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1 Inledning 
 

Den interna kommunikationen utgör en stark potential för alla organisationer. Det sägs att om 
den interna kommunikationen fungerar bra så kan denna lyfta verksamheten som helhet och om 
den däremot inte fungerar så kan den orsaka ett misslyckande (Larsson 2008). 
Internkommunikation är viktigt för alla slags företag. Internkommunikationen är ett verktyg som 
kan användas för att få medarbetarna motiverade och medvetna. Erikson (2008) säger att om inte 
de egna medarbetarna vet vad företaget står för och vart det är på väg lär ingen utanför företaget 
heller förstå det. Om ett företag har en väl fungerande internkommunikation kommer man inte 
ha några större problem med att möta omvärlden.  

En väl fungerande intern kommunikation skapar delaktighet och motivation hos de anställda 
därför är det viktigt att låta alla i ett företag vara delaktiga i den interna kommunikationen. 
Bristande delaktighet gör att individer får svårt att förstå beslut som någon annan har fattat. Att 
vara delaktig betyder inte att alla ska vara med och bestämma, utan det handlar om att alla ska få 
information och kunna uttala sig i frågor och därmed få möjlighet att påverka (Thelander 
2003:17). Att ge medarbetarna en bit delaktighet i den interna kommunikationen gör att de 
känner sig trygga och bidrar till att de säkerligen kommer vilja arbeta för att nå företagets mål och 
visioner. Information och kommunikation är två andra viktiga begrepp som kan kopplas till ett 
företag. Har vi ingen information så vet vi heller inte vad vi ska göra. Medan kommunikation 
innebär processen för interaktion mellan människor så står information för innehållet i denna 
process. Här följer Larssons (2008) definition av begreppen information och kommunikation.  

”Information är det som utbyts i kommunikationsprocessen” 

”Kommunikation kan beskrivas som processen för människors kontakt med varandra” 

Då vi båda arbetar (som timanställd och deltidsarbetare) på Jönköpings Länstrafik AB har vi en 
viss förkunskap och förförståelse för hur den interna kommunikationen ser ut på företaget. Vår 
uppfattning är att den interna kommunikationen på företaget är bristfällig för dem som inte aktivt 
arbetar med att få information.  

Länstrafiken är ett företag där de anställda är utspridda på olika platser. Företaget samarbetar med 
många olika parter så som landstinget, alla 13 kommuner i Jönköpings län, trafikutövare samt 
buss- och tågresenärer. För att just den externa kommunikationen ut till dessa parter ska fungera, 
är det viktigt att den interna kommunikationen fungerar och är hållbar. Till exempel att inte olika 
personer i organisationen för olika budskap utåt. Det är mycket som ska fungera och för att det 
ska fungera krävs en god intern kommunikation på företaget så att alla anställda känner till 
företagets budskap, vision och policies (www.jlt.se 2009) 

 

http://www.jlt.se/�
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1.1 Disposition 

Vi inleder vår uppsats med kapitel ett där vi kommer börjar med en inledning som förklarar 
ämnet och företaget som vi vill undersöka. Därefter följer kapitel 2 som handlar om 
Länstrafikens bakgrund och dess organisationsschema. Kapitel 3 följs utav teorier för medie- och 
kommunikationsområdet och tidigare forskning som vi har förankrat till vår uppsats. I kapitel 4 
problempreciseras uppsatsens huvudämne och därefter följer syftes och frågeställningarna som 
uppsatsen kommer att bygga på. Nästa kapitel som blir kapitel 5 så redogör vi för vårt metodval. 
I kapitel 6 hittar man vår resultatredovisning samt tolkning och analys av materialet. I 
resultatredovisningen har vi även kommenterat varje frågeställning och därefter kopplat till vår 
teori och tidigare forskning. Uppsatsen avslutas med en resultatdiskussion där vi sammanfattar 
resultaten och drar kopplingar till Jacobsen och Torsviks (2008) modell figur 3.1 samt diskuterar 
möjliga orsaker till JLT:s internkommunikation. 
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2 Företagets bakgrund 
 

