommunikationsgranskning gjord på en stor europeisk hälso-och sjukvårdsorganisation. 
 
Med hjälp av olika fokusgrupper på totalt 23 personer från olika positioner i organisationen, 

genomfördes nio intervjuer.  Materialet sammanställdes och analyserades sedan med hjälp 

av tematisering och innehållsanalys som metod.  De två forskarna analyserade därefter 

materialet var för sig för att sedan sammanställa deras svar och nå ett resultat. 
 
Genomgående för hela resultatet var efterfrågan och behovet av en god, välfungerande 

internkommunikation, speciellt vid förändring.  Intervjupersonerna ville ha ett bättre 

informationsflöde inom företaget för att alla ska kunna ta del av informationen som sprids 

inom organisationen. Intervjupersonerna upplevde att informationen inte överfördes på ett 

tillfredsställande s ä t t  från chefen. Det önskas mer face to face-kommunikation 

(kommunikation som sker ansikte mot ansikte), mer  uppskattning,   öppenhet  och  mer 

utbildning  i  att  kommunicera   (Robson  &  Tourish,  2005).  Artikelförfattarna trodde att 

problemen inom organisationen berodde på att cheferna hamnar utanför 

internkommunikationen.  Cheferna har inte tid att reflektera över kommunikationen eller 

att förändra sina kommunikationsvanor.  

Ett annat forskningsbidrag  som undersöker kommunikation mellan chef och medarbetare 

är Charlotte Simonssons  studie Den kommunikativa  utmaningen.  Syftet med studien var 

att studera kommunikationen mellan chef och medarbetare vilket gjorde att hon var tvungen 

att intervjua  båda  parter.  Det  är  chefer  på  lägre  nivåer  som  har  den  direkta  kontakten  
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med medarbetare inom organisationer vilket resulterade i att det blev de chefer som 

intervjuades (Simonsson, 2002). 
 

Metoden som  används  i  studien  är  en  kvalitativ  ansats  som  genomfördes  med  hjälp  av 

intervjuer  och  observationer.  Resultatet  visar  att  chefernas  förmedling  av  information  

är färg-  och  kontextlös.  Cheferna  sätter  inte  informationen  i ett  större  sammanhang  

och  de arbetar   inte   med   olika   typer   av   kommunikationsverktyg    i   

informationsutlämnandet. Simonsson (2002) ser tendenser som visar att chefer inte 

uppfattar de situationer eller budskap som möjliggör för gemensam förståelse inom 

organisationen. Hon har också uppmärksammat att medarbetare har en mycket begränsad 

delaktighet. De intervjuade cheferna i studien ser på dialogen med medarbetarna som en 

möjlighet för dem att göra sin röst hörd men inte ett sätt för att skapa gemensam mening. 

 
3.2.2 Tidigare forskning om meningsskapande 
 
I en studie gjord av Mishra, Boynton & Mishra (2014) undersöktes relationen mellan 

organisationskommunikation och medarbetarengagemang. Studien genomfördes med 

semistrukturerade intervjuer med undantag för några telefonintervjuer och e-mail 

konversationer.  Det var sex chefer med kommunikations- eller PR-ansvar från olika 

företag som deltog. Alla samtal spelades in, transkriberades och analyserades. 
 
Resultatet visar att alla chefer nämnde medarbetarengagemang som det viktigaste målet 

med deras internkommunikation.  Samtliga deltagare poängterade också att det är viktigt 

för medarbetare att känna att de bidrar till organisationens mål för att bli engagerade. 

Cheferna ansåg även att god kommunikation främjar organisationens rykte. 

Medarbetarnas kunskap och information om organisationen motiverar dem att tala gott om 

organisationen, vilket stärker organisationens image. 
 
Några av cheferna talade också om att bygga förtroende via dialog och vikten av olika 

kommunikationskanaler.  I en dialog face to face byggs förtroende och de ansåg att denna 

typ av kommunikation var mest effektiv. Resultatet visade slutligen att chefer har svårt att 

avgöra vilken kommunikationskanal som ska användas för vilket syfte. Några av cheferna 

trodde att lösningen på detta problem fanns genom att fråga medarbetarna hur de 

föredrog att cheferna skulle kommunicera med dem (Mishra, Boynton & Mishra, 2014). 
 
Slutsatsen av denna studie är att face to face-kommunikation är väldigt betydelsefull. Det 

är viktigt att lyssna på sina medarbetare för en chans till förbättring.  Det är också 

avgörande med en god kommunikation från chefer för att organisationens rykte ska 

förbättras.
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3.2.3 Tidigare forskning om kommunikationskanaler 
 
Lipiäinen et al., (2014) studerar hur digitala kommunikationsverktyg används vid 

internkommunikation i multinationella företag.   Närmare studeras vilka fördelar och 

nackdelar dessa digitala kommunikationsverktyg för med sig. 
 
Med hjälp av nio utvalda personer med direkt kännedom om internkommunikation, 

genomfördes semistrukturerade tematiska intervjuer. Materialet från dessa intervjuer 

diskuterades sedan i en workshop där åtta personer med ansvar för internkommunikation 

deltog. 
 
Resultatet från studien visade att det digitala verktyget som användes främst för 

internkommunikation var intranätet. Denna plattform innehåller information och nyheter 

på två nivåer, dels berör informationsflödet företaget i stort men det är också 

sektionsanpassat. 
 
Gemensamt tyckte de intervjuade att problemet med intranätet var att det är svårt att 

hitta den information som eftersöktes.  Vissa av deltagarna i intervjun använde sig av 

intranätet varje dag medan andra ansåg att de inte hade tid för det. Några ansåg också att 

intranätet har potential till att bli ett mycket effektivt forum men att det i dagsläget inte har 

tillräckligt med resurser för att underhålla plattformen.  Deltagarna såg också möjligheten att 

kunna interagera med varandra via intranätet. Tyvärr användes denna typ  av   funktion   inte 

tillräckligt ofta för att skapa en vana. 
 
Mail  var  det  digitala  verktyg  som  användes  mest  eftersom  det  snabbt  kan  förmedla  ett 

budskap till en eller flera personer. Problemet med denna kommunikationskanal tyckte 

deltagarna var att de mottog för mycket mail och framförallt mycket onödig information. 

Det visade sig också att det ibland tog för lång tid för mottagaren  att svara och att 

deltagarna ibland önskade svar som de aldrig fick. Deltagarna i intervjun ansåg däremot att 

de hellre får viktig information via mail istället  för  face  to  face  eller  en  annan  typ  av 

kommunikationskanal.   Frågor om  grupp-mail  besvarades  negativt  av  flera  deltagare.  

De ansåg att det blir svårt att veta vem informationen avser och vem som ska agera utifrån 

meddelandet. Det ledde också till att dessa mail sällan besvarades. 
 
Vidare var det bara två av de som intervjuades som nämnde den chat-funktion som fanns via 

intranätet.  Denna  typ av kommunikationskanal  tyckte de var användbar  vid snabba  

frågor om tillgänglighet. Det som var negativt var att det inte fanns några rutiner kring 

användandet och att det som skrivs inte dokumenteras.  
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Den digitala kommunikationskanal som ansågs vara minst lämpad för 

internkommunikation var bloggen. Hälften av de tillfrågade var inte ens medvetna om att 

det fanns en blogg och de som kände  till bloggen  var mycket  kritiska.  De såg denna  

kanal  som tråkig  och vände  sig sällan dit för att få information. Vissa ansåg däremot att 

denna kanal skulle kunna användas till att locka fler läsare och visa mer om vad cheferna 

gör. 
 
Sammanfattningsvis så bidrar dessa digitala kanaler till en effektiv internkommunikation.  

De problem som finns beror på att de anställda har olika kommunikationsvanor    som    gör   

att   kommunikationen   blir    otydligt.    Det   är   också    ett   för   stort informationsflöde 

som gör det svårt att ta till sig det som är viktigt. Artikelförfattarna föreslår riktlinjer för hur 

de digitala   verktygen   ska   användas   och   att   relationerna    mellan medarbetarna  

stärks. De förespråkar också mer informell face to face-kommunikation som lösning på 

detta eftersom de är det som stärker relationer och skapar förtroende. 

 

3.3 Sammanfattning av den aktuella tidigare forskningen & vår studies bidrag 
 
Mycket av den aktuella forskningen   bidrar  till  kunskap   om  hur  internkommunikation 

upplevs  av medarbetare  och chefer  (Mishra,  Boynton  & Mishra,  2014;  Robson  & 

Tourish, 2005; Simonsson, 2002).  Forskningen  poängterar  också  vikten  av  en  god 

internkommunikation    och   att   det   bidrar   till   motiverade   anställda   i   en   fungerande 

organisation  (Simonsson,  2002). En annan generell slutsats av den tidigare forskningen  

är att de kommunikationskanalerna  som uppskattas mest bland medarbetare och chefer är 

den muntliga  kommunikationen (Lipiäinen  et  al.,  2014;  Mishra, Boynton  & Mishra,  

2014;  Robson  & Tourish,  2005). Resultatet  visar att personliga  samtal skapar förtroende 

och det finns möjlighet att enkelt kunna ställa frågor vilket bidrar till meningsskapande och 

effektivitet (Mishra, Boynton & Mishra, 2014). 
 
 
Den tidigare aktuella forskningen nämner också några kommunikationsproblem.  Resultatet 

visar att det är svårt att veta vilken typ av kommunikationskanal  som ska användas vid 

olika typer av budskap (Lipiäinen et al., 2014; Mishra, Boynton & Mishra, 2014). Tidsbrist 

är också ett kommunikationsproblem  som  lyfts  upp.  Detta  på grund  av att vissa  

kommunikations- forum  har  en  för  hög  informationsbelastning   vilket  leder  till  att  

medarbetare  och  chefer ibland missar viktig information (Lipiäinen et al., 2014).  

 

Förhoppningen med vår studie är att den ska bidra med ytterligare kunskap om hur 

internkommunikation används vid meningsskapande. Forskningen om hur  
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internkommunikation   används   för  att  skapa   mening   inte  är  tillräckligt   utforskad. 

Eftersom   meningsskapande    är   en   viktig   faktor   för   motivation   och   en   

framgångsrik organisation blir denna studie därför ett viktigt bidrag till forskningen.
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         4. Teoretiskt ramverk 
 
Vi kommer i detta kapitel att presentera de definitioner och de teoretiska ramverk som är 

relevanta för vår studie; systemteorin, den meningsskapande teorin och 

kommunikationskanaler. 

4.1 Systemteori 
 
Det var Ludwig von Bertalanffy  som på 1950-talet  utvecklade  systemteorin  i syfte att 

med lagar  och  principer  kunna  ge  förståelse  för  hur  organisationer  fungerar.  En  

organisation består av olika delar som alla är beroende av varandra och som ingår i ett 

system. Delarna utgörs bland annat av individer, grupper, divisioner och avdelningar. 

Systemteorin beskriver samhället  och organisationer  som supra-system  där det finns 

vissa subsystem,  till exempel divisioner. För att dessa system ska ha en chans att överleva 

måste de anpassas till de förändringar  som sker i omgivningen.  Denna förändring  beskrivs 

som att organisationer  är öppna  system  där  material  och information  omvandlas  till 

resurser  (Falkheimer  & Heide, 2003). 

 
Systemteorin   är  relevant  i  vår  studie  eftersom   vi  kan  se  vilka  faktorer  som  

påverkar myndigheten och genom det få en större förståelse för myndigheten som helhet. 

Genom systemteorin  kan vi också se att de olika delarna av myndigheten  är beroende av 

varandra. Detta ger oss en djupare förståelse  för vikten av att kommunikationen  sker på 

samma sätt genom alla delar eftersom det annars kan bli missförstånd inom myndigheten. 

 
4.1.1 Systemteori-modellen 
 
Jacobsen & Thorsvik (2014) har utformat en modell som visar en organisation som 

produktsystem. Denna modell ger oss en inblick i vilka faktorer som påverkar en 

organisation. 
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Figur 1. 
 

Omvärlden  förklarar organisationen  utifrån ett större perspektiv. Organisationer är 

mycket beroende av sin omvärld eftersom det är den som påverkar organisationens  

framsteg. Med omvärld menas de förhållanden som finns utanför en organisation som kan 

ha effekt på organisationen.  Detta  kan  exempelvis  vara  grupper,  individer,  

organisationer  eller samhälleliga strukturer (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
 
I denna  modell  finner  vi också  formella  och  informella  drag.  De  formella  dragen  har  

en grundläggande betydelse för organisationens existens med fokus på mål, strategier och 

organisationsstruktur. De informella dragen utgår från de sociala förhållandena inom 

organisationen,  där maktförhållanden  och organisationskultur  som till exempel 

värderingar och gruppnormer är viktiga delar (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
 
Begreppet  ledarskap  syftar till en ledare eller chef som jobbar för att organisationens  

mål följs och att dessa bidrar till motiverade medarbetare (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
 
Det  sista  begrepp  vi  finner  inom  modellen  är  organisationsbeteende   och  processer.  

Två starka beståndsdelar inom detta område är prestation och motivation som påverkar 

medarbetarnas  beteenden. Den innehåller också delar som kommunikation,  förändring  

och lärande.   Inom   området   kommunikation   finns   den  informella   och  formella 

kommunikationen.  Informell  kommunikation  syftar  till småprat  som  sker  mellan  

kollegor och kan ibland också benämnas som skvaller eller rykten. Den informella 

kommunikationen har  både  positiva  och  negativa  sidor.  Det  positiva  är  att  det  hjälper  

anställda  att  tolka information  och skapa mening. Det skapar också tillit, nöje och 

kompenserar  för bristfällig information. Det negativa är däremot att det lätt sprids falsk 

information, att det kan orsaka splittring   mellan   grupper   och   bidra   till oro.   Formell   
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kommunikation   innebär   policys, informationsbrev  och  formella  möten  som  är  styrda  

av  ledningen.  (Jacobsen  &  Thorsvik, 2014). 

 
Katz och Kahn (refererad i Mazzei, 2009) hävdade också att organisationer är öppna 

system där medarbetarna producerar kollektiv struktur tillsammans. De ansåg att 

omgivningen påverkar medarbetarnas handlingar och att organisationer är psykologiska 

och sociala konstruktioner. De psykologiska syftar till att de anställda vill vara en del av 

organisationen. De sociala konstruktionerna handlar om all den formella- och informella 

kommunikationen som sker inom organisationen.  När organisationen begränsar normer 

inom medarbetarens handlingsutrymme sätts organisationens behov framför 

medarbetaren. Internkommunikation inom systemteorin handlar om att nå mål, sprida 

information, skapa kommunikationsvägar, inspirera medarbetare till att dela 

organisationens mål och frambringa vilja att vara en del av  organisationen  (Mazzei, 2009). 

 
De delar av systemteori-modellen som är relevant för vår studie är bland annat de formella 

dragen eftersom det främjar meningsskapande i en organisation. Både mål och strategier 

har en motiverande effekt på de anställda eftersom det leder dem i rätt riktning. Vi kommer 

i vår analys också utgå från de informella dragen som handlar om organisationskultur och 

maktförhållande. Vi kommer däremot inte lägga någon större vikt vid maktförhållanden.   

En bra  organisationskultur  bidrar  till organisationens  framgång  och  känslan  av att 

känna  sig meningsfull   på  sin  arbetsplats.   Organisationskulturen   har  fem  generella  

effekter  på  de anställdas  beteende  och  som  alla  skapar  mening  och  innebörd  för  det  

anställdas  arbete. Dessa effekter är tillhörighet och gemenskap, motivation,  tillit, 

samarbete och koordinering och slutligen styrmedel. 
 
Systemteorins begrepp ledarskap är också aktuell för vår studie eftersom vi bland annat 

undersöker hur cheferna inom Arbetsförmedlingen jobbar med att bidra till motiverande 

medarbetare. Ledarskap är också något som kan ha en stor inverkan på organisationen, 

både som meningsskapande och som framgångsfaktor. Slutligen bidrar även begreppet 

organisationsbeteende  och processer med teorier som är relevanta för vår undersökning.  

Vi kommer  främst  fokusera  på  kommunikationen   som  påverkar  medarbetarnas  

beteenden, både den formella och den informella kommunikationen. Men också hur 

motivation och prestation påverkas av den interna kommunikationen  och hur både chefer 

och medarbetare ser på detta. 
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4.2 Meningsskapande teori 
 
Flera organisationsforskare har under de senaste två decennierna  blivit  kritiska  mot  att 

organisationer betraktas som kontrollerbara och stabila enligt det traditionella synsättet. En 

forskare som  har  haft  stor  betydelse  för  denna  utveckling  är  Karl  E.  Weicks.  Han ville 

utveckla  förståelsen  av  relationen  mellan  kommunikation  och  organisation.  Enligt 

Weick utgör   kommunikation   organisationen.   Om kommunikation  upphör  eller   inte  

fungerar, fungerar  heller  inte  organisationen.  Denna typ  av  kommunikationssyn   kallas 

meningsskapande (Weick, 1995). 
 
Den meningsskapande  teorin  syftar till att organisationsmedlemmar  skapar  sin 

omgivning genom att socialisera med varandra. Meningsskapande  kan aldrig uppstå av sig 

själv, därför präglas teorin av det sociala samspelet (von Platen, 2006). 
 
4.2.1 Den meningsskapande processen 
 
Den meningsskapande  modellen  är en ständigt  pågående  process  som sker genom  

dialog. Medarbetares  uppfattningar  om  sin  verklighet  och  sig  själva  påverkar  deras 

meningsskapande.  Medarbetare vill förstå sin vardag. De söker mening och deras tidigare 

erfarenheter  påverkar  medarbetare  i  mötet  med  andra  (Heide,  Johansson  &  

Simonsson, 2012). Det är viktigt att information och kommunikation utformas på ett 

riktigt och effektivt sätt  för  att  skapa  förutsättningar   för  medarbetarna  att  se  

sammanhang  och  motivation (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
 
 
Weick (1995;2005) redogör för en process inom meningsskapande  som presenteras med 

sju olika  begrepp.  Vi har  valt ut fyra  av de begrepp  som  vi anser  är relevanta  för vår 

studie; social, pågående, rimlighet och agerande. 
 
Social:  Meningsskapande  kan  betraktas  som  en  social  process  utifrån  flera  steg  (von 

Platen, 2006). Det första steget handlar om hur tidigare kunskap och frågeställningar 

formar meningsskapande.  Gemensamma  erfarenheter påverkar till exempel nya 

förändringsförslag. I det andra steget sker meningsskapande  utifrån hur andra människor 

reagerar och agerar - både  mentalt  och fysiskt.  Utifrån  det tredje  steget  formas  

meningsskapande  utifrån  social interaktion med andra människor (Weick, refererad i 

Heide, Johansson & Simonsson, 2012). 

 

Pågående: Meningsskapande är en pågående process. Vår förståelse kan aldrig ses som 

fulländad. Det kommer hela tiden ny information som vi måste analysera och ta till oss (von 

Platen, 2006). 
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Rimlighet: Meningsskapande handlar om att informationen ska vara rimlig hellre än 

korrekt (Weick, 1995). Detta innebär att informationen är tillräcklig så länge den är 

tillfredsställande nog för mottagaren. 
 
Agerande: Det är det vi själva gör som påverkar meningsskapandet.  Vi skapar det som vi 

vill vara en del av. Människor kan genom sina handlingar skapa strukturer som inte 

fanns där innan agerandet (ibid). 
 
Vi kommer i analysen av vår empiri att utgå från forskaren Weicks antagande om att 

människan skapar  förståelse  för sin omvärld  genom  den kommunikation  som sker och 

att verkligheten är en socialt konstruerad plats (von Platen, 2006). Detta sätter 

kommunikation mellan människor och organisation i fokus och blir därför relevant för vår 

studie eftersom vi undersöker internkommunikationen på Arbetsförmedlingen. 
 