Jönköpings Länstrafik AB (JLT) bildades år 1980. Företaget ägs gemensamt av landstinget och de 
tretton kommunerna i Jönköpings län. 50 procent av företaget ägs av landstinget och de andra 50 
procenten fördelas mellan de tretton kommunerna. Vilken ägarandel som kommunerna har 
varierar beroende på storlek och omfattning av exempelvis busstrafiken. Detta avgör även hur 
stor summa olika parter ska bidra med till företaget. Dessa beslut, och mycket mer, bestäms 
under den årliga bolagsstämman (www.jlt.se 2009). 

Länstrafiken ansvarar för linjetrafiken med buss i länet. Trafikeringen utgörs på entreprenad av 
cirka 25 olika trafikföretag. Länstrafiken har även ansvar för persontrafik på järnväg, detta 
tillsammans med Länstrafiken i Halland, Kronoberg och Kalmar län. Utöver den allmänna 
trafikeringen ansvarar även Länstrafiken för färdtjänst och sjukresor samt skolskjuts (www.jlt.se 
2009). 

Länstrafiken vill utveckla ett långsiktigt hållbart trafiksystem där alla länets invånare är kunder. 
Länstrafiken skall göra det lättare att resa. Resorna skall vara prisvärda, komfortabla, säkra och 
miljövänliga (www.jlt.se 2009). 

Länstrafikens organisation är uppbyggd med en styrelse som består av sju stycken ledamöter, 
utvalda politiker med lika många personliga suppleanter. Styrelsen ska hålla ägarna informerade 
och kalla till samråd i frågor som bedöms ha principiell beskaffenhet och större vikt för ägarna 
(Ägardirektiv 2009). Under styrelsen arbetar en VD som har det övergripande ansvaret över 
företaget. VD skall även rapportera löpande till styrelsen om hur arbetet fortgår.  Vid sidan av 
VD:n finns en sekreterare, senior konsult, marknadsansvarig, HR specialist samt en ansvarig för 
Smart Pak (dessa parter fungerar som en Stab i organisationen). Därefter fördelas organisationen 
in i tre huvudblock; Trafik, Ekonomi och Smart Pak. Trafik (Trafikplaneringen) består av SÄKO 
(särskild kompletteringstrafik) och TLC (trafikledningscentralen). Inom SÄKO ingår även BC 
(beställningscentralen). Ekonomi ansvarar för att budgeten följs och har ansvar för att rapportera 
allt, gällande den ekonomiska biten till VD samt att lägga fram en årsbudget. Smart Pak kommer 
efter årsskiftet bli ett eget bolag, för tillfället är alla utom två personer inom Smart Pak anställda 
av Länstrafiken (se figur 2.1).  

Det är totalt 89 anställda på Länstrafiken, varav nio stycken av dessa är timanställda. 
Länstrafikens administrativa del (som ingår i staben) samt ledningen, har sin bas i Regionhuset 
som ligger i centrala Jönköping vid tändsticksområdet. De som arbetar inom trafik befinner sig i 
lokaler vid stationen i Jönköping, de båda ”avdelningarna” befinner sig bara några hundra meter 
ifrån varandra (Sjöberg 2009). 

http://www.jlt.se/�
http://www.jlt.se/�
http://www.jlt.se/�
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Figur 1.1 Organisationsschema JLT bearbetat av oss själva med hjälp av material som vi fått av 
företaget, se bilaga 3 (Sjöberg 2009). 

Länstrafikens informations- och kommunikationskanaler: 

Skriftliga 
o Länstrafikens externa hemsida  
o Personaltidningen ”Harspalten”, en tidning som är tillgänglig för allmänheten som 

beskriver länstrafikens verksamhet och vad som är på gång i företaget. 
o Internpost, denna kanal används inte så ofta men finns ändå kvar, den används 

framförallt för att skicka eller ta emot beställningar av exempelvis busskort. 
o Informationsbladet, BC-bladet, skickas ut en gång per vecka till alla anställda på 

Beställningscentralen där viktig fakta om verksamheten tas upp. 
o Tavla med förändringar, innehåller information om dagens frånvaro, förändringar i 

arbetet och ledigheter. 
o Anslagstavla, innehåller facklig information, information om personalmöten och 

personalaktiviteter. 