I vår studie vill vi sammankoppla systemteorin med den meningsskapande  teorin. Detta 

kan göras    då    många    av    de    komponenter     som    finns    inom    systemteorin     

återfinns i meningsskapandet.  Exempel på det är organisationskultur,  mål, strategier, 

motivation och prestation (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Precis som systemteorin har den 

meningsskapande teorin i uppgift att se till att de anställda delar organisationens mål och 

främjar känslan av att vilja  vara  en  del  av  organisationen  (Mazzei,  2009).  Båda  ses  som  

en  ständigt  pågående process utan början eller slut (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

 

4.3 Kommunikationskanaler 
 
Inom begreppet kommunikationskanaler är det vanligt att skilja på muntlig och skriftlig 

kommunikation.  Det är kanalens förmåga att förmedla rik information som är det 

centrala och också  det  som  skiljer  sig  mellan  muntlig  och  skriftlig  kommunikation  

(Jacobsen  & Thorsvik, 2014). Eftersom internkommunikation förmedlas via olika kanaler 

blir kommunikationskanalerna centrala begrepp för vår studie. 

 
4.3.1 Muntlig kommunikation 
 
Muntlig kommunikation  möjliggör för dialog och snabb återkoppling.  Detta kan ske 

genom gruppmöten, face to face-kommunikation eller informellt prat i korridoren. Muntlig 

kommunikation  ger  utrymme  för  kroppsspråk  och  känslor,  så  kallad  icke-verbal 

kommunikation  som  också  är  viktig  för  överförandet  av  ett  budskap.  Det  blir  en  

socialinteraktion  som avslöjar  vilka känslor  man har och vilket intresse  man har för vad 

den andre menar.  Detta  underlättar  för mottagaren  som  därmed  har  lättare  att tolka  

budskapet  rätt (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Face to face-kommunikation möjliggör rak 
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feedback och överförandet  av  informationen  bli  mer  personlig  än  med  andra  

kommunikationsverktyg enligt Stein & White et al. (refererad i Lipiäinen et al., 2014). 
 
4.3.2 Skriftlig kommunikation 
 
De skriftliga kanalerna är oberoende av tid och rum vilket innebär att en eller flera 

personer kan nås utan att behöva vistas i samma rum vid samma tidpunkt. Problemet med 

de skriftliga kanalerna  är  att  det  blir  svårare  att  förmedla  rik  information  och  att  det  

är  lättare  att missförstå ett budskap (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

 
4.3.2 Elektroniska kanaler 
 
Det  är  valet  av  kommunikationskanal,   anpassat  till  vilken  typ  av  information   som  

ska förmedlas,  som  avgör  hur  effektiv  kommunikationen blir. Olika  

kommunikationskanaler passar till olika typer av information. Förutom kanalernas förmåga 

att förmedla ett budskap finns det också andra komponenter att ta hänsyn till. Behov av 

snabb återkoppling, konfidentialitet och kontroll är också avgörande. De elektroniska 

kanalerna är oberoende av tid och rum vilket gör det lätt att sprida information snabbt 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
 
Teknikens framväxt har gjort att elektroniska kanaler blivit mer prioriterade i dagens 

organisationer. Dessa kanaler gör det lätt att nå många samtidigt, förbereda sitt budskap och 

lagra information. Studier har också visat att elektroniska kanaler, exempelvis mail, har 

utvecklats till en kanal som kan förmedla rik information (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
 
Många  organisationer  utnyttjar  idag  nya  elektroniska  kanaler  i sin  

internkommunikation, exempelvis sociala medier. Det finns enorm potential att uppmuntra 

anställdas deltagande i internkommunikationen  genom dessa kanaler (Lipiäinen et al. 

2014). Intranätet är en annan elektronisk   kanal   som   ger   medarbetarna   möjlighet   att   

kommunicera   med   varandra, oberoende  av  tid  och  plats.  Däremot  verkar  många  

medarbetare  inte  ha  tid  att  söka  i intranätet   efter   information   eftersom   

informationsflödet   ofta   är   väldigt   stort.   Däremot leder inte intranätet till en bättre 

fungerande internkommunikation  om  medarbetarna  inte  fullt  förstår  fördelarna  med  

att  använda  det (White, refererad i Welsh, 2007).   

 

Kommunikationskanaler   ligger  till  grund  för  hela  vår  undersökning  eftersom  det  är  

via muntliga,  skriftliga  och elektroniska  kanaler  som  internkommunikation  förmedlas.  

Vi kan också knyta kommunikationskanalerna till den meningsskapande  teorin eftersom 

det också är genom  dessa  kanaler  som  mening  skapas.  Organisationens  budskap  och  
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mål kommuniceras  exempelvis  genom  mail,  intranät  eller  face  to  face-kommunikation.  

Alltså både genom elektroniska och muntliga kanaler. 

4.0 Tolkning av kommunikationsprocessen 
Inom organisationer finns det en kommunikationsprocess (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

Denna process beskrivs som en fast följd av handlingar då information överförs från 

sändare till mottagare. Inom denna modell finns det två aktörer, en sändare och en 

mottagare. Sändaren vill förmedla ett budskap. Däremot är det hur mottagaren tolkar och 

uppfattar budskapet som är själva kommunikationen i modellen. Inom denna modell 

identifieras vem som kommunicerar med vem, hur de verkar som sändare och mottagare 

(ibid). 

Inom kommunikationsprocessen finns fyra steg (Jacobsen & Thorsvik, 2014). I det första 

steget startar kommunikationsprocessen genom att sändaren kodar budskapet. Detta 

innebär att hen formulerar vad som ska förmedlas. I det andra steget väljs kanal där 

budskapet ska skickas genom. Här avgörs om kommunikation ska ske muntligt eller 

skriftligt, formella eller informella kanaler. I det tredje steget i modellen ska mottagaren 

avkoda och tolka budskapet. Här bildas en förståelse för vad sändaren vill förmedla. En 

effektiv kommunikation definieras som att mottagaren avkodar budskapet på samma sätt 

som sändaren kodade det. Det sista och fjärde steget inom kommunikationsmodellen 

handlar om återkoppling. I detta steg ska mottagaren svara på det budskap sändaren 

skickat. Här blir också mottagaren sändare av information. Det är när mottagaren 

responderar på information genom återkoppling som kommunikationsprocessen förändras 

från en envägs- till en tvåvägskommunikation (ibid).  
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5. Metod och material 
 
Detta  kapitel  behandlar  vårt  metodval  och  vår  analysprocess.  Vi presenterar  också  

vår intervjuguide, våra avgränsningar och vårt urval. 

5.1 Semistrukturerad intervju 
 
Vi har valt att utgå från en kvalitativ ansats i vår studie. Valet av metod grundas i att vi 

vill få en djupgående förståelse och analys där vi kartlägger internkommunikationens  

betydelse för meningsskapande i myndigheter. 
 
En  semistrukturerad  intervju  innebär  att  man  innan  intervjutillfället  definierar  de  

teman som  intervjun  ska  handla  om.  Utefter  dessa  teman  designar  man  sedan  en  

intervjuguide (Dalen, 2015). Här är det också möjligt att ställa följdfrågor till 

intervjupersonen  (Østbye et al, 2004). Genom denna form av intervju har vi samlat in ett 

material om hur medarbetare och chefer upplever internkommunikationen  på 

Arbetsförmedlingen utifrån ett meningsskapande  perspektiv. Detta gör vårt val av 

intervjumetod  speciellt lämpad eftersom denna metod sätter intervjupersonernas tankar 

och känslor i fokus (Dalen, 2015). 

 
5.1.1 Fördelar och nackdelar med kvalitativ intervju 
 
Fördelar  med en semistrukturerad  intervju  är att vi genom  enskilda  samtal  kan gå ner 

på djupet med intervjupersonerna  och få en mer utvecklad förståelse inom ämnet. Det ger 

också möjlighet för intervjupersonen  att fritt tala utifrån sig själv (Dalen, 2015). Vi får 

tillgång till information  som annars kan vara svår att nå. Olika sociala relationer kan 

också synliggöras genom den kvalitativa intervjun (Østbye et al, 2004). 
 
 
Nackdelar med denna form av intervju är att de som intervjuar omedvetet kan styra 

intervjun efter egna förståelser och erfarenheter (Vikström, 2005). Ett annat problem som 

kan uppstå vid intervjutillfället  är att intervjupersonerna  blir oroliga för att de ska bli 

uthängda om de kommer med negativ kritik. Därför att det viktigt att tydliggöra  för de 

etiska aspekter som kommer följas under processen. En nackdel också vara om ett 

problem s o m  benämns av en mindre  del av intervjupersonerna och som behandlas  

utförligt i analysen, färga hela organisationen (Dalen, 2015).   

5.2 Intervjuguide 
 
I studier  där intervjuer förekommer  behövs det en intervjuguide att arbeta efter  (Dalen, 

2015).  En  intervjuguide  ska  innehålla  teman  och  frågor  som  alla  är  centrala  för  

studiens syfte. Vår intervjuguide  grundas i områdesprincipen.  Denna princip anser att de 
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frågor som ställs i början ska vara enkla och mer omfattande för att sedan under intervjun 

leda in mot de mer aktuella och centrala frågorna (ibid). Vår intervjuguide delades upp i tre 

olika teman; internkommunikation,  meningsskapande och kommunikationskanaler.  Valet  

grundas  i att kategorierna  hjälper  oss att besvara  våra frågeställningar  och syftet med 

vår studie. De avgränsningar  vi gjort kring teorin ger oss två teoretiska ramverk som är 

relevanta för att uppnå studiens syfte. 
 
Vid intervjutillfället undvek vi frågor som kunde besvaras med ett ja eller nej, detta för att 

få mer utförliga svar. Vi använde  också tydliga frågeställningar  för att undvika 

feltolkning.  Vi försökte också avstå från styrande frågor och bad istället intervjupersonen  

att beskriva eller utveckla deras uppfattning om en viss frågeställning. 
 
När en kvalitativ ansats  används måste intervjuguiden  alltid testas i form av en 

provintervju på en eller flera personer. Vid en testintervju får man reda på vilka av 

frågorna som fungerar och man får också testa på hur det känns att vara i en 

intervjusituation  (Dalen, 2015). Innan vi genomförde  våra intervjuer  testade vi därför vår 

intervjuguide  på tre personer, två chefer från en annan myndighet och en medarbetare från 

ett annat företag. Vi använde oss av deras svar för att se om dessa verkligen besvarade 

vår  frågeställning.  Utifrån  detta  gjorde  vissa  revideringar  för  att  frågorna  skulle  bli  

mer konkreta och kunna kopplas till vår frågeställning på ett tydligare sätt. 

 
5.2.1 Urval av intervjupersoner 
 
I vår studie har vi begränsat  intervjupersonerna  till fyra chefer  och fyra medarbetare 

inom Arbetsförmedlingen. Eftersom mycket av den tidigare forskningen har utgått från ett 

ledarperspektiv  valde vi ett perspektiv  utifrån både chefer och medarbetare  i vår studie. 

Vi anser därför att denna avgränsning  ger oss det material vi behöver till vår 

undersökning. Vi avgränsar oss också till att intervjua lika många chefer som 

medarbetare  för att få en jämn fördelning. 

 

Vi  har  utgått  från  ett  snöbollsurval  för  denna  studie  vilket  innebär  att  forskaren  

skapar kontakt  med  en  eller  flera  människor  som  är  intressanta  för  studien.  Dessa  

människor hjälper sedan forskaren med att hitta studiens övriga intervjupersoner.  Något 

som är viktigt att tänka på med denna urvalsmetod är att det inte är representativt för hela 

organisationen eftersom urvalet inte är slumpmässigt utvalt. Det går därför inte att helt 

säkerställa hur hela organisationen ser ut (Bryman & Bell, 2005). 
 
 
Vi gjorde ett urval av intervjupersoner  från Arbetsförmedlingen  i Jönköping där fyra 

chefer och fyra medarbetare valdes ut. Vår kontaktperson  på Arbetsförmedlingen  
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ansvarade för att skicka ut en förfrågan  via mail till alla chefer som önskade att vara 

med. Sektionscheferna ansvarade  sedanför att skicka ut en förfrågan  till medarbetarna.  

Vi fick sedan en lista med cheferna och medarbetarnas  kontaktuppgifter  skickade. Vi 

kontaktade  därefter samtliga för att  bestämma  tid  för  en  intervju.  För  att  det  skulle  bli  

lättare  att  boka  en  tid  med  varje anställd på Arbetsförmedlingen  gav vi förslag på en 

dag där de själva fick erbjuda en tid. Vi bifogade  även vårt informationsbrev  där 

information  om vår studie och de etiska regler vi följer fanns med. Vårt urval bestod av 

fem kvinnor och tre män. 

5.3 Intervjuprocessen 
 
Innan intervjutillfället bokades konferensrum på Arbetsförmedlingen  där intervjuerna 

skulle äga rum. Vid intervjutillfället var det en av oss som ansvarade för intervjun medan 

den andra antecknade och spelade in. Innan intervjun inleddes informerade vi om upplägg, 

etiska regler och  inspelningsteknik.  Alla  intervjuer  spelades  in  av  våra  telefoner.  Vi  

valde  att  spela  in intervjun från två olika enheter för att vara säkra på att allt material kom 

med. Vi testade vår utrustning innan intervjutillfället  för att säkerhetsställa  att allt 

fungerade och att materialet spelades  in  med  hög  kvalitet.  Vi  beräknade  att  

intervjuerna  skulle  ta  mellan  30  till  45 minuter. Majoriteten av intervjuerna varade i 

cirka 25 minuter. 
 
Under  intervjuer  är  det  viktigt  med  aktivt  lyssnande,  (Østbye  et  al,  2004)  något  som  

vi använde oss av vid vissa intervjutillfällen. Detta innebar att vi under intervjuerna ställde 

följdfrågor, inte enbart i syfte av att ta reda på mer information, utan också för att 

förtydliga att vi förstått vad intervjupersonen menade. 

 
5.3.1 Etiska aspekter 
 
All  vetenskaplig  verksamhet  ska  styras  av  överordnade  regler  och  lagar  (Dalen,  2015).  

Vi skickade därför ut ett mail till samtliga intervjupersoner  med information  om hur 

intervjun skulle   gå   till   och   vilka   etiska   regler   som   följs   (bilaga   2).   Detta   är   

viktigt   för   att intervjupersonerna  ska känna  att de har kontroll  under intervjun och att 

de vet hur intervjun kommer att gå till. 
 
Det  svenska  Vetenskapsrådet  har  tagit  fram  riktlinjer  och  något  som  de  kallar  för  fyra 

allmänna huvudkrav till forskare. Vi kommer under vårt arbete att följa dessa fyra krav. Det 

första  kravet  är  krav  på  samtycke.  Detta  innebär  att  intervjupersonerna   ställer  upp  

på intervjun utan yttre påtryckningar. Personens medverkan i intervjun är helt frivillig och 

intervjupersonen kan när som helst välja att avbryta sin medverkan. Det andra kravet, 

informationskravet  handlar om att forskarna  ska informera  intervjupersonen  om vad 
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syftet med studien är och hur de ska gå till väga. Sedan ska kravet på konfidentialitet   

följas. Det innebär att intervjupersonerna  inte ska kunna identifieras av utomstående. Det 

sista kravet som rekommenderas  att följa är nyttjandekravet. Det handlar om att det 

material som samlas in enbart får användas i forskningssyfte och inte i kommersiellt bruk 

(Olsson, 2008). 

 

5.4 Analysmetod 
 

Vi har valt att analysera det empiriska materialet genom en tematisering  som är en bra 

och särskilt användbar presentations- och analysform (Dalen, 2015). Tematisering 

sammanfattar det empiriska  materialet  på ett effektivt  sätt samtidigt  som  det lyfter  

materialet  till högre analytiska nivåer. Tematisering ger också utrymme för tolkning av 

materialet (Olsson, 2008). I vår tematisering har vi delat upp vårt resultat efter centrala 

teman; informationsflöde, tolkningar, informell kommunikation, skapande av mening och 

kommunikationskanaler. Dessa teman är också relevanta för våra frågeställningar.  

Därefter har vi analyserat materialet genom att  djupgående  studera varje   tema   för   att   

hitta   nyanser,  skillnader och likheter i resultatet,   som   är   intressanta   och   relevanta   för   

vårt   syfte.   I tematiseringen utgår vi också utifrån egna förståelser och vårt teoretiska 

ramverk. 

 

För att kunna analysera det empiriska materialet transkriberade vi våra intervjuer ,   vilket 

är nödvändigt vid en kvalitativ metod och  innebär  att  det  talade  språket översätts  till 

skrift  (Dalen,  2015).  Efter  varje  transkribering  analyserade  vi materialet  och 

sammanfattade de viktigaste delarna. 
 
Transkribering  av allt material är viktigt för att man ska lära känna intervjupersonen,  

men också  för  att  vi  som  forskare  ska  bekanta  oss  med  materialet  (Olsson,  2008).  

Under  en intervju sker mycket samtidigt vilket gör att det kan bli svårt att uppfatta alla 

nyanser  i  det  som  sägs.  Därför  underlättar  transkribering  vid  analys  av  materialet.  

Vårt empiriska material samlades in från åtta intervjuer med personal på 

Arbetsförmedlingen  och samlades i 32 sidor transkribering. 

 

5.4.1 Validitet och reliabilitet 
 
Vid genomförandet  av en intervju är det viktigt att det insamlade materialet är så fylligt 

och relevant  som  möjligt  (Dalen,  2015).  Materialet   ska  ha  en  god  validitet  vilket  

innebär giltighet, att det som undersöks avser syftet med studien (Østbye et al., 2004). Vår 

studie och vårt val av metod hjälper oss att besvara studiens syfte och frågeställningar  
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vilket ger en hög validitet. För att få ett så fylligt och relevant material som möjligt har vi 

gjort testintervjuer innan  genomförandet  av intervjuerna  på Arbetsförmedlingen,  vilket  

stärker  validiteten  för vår intervjuguide. 

 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och avser kvalitén i det insamlade materialet (Østbye et 

al., 2004). Sker inspelning vid dokumentation  av materialet förstärker detta reliabiliteten 

då all data uppfattas. Om vi valt att använda oss av anteckningar  istället skulle vi bara få 

med en begränsad  mängd av materialet  (ibid). Under intervjun  uppstod  inga 

misstolkningar  vilket stärker reliabiliteten. Vi hade också en hög kvalitet på 

inspelningstekniken  vilket också är en avgörande del för en hög reliabilitet. 
 

5.5 Metoddiskussion 
 
Vi anser att valet av metod för denna studie är relevant för att kunna besvara studiens 

frågeställningar och syfte. De semistrukturerade intervjuerna ger djupgående svar där 

intervjupersonens  tankar och känslor sätts i fokus vilket var avgörande för vår studie. 

Något som däremot hade kunnat vara intressant hade varit om intervjupersoner kom från 

samma avdelning, alternativt om vi gjort en jämn fördelning mellan alla avdelningar på 

Arbetsförmedlingen. Det urval vi utgår från i denna undersökning är framtaget av vår 

kontaktperson på Arbetsförmedlingen och de anställda tillhörde olika avdelningar. 
 
Om   vi   är   kritiska   till   processen    av   vårt   urval   av   intervjupersoner    hade   det   

för undersökningens  objektivitet  varit  positivt  om det varit  vi som slumpmässigt  valt ut 

vilka som skulle delta i intervjun.  Om vi valt ut de som skulle bli intervjuade  kunde 

utfallet möjligtvis blivit något annat. Det är tänkbart att vår kontaktperson medvetet valt ut de 

personer som vi har intervjuat, detta är därför något som vi har i åtanke när vi analyserar vårt 

material.    
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6. Analys och resultatredovisning 
 

I detta avsnitt redovisas vårt resultat utifrån val av metod. Tematiseringen av 

resultatet utgår från olika kategorier av teman som är relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar. Vi kommer presentera resultatet och analysera det utifrån det 

meningsskapande perspektivet, systemteorin,  kommunikationskanaler och 

kommunikationsprocessen. 

6.1 Informationsflödet 
Ett övergripande resultat vi kan urskilja från internkommunikationen  på 

Arbetsförmedlingen är att de har ett stort flöde av information. Utifrån intervjumaterialet 

går det att se vissa skillnader mellan hur chefer och medarbetare ser på det stora 

informationsflödet, både positiva och negativa aspekter. 

 
Vad ska jag säga, kontrollerat kaos. Det kommer ju information från både högt och lågt 

och från sidorna. På alla möjliga sätt, så det är ett konstant informationsflöde. 