Muntliga 
o Formella möten, personalmöte en gång per månad, där all personal finns representerad 

och där VD har ordet och berättar vad som är på gång, där det informeras om ekonomin, 
personalläget och vad som är på gång marknadsmässigt – till exempel vilka kampanjer är 
på gång. Till personalmötena bjuds det ibland även in andra gäster. 

Elektroniska 
o E-post - varje anställd finns upplagd som användare, och man kan informera per person, 

per grupp eller till samtliga. 
o Telefon, kan användas exempelvis för att snabbt komma i kontakt med någon inom 

företaget som sitter på en annan avdelning.  
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3  Teori och tidigare forskning 
I teorikapitlet redogör vi för de vetenskapliga kunskaperna som finns producerade inom området 
internkommunikation och som vi finner är relevanta för vår undersökning. Dessa kunskaper ska vi sedan 
använda i vår beskrivande empiriska analys samt i vår tolkande teoretiska analys för att öka förståelsen för 
internkommunikationen på Jönköpings Länstrafik AB. 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 

3.1.1 Organisation 
En organisation teoretiskt sätt är ett socialt system som är medvetet konstruerat för att uppnå 
bestämda mål (Etzsioni i Jacobsen & Thorsvik 2008). Jacobsen och Thorsvik menar att uttrycket 
”socialt” står för att organisationen består av människor som arbetar tillsammans. Vidare nämner 
författarna det andra centrala uttrycket ”system” som syftar på att man är beroende av resurser 
från omvärlden för att kunna sköta verksamheten. Det tredje begreppet är ”medvetet 
konstruerade” som innebär att organisationer är avsiktligt konstruerade på ett sätt för att 
effektivisera arbetet och lösa uppgifter på bästa möjliga sätt. De sista definitionenerna ”lösa 
uppgifter” och ”förverkliga mål” innebär att organisationen har bildats för att på ett effektivt sätt 
kunna lösa en specifik uppgift. Det som är avgörande för om vi kallar en grupp ”organisation” är om 
deltagarna har gemensamma mål som förenar dem, och om det existerar procedurer eller riktlinjer som samordnar 
deltagarnas strävan att förverkliga dessa gemensamma mål. Mer teoretiskt kan vi säga att en organisation är ett 
socialt system som är medvetet konstruerat för att uppnå bestämda mål. (…) Vidare kan man säga att en 
organisation består av relationer som upprättas mellan människor, genom att de har träffat avtal som gör att de 
tillsammans bildar ett socialt system där man samarbetar för att förverkliga vissa mål (Jacobsen & Thorsvik 
2008:13). 

Jacobsen och Thorsvik (2008) skriver att bokens huvudperspektiv är att betrakta organisationer 
som produktionssystem. Författarna visar en modell (Figur 3.1) som genomgår hela boken och 
som förklarar hur dessa organisationer fungerar både inom organisationen och i en större kontext 
som kallas för omvärlden. I figuren nedan visas en helhetsmodell som ger oss en bild av vilka 
förhållanden som är av betydelse för hur organisationen fungerar. Pilarna i modellen visar att alla 
delar är sammankopplade och påverkas därmed av varandra, vilket kan förklaras med att en 
förändring i ett visst förhållande kan påverka ett annat förhållande. Dessutom visas vad som 
händer med resultaten av produkterna som ges ut från företaget sedan vidare till omvärlden som i 
sin tur ger återkoppling på produkterna. Återkopplingen som går tillbaka till organisationen ses 
som en resurs för att organisationen ska kunna utveckla och skapa nya och bättre resultat. Detta 
är något som hela tiden återkommer ständigt när nya resultat redovisas till omvärlden. Alla 
organisationer är beroende av sin omvärld för att överleva, på grund av att det är där som de 
hämtar sina resurser exempelvis resurser i form av information och arbetskraft som krävs för att 
nå organisationens mål. Det kan skapas en osäkerhet i organisationen om den inte har kontroll 
och inflytande till den omväld som den är beroende av. Osäkerheten berör vilka möjligheter och 
hot som finns.  