 

Citatet ovan beskriver helhetsintrycket  av Arbetsförmedlingens  internkommunikation  

enligt en av  cheferna.  Det  stora  informationsflödet  som  benämns  som  ett kontrollerat  

kaos  kan tolkas  som  att  det  är  mycket  information  i omlopp.  En  negativ  följd  av  detta  

kan  bli  att mottagaren förbiser budskapet och därmed riskerar att missa viktig information 

(Jacobsen & Thorsvik,  2014). Det skulle också kunna leda till att medarbetare  tappar 

motivation  till att följa upp all information som förmedlas. Vilket inte bidrar till skapande 

av mening eftersom motivation hjälper medarbetare att känna sig meningsfulla på sin 

arbetsplats och prestera bättre (ibid). 

 

Svårigheterna  med det stora informationsflödet  är enligt några av medarbetarna  att det 

är svårt att sålla bland all information;  

 
För vi har ju ganska mycket såna mail som kommer och frågan är ju hur mycket man lägger 
ner och läser varje sånt mail, det är liksom lättare att man tar det sen och så glömmer man av 
det. 

 

Några medarbetare berättar att de noterar att de får mail, men att det på grund av att de 

har mycket att göra inte alltid hinner uppdatera mailen. Detta leder i sin tur till att mail och 

informationsbrev glöms av eller drunknar i flödet av ny information. 

 

Några av cheferna uttrycker också problematiken med att sålla i det stora 

flödet; 
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Jag får ju 70-80 mail per dag och hälften är bara att radera i princip så ja, absolut […] så 
mycket är ju onödig kommunikation antingen för att man själv har varit otydlig eller att 
någon annan inte orkar läsa igenom hela mailet då. 
 
Personligen  kan jag tycka att flödet är så stort och det är ett av de problemen 
jag tycker att man har här. Det är väldigt svårt att sålla i det och man har som 
tradition skulle jag säga, att alla ska läsa allt och det skapar ju en enorm stress. 

 

Som en av cheferna uttrycker i citatet ovan, att det finns en tradition som säger att alla ska 

läsa all information,  att allt ska prioriteras,  kan bli problematiskt.  Vi tolkar det  som  att  

det  inom  Arbetsförmedlingen   behöver   konkretisera   mer  för  vilken information som 

är viktigt för vem att ta del av. Genom detta tror vi att det också blir klarare för 

medarbetarna  vilka mål myndigheten  vill uppnå, vilket motiverar dem till arbete. Det 

bidrar också till att en del onödig information kan väljas bort vilket ger de anställda mer 

tid att lägga på viktigare uppgifter.  

 

En av cheferna uttrycker också att hen tror att internkommunikationen kan upplevas som en 

stressfaktor bland de anställda på grund av det stora informationsflödet; 

 
Men när du har så oerhört högt informationsflöde så hinner du inte sålla. Och det gör väl 
liksom att jag tror att många kan uppleva internkommunikation som väldigt stressande, 
istället för hjälpande.  
 
Jag tycker ibland att det vi har svårt med är att vi likställer allt. Allting är lika viktigt. 
Förvisso är det det om man tittar på det teoretiskt, men i verkligheten blir det inte lika viktigt. 
Man måste hitta prioriteringar för att överleva.  

 

Begreppet   mål   lyfts   upp   inom   systemteorin   som   en   faktor   för   effektivitet.   Förstår 

medarbetarna  vilket mål de jobbar mot kommer  de att bli mer motiverade  att arbeta.  

Om informationsbelastningen  lättar skulle också hela organisationen  blir mer effektiv 

(Jacobsen och  Thorsvik,  2014).  Det  skulle  också  underlätta  för  den meningsskapande  

processen eftersom  det  är svårt att skapa mening med en stor mängd information (Weick, 

1995). Däremot kan vi också urskilja vissa positiva aspekter med Arbetsförmedlingens 

informationsflöde. Några av cheferna nämner bland annat internkommunikationen  på 

Arbetsförmedlingen som transparent. 
 
Styrkorna handlar om inställning att ha det så transparent som möjligt att vilja 

informera om det mesta, inte sålla. 

 

Vi  tolkar  det  som  att  Arbetsförmedlingen   strävar   efter  en  öppen  kommunikation   

där medarbetare och chefer blir informerade om mycket. En öppen kommunikation leder 



 

 

25 

till att de anställda känner sig delaktiga eftersom de får information om det mesta. Öppen 

kommunikation främjar medarbetarnas känsla av att vara en del av organisationen, vilket 

kan kopplas till den meningsskapande  teorin, eftersom delaktighet ger en innebörd för det 

arbete som utförs (Mazzei, 2009). 

 

Däremot var det inte alla som såg transparensen som positiv. En chef 

säger: 

 

Minska  flödet,  vi  måste  och  det  är  nog  vår  roll  som  chef  att  våga  säga  till 

medarbetarna, läs inte allt, tryck bara på delete, det är okej. 

 

Detta  citat  kan  vi  tolka  utifrån  kommunikationsprocessen   där 

informationsöverbelastning   benämns  som  ett problem  (Jacobsen  & Thorsvik,  

2014). Även  om  en  öppen  kommunikation  bidrar  till  känslan  av  delaktighet,  

vilket  skapar mening för det anställda får informationen inte bli en överbelastning. 

Det kan nämligen leda till en stressad myndighet  som hämmar känslan av att känna 

sig meningsfull  på sin   arbetsplats.   Simonsson   refererad   i   (Heide,   Johansson   &   

Simonsson,   2012) poängterar chefers viktiga kommunikativa uppdrag där hon bland 

annat förklarar vikten av att välja ut viktig information. Cheferna bör hjälpa 

medarbetare att sortera ut vilken information som är viktig för dem. Om detta inte sker 

är det lätt att medarbetare prioriterar olika, vilket kan leda till att myndigheten blir 

splittrad och att de anställda jobbar mot olika mål. 

 

6.2 Tolkningar 
Kommunikationsproblem  kan lätt uppstå i organisationer där mycket information flödar. Ett 

problem  kan vara att kommunikationen  blir ineffektiv  vilket påverkar  hela 

organisationen. Ett annat ofta förekommande  bekymmer är att budskap och information  

tolkas olika av de anställda. 

 
Asså jag tror att bra kommunikation  är grunden  till mycket,  grunden  till allt tänkte jag 
säga. 
 
Citatet kommer från en av de intervjuade  medarbetarna  som menar att kommunikation  

är grundläggande för att myndigheten ska fungera. Systemteorin understryker vikten av en 

bra informationsspridning där medarbetare inspireras och känner vilja att jobba mot 

organisationens  mål  (Mazzei,  2009)  Det  medarbetaren  menar,  tror  vi,  är  att 

kommunikationen  måste fungera inom alla olika delar inom myndigheten. Vi tolkar det 

som att om internkommunikationen  brister  på något  plan  i myndigheten  blir det lätt 

fel i den resterande kommunikationen. 
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Några av medarbetarna  nämner  också  problemet  med att informationen  tolkas  olika av 

olika personer. 

 

Äh, jag gillar ju mail då är det nedskrivet så man kan gå tillbaka och titta. Men samtidigt kan 

det vara lätt att tolka mail utifrån sig själv. 

 

I det stora, det är väl juste det med om man asså, mail det är ju svårt ibland om man tolkar, 

olika personer kan ju tolka på olika sätt. 
 

Ibland  kommer  det, vad ska man säga, samma  information  från olika chefer fast det 

formuleras på olika sätt så att folk tolkar det på olika sätt och så börjar folk prata och så 

blir alla förvirrade. 

 

Att information tolkas olika och sprids via informella kanaler kan bli ett problem för 

internkommunikationen  på Arbetsförmedlingen. Vi tror att denna obalans kan skapa 

missförstånd  och  rykten  som  kan  leda  till  att  fel  information  sprids  till  medarbetarna.  

Å andra sidan skulle denna spridning av information  också kunna kompensera vid oklar 

eller bristfällig kommunikation. För att det ska få en positiv effekt krävs det däremot att det 

är rätt information som delges.  

 

Vi kan också koppla detta problem till Jacobsen och Thorsviks (2014) teori om 

kommunikationsprocessen. För att mottagaren ska få en förståelse för vad det är som 

sändaren vill förmedla måste sändaren koda budskapet på rätt sätt. Det är först när 

mottagaren tolkar budskapet som sändaren tänkt sig, som kommunikationen blir effektiv.   

 

För att ett budskap ska få en mening krävs det inte bara att informera, det handlar också 

om att förmedla budskapet rätt och förklara det så att folk förstår. En viktig del inom den 

meningsskapande processen poängterar vikten av att budskapet ska sättas i relation till 

något annat.  Det  är  viktigt  att  sätta  informationen   i  rätt  sammanhang   (Heide,  

Johansson  & Simonsson, 2012). 

 

Ibland är det ju chefsgruppen, att vi har uppfattat olika när vi har beslutat om 

någonting. Och så går vi ut med olika budskap. 

 

Några av cheferna har också nämnt informationstolkning som ett problem de har inom 

myndigheten.  De anser  att ledningsgruppen  gemensamt  måste  tolka  den information  

som kommer uppifrån innan den förs vidare till medarbetarna.  Detta möjliggör för att alla 
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inom myndigheten att få ta del av samma information vilket, vi tror, underlättar vid 

tolkning. Även detta går att koppla till kommunikationsprocessens första steg, om cheferna 

kodar de budskap de vill förmedla på ett mer tydligt sätt blir det lättare för mottagaren att 

sedan avkoda budskapet rätt. Det är inte förrän mottagaren uppfattat budskapet rätt som 

kommunikation uppstår, därför är denna del av processen viktig.   

 

Att det är tydligt, att alla får samma information. Det tycker jag är viktigast, för det är lätt att 

det börjar pratas annars och folk blir osäkra 

 

Den meningsskapande  teorin säger att information  ska ges på ett riktigt och effektivt  

sätt. Detta för att skapa förutsättningar för samtliga medarbetare att känna motivation och 

sammanhang.  Det är också viktigt att den information  som förmedlas från chefer 

bearbetas och tolkas innan den förs vidare (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). Olika 

tolkningar av budskap underlättar därför inte den meningsskapande processen. 

 

Utan rätt information blir man handlingsförlamad och ingenting sker i någon riktning. 

 

Ett par av cheferna uttrycker att det viktigaste är att rätt information delges vid samma tid 

till alla. Detta för att undvika missförstånd och fel tolkningar  som gör myndigheten  

ineffektiv. De tycker däremot att det ofta brister på grund av det stora informationsflödet 

som finns. 

 

6.3 Informell kommunikation 
Systemteorins  informella  drag  handlar  bland  annat  om  det  sociala  livet  inom 

organisationen,  deras  organisationskultur  och de informella  samtalen.  Detta  är en 

mycket avgörande  faktor för organisationers  framgång  (Jacobsen  & Thorsvik,  2014). 

Gällande  den informella  kommunikationen  på Arbetsförmedlingen  kan  vi utläsa  ett 

tydligt  mönster  där både  medarbetare  och  chefer  ser  denna  kommunikationsform  som  

en  mycket  bidragande faktor till skapande av mening. 

 
Att det står två kollegor  vid min arbetsplats  och välkomnar  mig tillbaka från 
semestern och är glada att se mig. En sådan grej kommer man ihåg, och det är 
liksom det här budskapet, asså vad säger man och hur är man mot varandra. 
Det är det som är viktigt. 
 

Här är det mycket informell kommunikation om, det är ju den anledningen till 

att jag personligen trivs här. 
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Utifrån  ovanstående  citat  kan  det  utläsas  att  medarbetarna  ser  den  informella 

kommunikationen   som  väldigt  viktig  för  hur  de  trivs  på  sin  arbetsplats.   Att  det  blir 

meningsfullt att gå till jobbet när man känner sig välkommen och uppskattad. Vi tror att 

det är det som skapar  ett gott organisationsklimat  på Arbetsförmedlingen.  Är det ett 

trivsamt klimat på arbetsplatsen motiveras medarbetarna att göra ett bra jobb och skapar 

därmed en effektiv myndighet. De informella samtalen bidrar också till en gemenskap och 

tillit som är två  viktiga  element  för  att  skapa  mening  och  en  framgångsrik  organisation  

(Jacobsen  & Thorsvik, 2014). 

 

Det är väldigt svårt att få en helhet över det men det är väldigt mycket bra idéer som 

sägs på fikarasten eller i korridoren. 

 

Utifrån resultatet kan vi också utläsa att cheferna ser den informella kommunikationen 

som ett forum där både bra och mindre bra diskussioner kan föras. Citatet ovan  kan 

tolkas som att de informella  samtalen  kan vara mycket framgångsrika.  Att det under de 

informella  samtalen  förs diskussioner  rörande  förslag på eventuella  förbättringar som 

organisationen kan göra. Några av cheferna tyckte däremot att den informella 

kommunikationen också är ett forum där rykten enkelt sprids, vilket kan vara farligt. 

 

Det negativa är ju att när det är dålig feedback eller dåliga diskussioner så är det 

svårt att kväva dem. 

 

Om man har några dåliga ägg i korgen ja då är det väldigt dåligt och jättesvårt att 

utrota, jättesvårt att få reda på vart dem är någonstans så att det är tudelat men jag 

gillar det. 

 

Utifrån  detta  tolkar  vi  det  som  att  de  informella   samtalen  kan  bidra  till  att  

negativa diskussioner förs som cheferna inte kan kontrollera. Att det kan vara svårt att hitta 

källan och därmed  svårt  att  få  stopp  på  de  negativa  tankar  som  sprids.  Vi  kan  däremot  

urskilja  att informella samtal ändå för med sig mer bra diskussioner än dåliga. 

6.4 Skapande av mening 
Den meningsskapande  teorin handlar om att anställda ska förstå sin vardag och genom 

det finna en innebörd med sitt arbete (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). De söker 

mening med sitt arbete och vad som är meningsfullt och motiverande för dem. Utifrån 

intervjupersonernas svar gällande hur internkommunikationen på Arbetsförmedlingen 

skapar  mening  är  vår  övergripande  uppfattning  att  de  anställda  har  olika  åsikter  om  

hur mening bör skapas. 



 

 

29 

 
Men det vi gör där på mötena är att vi lägger fokus på och resonerar  varför. 

Varför  gör jag saker,  varför  kommer  jag till jobbet  idag.  Till exempel  varför 

finns den här regeln.... Det är det som är det mest tidskrävande  och det mesta 

som gör att jobbet blir mer meningsfullt.  

 

Den internkommunikation  som jag använder mot mina medarbetare, så i första 

hand handlar det om att skapa ett lugn. Det tror jag är den absolut viktigaste 

biten jag har med mitt sätt att kommunicera. 

 

De ovan nämnda citaten kommer från två olika chefer och kan tolkas som att de har en 

tydlig bild över hur de ska arbeta för att skapa mening för sina anställda. De uttrycker att 

tydlighet och lugn är det som får medarbetarna att känna sig meningsfulla på sin arbetsplats. 

Att medarbetarna   finner   motivation   till   sitt   arbete   om   de   förstår   varför   de   utför   

vissa arbetsuppgifter,  men att de också förstår varför det är viktigt. Den meningsskapande  

teorin säger att vi skapar det som vi vill vara en del av (von Platen, 2006). Om de anställda 

finner en innebörd med att vara en del av myndigheten kommer de också aktivt jobba för 

att vara en del av den. Känner de sig delaktiga i myndighetens processer och förstår dessa 

kan de också göra ett bättre jobb då de ser syftet med varför (ibid). 

 
Att känna att man är med, att man inte blir utesluten, att känna att man vet vad 

det är som händer runt om kring. Det tror jag skapar en känsla av betydelse för alla. 

Som jag tror är jätteviktigt. 

 

Men ibland så går de så mycket efter på hur det ska vara fast man kan inte riktigt 

motivera varför det ska vara så. Det kan man bli lite, vad ska man säga. Det är 

svårt att ta in det som förklaring när man inte får någon motivering till varför. 

 

Utifrån ovanstående  citat kan vi utläsa medarbetarnas  tankar kring hur de känner att 

deras arbete  har en innebörd.  Det är tydligt att en motivering  varför  en viss uppgift  bör 

utföras bidrar  till skapande  av mening  och motivation  till arbete.  Vi kan  också  utifrån  

materialet förstå vikten av att känna samhörighet med sina kollegor och att man får vara 

delaktig i organisationen processer. Simonsson (2002) pratar om hur 

internkommunikation  bidrar till en känsla av samhörighet och ur pass viktig denna känsla 

är för att känna sig meningsfull på sin arbetsplats. Internkommunikation  är precis som 

meningsskapande  en ständigt pågående process. Det är en process som aldrig kan anses 

som klar (von Platen, 2006). 
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6.5 Kommunikationskanaler 
Utifrån resultatet kan vi se ett tydligt mönster som pekar på att Arbetsförmedlingen  inte har 

några tydliga riktlinjer för vilka kommunikationskanaler  som ska användas vid olika typer av 

information.  Lipiäinen et al., (2014) har i sin studie fått samma resultat där hon 

diskuterar den otydlighet som finns om vilken kommunikationskanal  som ska användas. 

Hon skriver att den  upplevda  otydligheten  kan  bero  på  att  de  anställda  inom  en  

organisation  har  olika kommunikationsvanor.  Medarbetarna  hamnar i otakt med 

varandra  och informationen  når alla  vid  olika  tillfällen.  Detta  problem kan däremot  lösas  

med  hjälp  av  fler personliga möten där cheferna får utrymme att förtydliga det som är oklart 

och se till att all information når samtliga samtidigt (ibid). 
 

6.5.1 Muntliga kanaler 
På  Arbetsförmedlingen  har  de  regelbundet  olika  typer  av  möten,  exempelvis 

arbetsplatsmöten, resultat-möten, kontorsmöten och sektionsmöten. Dessa möten är alla 

lämpade för olika typer av information.  Där behandlas alltifrån information  om resultat, 

till hur medarbetarna trivs på sin arbetsplats. 

 

Utifrån vårt insamlade material kan vi se ett övergripande  resultat om att personliga 

möten anses som viktiga eftersom det skapar ett forum för diskussion och frågor. Där 

samtliga av de intervjuade medarbetarna anser att mening skapas bäst vid face to face-

kommunikation.  De anser att personliga möten kan räta ut olika typer av missförstånd och 

det finns utrymme för att ge en djupare förklaring om det som informerats. 

 

Den  muntliga   kommunikationen   skapar,   enligt  Lipiäinen   et  al.,  (2014)   en  dialog   

och möjlighet till snabb återkoppling för samtliga inom organisationen.  Många av de 

intervjuade medarbetarna vill kunna ställa frågor och känna sig delaktiga. En medarbetare  

säger att det också är effektivt med möten för att det blir mer mätbart för chefen vem som 

får informationen och att samma information   går  ut  till  alla.  Däremot  är  medarbetarna   

inte  lika  övertygade   om  att  de personliga mötena är lika effektiva som vissa andra 

kommunikationskanaler. 

 
Har jag ett personligt möte så blir det massa andra saker som diskuteras. Det 

blir  ett  mervärde  i  dialogen,  man  spinner  vidare  på  saker  så  det  inte  blir 

effektivt. 

 

Detta citat styrker däremot påståendet om att mening skapas vid personliga möten. Även 

om det kanske inte är det mest effektiva sättet så tolkar vi det ändå som att det är den 

kommunikationskanal  som skapar mest mening för medarbetarna.  
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Uppfattningen  vi har är att många av cheferna också föredrar att kommunicera  face to 

face.  Detta  för  att  medarbetarna  ska  få  en  chans  att  ställa  frågor  om  något  är  oklart. 

Samtidigt   är   det   några   chefer   som   också   vill   förmedla   informationen   via   mail   så 

medarbetarna kan gå tillbaka och läsa samma information igen. En chef anser också att 

man efter ett möte kan skicka ett mail där information punktas upp igen för att ge 

informationen en större kontext.  

 
Jag tror att den absolut effektivaste är mellan två människor. Att sätta sig ner och 

samtala.  Jag tror att det är det effektivaste  I slutändan.  Inte kvantitativt men 

kvalitativt. 