Modellens huvudfokus och det som författarna vill förklara är människors beteende i 
organisationer, dessa kallas för processer men även för beroende variabel. För att kunna förklara 
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människors beteende i organisationer så tar man hänsyn till tre olika variabler. Dessa tre grupper 
kallas för bokens oberoende variabler.  

o Formella drag, handlar om den inverkan som mål, strategi och organisationsstruktur kan 
ha på organisationsbeteendet.  

o Informella drag, handlar om den mänskliga faktorn och dess betydelse för 
organisationsbeteendet i form av maktförhållanden och organisationskulturen. 

o Omvärlden, handlar om de faktorer som kan påverka organisationsbeteendet, det kan 
vara beroendeförhållanden, osäkerhet och yttre tryck. 

De formella dragen handlar om organisationers mål, strategi och organisationsstruktur. Dessa 
menar författarna ska vara klart formulerade och ska ge goda riktlinjer för arbetet. Målet som 
organisationer har ska vara en beskrivning av ett önskat framtida tillstånd (Etzioni i Jacobson & 
Thorsvik 2008). Medan målet är en organisations önskade framtida tillstånd så är strategi en 
beskrivning av vad hur man tänker gå tillväga för att nå målet. Jacobsen & Thorsvik menar att det 
är viktigt att ägna sig åt målen på grund av att de påverkar hur anställda i organisationer tänker 
och handlar, vidare även hur organisationen anpassar sig till sin omvärld.  

Organisationsstrukturen i organisationer kan syfta till arbetsdelning, fördelning av auktoritet och 
styrsystem, samordning och kontroll av uppgifter i organisationer. Tillsammans med mål och 
strategi ger organisationsstrukturen riktliner och handlingsfrihet i arbetet. Det finns två olika 
indelningar för gruppering av arbetsuppgifter, den ena är funktionsbaserad och den andra är 
marknadsbaserad (Mintzberg i Jacobsen & Thorsvik 2008). Den funktionsbaserade indelningen 
går ut på att likartade uppgifter samlas i samma organisatoriska enhet. I den marknadsbaserade 
indelningen sammanför man istället alla uppgifter som hör samman med en produkt eller ett 
verksamhetsområde till en och samma organisatoriska enhet. 

De informella dragen tar upp organisationskultur och organisationens maktförhållanden. 
Organisationskulturen finns i alla företag och kan vara både synlig och osynlig. Den består av 
värderingar, gruppnormer, social sammanhållning och grupptryck. Dessa kan vara både negativa 
eller positiva för företaget. Antingen kan det stärka uppslutningen av organisationens mål eller 
tvärt om stå i konflikt med målen och därigenom försvåra förverkligandet. En bra organisation 
kan användas som ett styrmedel då kultur kan, likaväl som struktur, ange vad som är ett lämpligt 
beteende när personer ska utföra olika typer av uppgifter på organisationens vägnar (Jacobsen & 
Thorsvik 2008). 

Organisationskulturen liknades länge vid den informella organisationen och liknades även vid en 
ledningsidélogi som binder ihop medarbetarnas hjärta och hjärna med organisationens intressen 
(Kunda 1992, Bruzelius & Skärvad 2008:318). Organisationskulturen i en organisation är 
beroende och styrs av större kulturella processer i organisationens omgivning (Hatch 1997:231). 
Organisationskulturen avser alltså vilka värderingar, antaganden och normer som är gällande i en 
organisation och den påverkar hur organisationen och dess medarbetare agerar. 
(http://www.organisationskultur.se/). 

http://www.organisationskultur.se/�
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De flesta organisationer byggs upp och formas delvis genom kulturella processer som skapas av 
vissa aktörer som finns i dess omgivning. Mary Jo Hatch (1997) menar att den tydligaste källan 
extern påverkan på organisationskulturen hittar man inuti organisationen, vilket nämligen är 
personalen. Innan man först blir anställd på ett företag så har man redan påverkats av en hel del 
kulturella institutioner, det kan vara allt från familj, samhälle, nation, stat, kyrka, 
utbildningssystem och andra arbetsorganisationer. Allt detta är nämligen faktorer som formar ens 
attityd, beteende och identitet. Varje person tar givetvis med sig denna påverkan när de blir 
anställda av ett företag.  