 

Denna chef understryker den meningsskapande  teorin med sitt uttalande. Vi tolkar det 

som att hen förstår  att en effektiv  myndighet  skapas  genom  förståelse  och 

meningsfullhet.  Att man kan som chef e n k e l t  k a n  skicka ut massa information via de 

elektroniska kanalerna.  Men att mening skapas b ä s t  genom det personliga mötet och den 

samhörighet och förståelse som dessa möten ger (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). 

 

Så mitt största fokus ligger på personliga samtal, jag tror att det är det bästa, det 

tycker jag går fram och det blir ett ärligt möte. 

 

Även detta citat från en av cheferna inom myndigheten kan vi tolka som att de anser att 

det är viktigt med  den  personliga   dialogen  inom  myndigheten.   Att k ä n n a  a t t   man  

på  ett personligt  plan kan socialisera  med sina medarbetare.  Enligt den 

meningsskapande teorin skapas meningen med arbete genom social interaktion  med andra 

människor. Det är viktigt att trivas på sin arbetsplats  och att man förstår sitt syfte 

(Weick, refererad i Heide, Johansson & Simonsson, 2012). 

 

Begreppen Organisationsbeteende  och processer är en del i systemteori-modellen  

(Jacobsen & Thorsvik, 2014). I denna modell finns beståndsdelar  som prestation  och 

motivation  som båda är bidragande faktorer till att känna sig meningsfull på sitt arbete. 

Cheferna säger att de undersöker detta genom coachande samtal med sina medarbetare. 

Under dessa samtal talar chef och medarbetare om vad som har presterats, vad som kan 

förändras och medarbetarens synpunkter på sitt jobb. Dessa samtal skulle kunna vara en god 

väg för att skapa mening eftersom det öppnar upp för en dialog.  Det påverkar o c k s å  

möjligheten för cheferna att uppmuntra sina anställda att nå mål vilket skapar mening 

för medarbetarna (Welch & Jackson, 2007).  
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Detta innebär alltså att medarbetarna arbetar för en mer effektiv myndighet. De får en 

förståelse för på vilket sätt deras arbete är viktigt. Denna punkt kan därför också relateras 

till det meningsskapande  perspektivet  där fokus ligger på betydelsen  av det sociala 

samspelet. Det är alltså viktigt att ha en öppen dialog. Den formella och informella  

kommunikationen ska ske utan hinder (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

 

Några av cheferna anser att de genom personliga möten får en bra uppfattning om vem 

som har tagit del av vilken information.  Något de inte får via mail. Detta kan också 

kopplas till begreppet   ledarskap   inom   systemteorin   eftersom   cheferna   enligt   denna   

teori   vill  öka förståelsen för organisationens mål och att medarbetarna motiveras att nå 

dessa (Jacobsen & Thorsvik, 2014.  

 

6.5.2 Elektroniska kanaler 
Några  av  de  intervjuade  medarbetarna  anser  att  det  är  bra  att  ha  olika 

kommunikationskanaler till olika typer av information. De säger att ett kort informativt 

meddelande är bäst att få via mail medan information som är mer omfattande kan vara 

bra att del av på ett möte. Speciellt anser de att viktig information kan vara bra att få via 

mail då det finns chans att gå tillbaka och hitta informationen igen när det behövs. 

 

Medarbetarna och cheferna nämner också intranätet som ett verktyg för att ta del av den 

information som finns. Många av dem vi intervjuar, både chefer och medarbetare anser 

att det produceras väldigt mycket information på intranätet. 

 
Det är ett sånt informationsflöde där så att man till och med kan gå in och 

reglera vilka bitar man behöver få reda på, som berör mitt arbetsområde, och 

det säger väl kanske lite grann när vi inte ens hinner med intranätet. 

 

Denna chef påstår att det stora informationsflödet gör det svårt att hålla sig 

uppdaterad på intranätet hela tiden. Trots att det finns vissa reglars för att sålla bland 

information menar hen att det ändå inte går att hålla sig uppdaterad. 
 

Där står det ju väldigt mycket information gällande hela landet egentligen. Där kan 

man ju hitta allt egentligen. Så att den informationen tycker jag är jättebra. 

 

Citatet ovan uttrycker en av medarbetarnas positiva inställning till intranätet. Enligt 

resultatet har det anställda olika syn på det stora informationsflödet på intranätet vilket leder 

till att några använder intranätet varje dag, medan andra bara ser det som en stressfaktor 

som inte används lika frekvent. Likt Lipiäinen et al., (2014) anser cheferna och medarbetarna 
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att intranätet kan bli en mer effektiv kanal. De hade däremot inga förslag på hur det kan 

förbättras bortsett från att minska mängden information. 

 

6.6 Sammanfattning av resultat och analys 
Arbetsförmedlingen har ett väldigt stort informationsflöde som på olika sätt påverkar 

internkommunikation.   Detta  informationsflöde  leder  till  att  både  chefer  och  

medarbetar tvingas välja bort viss information  för att hinna med sitt arbete vilket kan 

leda till att de kan missa viktig information. Däremot ser några positiv på 

internkommunikationens informationsflöde p å  g r u n d  a v  dess transparens, att alla kan ta 

del av allt vilket bidrar till en meningsskapande  delaktighet.   

 

Ett  annat  problem  med  informationsflödet  är  att informationen  ibland tolkas olika bland 

medarbetarna  på grund av att cheferna har gått ut med olika information. Detta leder till 

att medarbetarna har olika uppfattningar om vad de ska göra vilket kan leda till att 

missförstånd uppstår.  

 

De mest använda kommunikationskanalerna är de elektroniska; mail och intranätet. 

Eftersom det är dessa kanaler som används mest är det heller inte förvånande att 

informationsflödet på Arbetsförmedlingen är så stort. De kommunikationskanalerna  som 

uppskattas mest är däremot de muntliga och framförallt den informella kommunikation. I   

frågor   kring   meningsskapande   poängteras   vikten   av   informell   kommunikation   och 

personliga  samtal.   I  dessa  forum  ges  chans  att  ställa  frågor  och  de  skapar  en  känsla  

av gemenskap  vilket  är meningsskapande.  Nackdelen  med  informella  samtal  menar  

cheferna kan vara om de sprids negativa diskussioner eftersom dessa är svåra att stoppa. 
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7. Slutdiskussion och slutsats 
 
I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys utifrån en större kontext kopplad 

till teori och tidigare forskning. Vi kommer att dela upp diskussionen utefter våra tre 

frågeställningar och besvara dessa. I slutdiskussionens sista del ges förslag på vidare 

forskning. 

 

Studiens  frågeställningar  besvaras  nedan och vi har därmed  uppnått studiens  syfte om 

att undersöka  Arbetsförmedlingens  internkommunikation  utifrån  ett  meningsskapande 

perspektiv. De teoretiska ramverk som användes i studien var systemteorin, den 

meningsskapande  teorin och kommunikationskanaler. Systemteorin  behandlar 

organisationer  som olika system som alla är beroende av varandra  (Jacobsen  & Thorsvik,  

2014). Den meningsskapande  teorin sätter det sociala samspelet i fokus och hur vi skapar 

en gemensam förståelse som gör arbetet meningsfullt (Weick, 1995). Vi har också utgått 

ifrån kommunikationsprocessens teorier om kodning och avkodning (Jacobsen & Thorsvik, 

2014).   

7.1 Hur uppfattar medarbetare och chefer internkommunikationen? 
Internkommunikationen på Arbetsförmedlingen består enligt medarbetare och chefer av ett 

stort informationsflöde som har både positiva och negativa egenskaper. En anledning till att 

informationsflödet är så stort kan beror på myndighetens vilja att vara transparent, vilket 

uppskattas av många av de anställda. En öppen kommunikation bidrar till att medarbetarna 

känner sig delaktiga i organisationen vilket också är meningsskapande.   

 

Men Arbetsförmedlingens vilja att vara transparent kan också skapa problem för de anställda. 

Arbetsförmedlingen  strävar, enligt några av cheferna, efter en tradition där all information 

är lika viktigt och att alla anställda ska läsa allt, vilket inte fungerar. Precis som Jacobsen 

och Thorsvik (2014) beskriver medarbetarna och cheferna att det stora informationsflödet 

leder till att de ibland tvingas bortse från viss information och att de därför kan missa viktig 

information. Vi kan se en koppling mellan det stora informationsflödet och 

kommunikationsproblem.   Detta  stämmer  överens  med  det  resultat  som  Lipiäinen  et  

al., (2014) fått i sin studie. Där redovisar hon att både medarbetare och chefer anser att 

informationsflödet är för stort och att det speciellt sprids mycket onödig information via 

mail.  

 

Trots att de intervjuade medarbetarna och cheferna i vår studie uttrycker att de tar emot 

för mycket information anser däremot några av medarbetarna att de vill ha viktig 

information via mail så  att   det   enkelt   kan   gå   tillbaka   till   informationen   när   de   

behöver   den.    
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Slutsatsen av  hur  medarbetare och chefer uppfattar internkommunikationen på 

Arbetsförmedlingen  är att det stora informationsflödet  i vissa sammanhang bidrar med 

mer negativt  än  positivt,  vilket  står  i  direkt  kontrast  till  den  meningsskapande   

processen, eftersom  det  är  mycket  svårt  att  skapa  mening  kring  en  stor  mängd  

information  (Weick, 1995).  Trots  att  det  finns  vissa  positiva  aspekter  med 

informationsflödet,  bland  annat  en känsla av delaktighet, leder det stora flödet till att 

onödig information också sprids.  Mycket av informationen  som flödar är inte relevant för 

alla att ta del av.  

 

7.2 Hur uppfattar medarbetare & chefer att internkommunikation skapar mening för 
dem? 
Vårt resultat visar att det är den muntliga kommunikationen som är mest främjande för 

meningsskapande  internkommunikation.  Här  nämns  främst  den  informella 

kommunikationen både bland medarbetare och chefer. Systemteorin benämner informell 

kommunikation  som en viktig del för att skapa delaktighet och förtroende mellan 

anställda (Jacobsen  &  Thorsvik,  2014).  På  samma  sätt  beskriver  medarbetarna   att  de  

informella samtalen  skapar  mening  för  dem.   Med  informella   samtal  menar  vi  det  

småprat  som förekommer i till exempel korridoren eller fikarummet. Dessa samtal skapar 

motivation och en känsla  av samhörighet  (ibid)  vilket är avgörande  för organisationens 

framgång (Weick, 1995). Däremot var det några av cheferna som också poängterade att de 

informella samtalen också kan leda till att negativa diskussioner och inkorrekt information 

sprids.  