Det finns många definitioner på vad ordet makt innebär man kan skilja mellan makt att göra 
något och makt för att få andra att göra något. Inom organisationsteorin brukar man definiera 
makt som en person eller en grupps förmåga att övervinna motstånd för att uppfylla ett önskat 
mål eller resultat. 

Omvärlden är alla förhållanden som finns utanför organisationen och som kan ha någon form av 
effekt på organisationen. Alla organisationer är beroende av sin omvärld, de är alltså inte 
självförsörjande med resurser utan dessa kommer från omvärlden. Exempel på omvärlden kan 
vara kunder, underleverantörer, konkurrenter och medier. Det finns två nyckelord i begreppet, de 
är beroendet och osäkerhet. Beroendet skapar osäkerhet i organisationer. Man kan betrakta 
osäkerheten som en brist i organisationer om att kunna uttala sig om ett framtida tillstånd. 
Beroendet som fenomen kan ha två betydelser, det första är ett asymmetriskt beroende som är 
när två organisationer, där den ena är mer beroende av samarbetet än det andra. Den andra 
betydelsen, symmetriskt beroende, är när det finns en relation där båda organisationerna är lika 
beroende av att samarbeta. 

Nu kommer vi till det fjärde området som handlar om organisationsbeteende och processer. 
Detta område innehåller motivation och prestation, kommunikation, beslut, lärande och 
förändring. Beteendet innehåller två komponenter människors beteende och handlingar. 
Motivation och prestation hör ihop då en motiverad person känner ett större intresse till att 
prestera bra. Personliga egenskaper hos människan och externa förhållanden som har samband 
till organisationen kan påverka människans insatser och prestationer. Dessa är resultat på 
beteenden som kan återföras på motivation. Motivationen förutsätts vara betingad av både 
individuella behov och vissa avseenden av den sociala tillhörigheten som individen ingår i. Detta i 
sin tur leder till att människan riktar sin uppmärksamhet mot vad som måste göras och bildar sig 
föreställningar om att handla. Detta kan kallas för ett avsett beteende. 

Kommunikation är en slags överföring av information av idéer, attityder och känslor från en 
person till en annan. Kortare uttryckt kan man även säga att kommunikation är en process där 
personer eller grupper sänder eller utväxlar information. Kommunikationsprocessen omfattas 
alltid utav minst två aktörer en sändare och en mottagare. När ett företag har lärt sig behärska 
internkommunikationen kan detta leda till framgång. Om det finns brist på information inom en 
organisation kan detta leda till frustration och förargelse. När människorna blir frustrerande leder 
det till brist på motivation. 
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Beslut handlar om ett val mellan olika alternativ där valet till slut innebär en skyldighet till 
handling. I en beslutsprocess nämns tre faser för hur detta går till, först behöver man samla 
information sedan väljer man mellan olika alternativ som då blir ett beslut och till sist ska detta 
beslut verkställas.  

Lärande i organisationer handlar främst om ny kunskap som förändrar ens beteende. Enligt 
Jacobsen och Thorsvik (2008) är lärande en process där människor och organisationer tillägnar 
sig ny kunskap och förändrar sitt beteende på grund av denna kunskap. Lärande kännetecknas av 
förmedling av kunskap. Det finns många definitioner på vad lärande i organisationer betyder, 
men det som de har gemensamt är att de har en kunskap och en handlingskomponent. 
Definitionerna berättar att lärande i organisationer sker när de erfar något, försöker analysera 
varför detta har hänt, försöker komma på vad som måste göras för att nå ett annat resultat och 
att försöka förändra beteendet. 