 

En annan tyngdpunkt i analysen av vårt resultat är att informationen på 

Arbetsförmedlingen tolkas olika. Medarbetarna uppfattar ofta att den information som 

delges ger olika budskap beroende på vilken chef som sänder ut det, vilket leder till att 

medarbetarna tolkar informationen olika. Simonsson (2006) förtydligar att chefer måste 

förmedla sina budskap bättre så att informationen  blir förståelig o c h  meningsfull  för 

medarbetaren  att ta del av. Annars  kan budskapets sammanhållande  effekt förloras. För 

att uppnå effektiv kommunikation är det enligt kommunikationsprocessen avgörande för hur 

sändaren väljer att koda ett budskap. Om sändaren inte kodar sitt budskap på ett tydligt och 

korrekt sätt blir det svårare för mottagaren att avkoda budskapet rätt. Avkodas budskapet fel 

uppstår kommunikationsproblem (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

 

Weick (1995) hävdar också att mångtydighet  är ett av de största problemen vid  

meningsskapande.  Om  samma  information  kan  tolkas  på  olika  sätt  blir  det  svårt  för 

medarbetare  att veta vilken tolkning som är den mest rimliga. Med grund från denna 

teori kan vi  därför  dra  slutsatsen  om  att  den  meningsskapande  processen  skulle  bli  
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ännu  mer effektiv om Arbetsförmedlingens  chefer förmedlar information  på ett mer 

konkret sätt som inte lika   lätt   misstolkas.   Vi   tror   att   det   hade   underlättat   om   

cheferna   gemensamt pratat om vilket budskap de vill förmedla till medarbetarna innan det 

skickar ut information.  Detta för att ett så likartat budskap  som möjligt ska 

kommuniceras till medarbetarna. 

 

Slutsatsen vi kan dra utifrån resultatet är att mening skapas bäst vid muntlig 

kommunikation, främst informell kommunikation. Trots att vissa chefer påstod att dåliga 

diskussioner förekommer i dessa forum, bidrar de informella samtalen med mer bra än 

dåliga samtal.  Det som försvårar för skapande av mening är när budskapen som förmedlas 

från cheferna blir svåra för medarbetarna att tolka.   

7.3 Vilka kommunikationskanaler är bäst lämpade för meningsskapande 
internkommunikation?  
En  av  slutsatserna  vi  kan  dra  utifrån  resultatet  om  hur  internkommunikation   skapar 

mening är att mening skapas bäst vid face to face-kommunikation.  Resultatet visar att det 

är gemensamt  för både medarbetare  och chefer att mening skapas bäst vid personliga  

möten. Detta överensstämmer med Vercic, Vercic och Srirameshs (2012) tidigare forskning 

som visar att   mening   skapas   genom   dialog   och   utvecklar   ett   värde   för   

organisationen.   Detta understryks också av den meningsskapande teorin (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2012) eftersom denna  modell är en ständigt  pågående  process 

som sker genom  dialog.  Simonsson  (2002) presenterar  också en idé om att 

meningsskapande  är kärnan  vid en dialog. Hon menar att dialogen   inte   är   till   för   att   

överföra   information   utan   att   det   vid   en   dialog   skapas gemensamma betydelser som 

bidrar till meningsskapande och känslan av delaktighet. 

 

Vi  kan  också  dra  kopplingar  mellan  vårt  resultat  och  den  tidigare  forskningen  gjord  av 

Mishra, Boynton & Mishra (2014). Deras resultat visar att cheferna bygger förtroende 

mellan dem och sina medarbetare vid personliga möten. På samma sätt var det många av 

cheferna i vår studie som poängterade  att de enskilda mötena med medarbetarna  var de 

tillfällen som de bygger förtroende till varandra, vilket också skapar mening.  Många 

medarbetare upplever också att motivation i kommunikationen är en bidragande faktor till 

meningsskapande. 

 

Vidare nämner också medarbetare och chefer de elektroniska kanalerna: mail och intranätet. 

Dessa forum bidrar med mycket information vilket kan skapa en informationsbelastning  

som hämmar  meningsskapande  eftersom  medarbetare  och  chefer  då får  svårt  att  ta till  

sig  all information. Däremot skulle de elektroniska kanalerna också vara fördelaktiga för 

meningsskapande eftersom informationen där  kan  lagras. Chefer  och  medarbetare   kan 
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därmed gå tillbaka och läsa information igen om det skulle behövas vilket skapar en känsla 

av tillfredsställelse om information är rimlig nog (Weick, 1995). 

 

Slutsatsen av vilka kommunikationskanaler som är bäst lämpade för meningsskapande 

internkommunikation  är till största del den muntliga kommunikationen. I de muntliga 

samtalen skapas förtroende och motivation, det blir också lättare att föra en dialog muntligt.   

Även de elektroniska kommunikationskanalerna  vara användbara för meningsskapande i 

de fall då de anställda behöver gå tillbaka för att finna lagrad information. Däremot 

förhindrar det stora informationsflöde för de anställda att snabbt och enkelt kunna hitta 

den lagrade informationen.  

7.4 Förslag till vidare forskning 
En fråga för framtida forskning skulle kunna vara att undersöka meningsskapande 

internkommunikation  i företag för att se hur dessa skiljer sig mot hur 

meningsskapande i myndigheter ser ut. Det skulle vara intressant och se om 

meningsskapande internkommunikation  skiljer sig när verksamheten är vinstdrivande. 

Kan de finansiella delarna ha någon påverkan för hur mening skapas?  
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Bilaga 1- Intervjuguide 
 
Allmänt om internkommunikation 
1.    Hur definierar du internkommunikation? 
 
2.   Hur uppfattar du internkommunikationen  i stort på Arbetsförmedlingen? 
 
3.   Hur föredrar du att kommunicera? 
 
Vilka policys och mål kring Arbetsförmedlingens kommunikation finns idag/ känner du till? 

       4.   Vilka styrkor och svagheter finns med er internkommunikation?  Hade du ändrat på något? 

5.   Vilket kommunikationsansvar/  kommunikationsroll anser du dig ha? 
 
 
Meningsskapande 
 

Med begreppet meningsskapande avses hur motivation bidrar till effektivitet och känslan 

av att de arbetsuppgifter vi har känns meningsfulla. Det är en process som hjälper 

organisationer att förstå en viss situation. T.ex. varför utför vi vissa arbetsuppgifter och 

till vilket syfte. Meningsskapande handlar om att ge något en innebörd. 
 
 
1. På vilket sätt stärker internkommunikationen  din relation till dina medarbetare? 
 

2. På vilket sätt använder du internkommunikationen  för att skapa mening/ motivation? 
 

3. Vilka möjligheter/svårigheter  finns det? 
 

4. Hur upplever du att du kan vara med och påverka internkommunikationen? 
 
5. Vad saknar du i internkommunikationen  som meningsskapande? 
 

 
 
Kommunikationskanaler 
 

1. Vilka kommunikationskanaler  är de främst förekommande på Arbetsförmedlingen anser 

du? 

2. Vilken/vilka kommunikationskanaler  anser du vara effektivast? 
 
3. Vilken kanal använder du när du har viktig information att delge? 
 
4. Hur ser du helst att viktig kommunikation delges dig? 
 
5. Vilken kommunikationskanal  anser du vara bäst lämpad för meningsskapande. 
 
6. Hur anpassar du kommunikationskanal  till budskap och mottagare? 
 

 
 
Avslutning 
 
1. Avslutningsvis, av det vi pratat om nu, vad är det som är viktigast för dig? Vad vill du 

poängtera?
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Bilaga 2 - informationsbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter, Sofie Siegfrid och Fanny Volmerdal som studerar vårt sista år på Jönköping 

University. Vi läser medie- och kommunikationsvetenskap  med inriktning strategisk 

kommunikation och just nu arbetar vi med vårt examensarbete. Under detta arbete har vi fått 

möjligheten att samarbeta med er på Arbetsförmedlingen för att undersöka hur 

internkommunikationen  fungerar inom er organisation. 
 
 
Metod och syfte 
 
Vi kommer att göra en kvalitativ studie där vi intervjuar 4-6 chefer och 4-6 arbetsförmedlare 

inom Arbetsförmedlingen. Syftet med denna uppsats är att undersöka internkommunikationen  

på Arbetsförmedlingen utifrån ett meningsskapandeperspektiv. Vår studie ämnar fylla de 

kunskapsluckor som finns inom området för myndigheters internkommunikation. 
 
 
Vi kommer under v. 46 och v.47 att genomföra 30-45 minuters intervjuer och vi hoppas att 

du vill och kan vara med! 
 
 
Etiska krav 
 
För att ni ska känna tillit för oss under detta arbete kommer vi att följa de etiska krav som 
 
Vetenskapsrådet har tagit fram. Det första kravet är kravet på samtycke, vilket innebär att 
 
du som medverkar i vår undersökning bestämmer på vilka villkor du vill medverka och att du 

när som helst kan avbryta din medverkan. Det andra kravet är kravet på information vilket 

vi uppfyller genom att informera dig om hur denna undersökning går till och vad vi 

undersöker. Det tredje kravet, konfidentialitets-kravet  innebär att du som intervjuperson 

inte kan identifieras av utomstående. Vi kommer namnge dig som intervjuperson anonymt 

(ex. person X). Vidare kommer även det material vi samlar in att vara sekretessbelagt. 

Slutligen följer vi också nyttjande-kravet som innebär att det material vi samlar enbart får 

användas i forskningssyfte och ej i kommersiellt bruk. Vi vill även passa på att framföra att 

detta arbete kommer presenteras i form av en offentlig handling. 
 
 
Tveka inte att höra av dig om du har några frågor! 

Tack på förhand! 
 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Sofie Siegfrid & Fanny Volmerdal
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Figurer 
 
Figur 1: Jacobsen, D., & Thorsvik, J. (2014). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: 
Studentlitteratur. 
 