Förändring och organisation går inte alltid hand i hand. Organisationer kännetecknas utav 
stabilitet och förutsägbarhet. Förändring är oftast de förhållanden som stökar till stabiliteten och 
förutsägbarheten. Ändå ser man förändringar i organisationer, dessa förändringar har oftast fått 
tvingas fram av ändrade förhållanden i organisationens omvärld.  En organisatorisk förändring 
innebär att en organisation uppvisar olika utseenden vid olika tidpunkter. En förändring kan i 
många fall innebära att man ska göra någonting nytt.  

Det sista området som modellen tar upp är ledarskap. Begreppet har många definitioner, 
utgångspunkten är att ledarskap är ett form av beteende som människor utövar i avsikt att 
påverka andras tänkande, inställning och uppförande. Det finns tre aspekter på ledarskap, det 
första är att ledarskap innehåller en rad handlingar som utövas av en eller flera personer. För det 
andra innebär att ledarskap har till avsikt att få andra människor att göra något. För det tredje 
innebär ledarskap ska bidra till att organisationen når sina mål. 
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Figur 3.1 (Jacobsen & Thorsvik 2008). 

I Jacobsen och Thorsvik (2008) presenteras följande organisationsdesign bestående av fem 
huvuddelar som en organisation består av:  

1. En operativ kärna, den del som gör att det arbete som organisationen har att utföra för 
att nå sina överordnade mål. 

2. Mellanchefer, den grupp som har huvudansvaret för att övervaka och samordna 
produktionen, och som också ska förmedla information från den operativa kärnan. 

3. En strategisk ledning, den grupp som har det högsta administrativa ansvaret för 
organisationen. 

4. En teknostruktur, en grupp som inte ingår i själva produktionen men påverkar denna 
genom att utforma planer, sätta upp rutiner och bedriva internutbildning eller 
ekonomikontroll. Den klassiska stabsfunktionen i en organisation. 

5. Servicestruktur, en grupp som inte är inblandad i produktionen men är nödvändig för att 
organisationen ska fungera. Exempelvis städning, personalmatsal, löneutbetalning och 
telefonväxel (Mintzberg i Jacobsen & Thorsvik 2008:100). 
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Figur 3.2 De fem huvuddelarna i en organisation av Mintzberg (Jacobsen & Thorsvik 2008:100). 

Generellt finns många olika definitioner på vad begreppet organisation innebär. Lars Bruzelius 
och Per-Hugo Skärvad (i Heide, Johansson, Simonsson 2008) menar att: 

En formell organisation brukar definieras som >ett antal individer som utför olika arbetsuppgifter 
(arbetsfördelning och specialisering) på ett samordnat sätt (samordning, styrning och ledarskap) för att 
uppnå vissa mål<. Med social organisation avses det mer allmänna samspelet mellan människor såväl 
innanför som utanför formella organisationer.« 

Denna definition liknas vid Jacobsen och Thorsviks definition av att en organisation är ett socialt 
system som är medvetet konstruerat för att uppnå bestämda mål. 

Vidare menar Heide m.fl. (2008:37) att denna definition av begreppet inte är helt korrekt då den 
helt avstår från det kommunikativa perspektivet. Istället skriver Heide m fl. att organisationer är 
sociala kollektiv där medlemmarna integrerar enligt vissa mönster för att samordna sina 
aktiviteter och uppnå kollektiva och personliga mål. Därmed ser vi istället organisationer som 
sociala fenomen där interaktion och kommunikation är grunden för verksamheten. 

Denna definition skiljer sig lite från Jacobsen och Thorsviks definition då Heide m.fl. inte anser 
att resurser från omvärlden inte är någonting som behövs för att sköta verksamheten. Detta är 
något som Jacobsen och Thorsvik (2008) anser vara en viktig faktor. Däremot benämns både 
definitionerna med att organisationer består av människor som integrerar nå ett bestämt mål. 

Forskarna Bengt Abrahamsson och Jon Aarum Andersen menar att en organisation generellt 
består av komponenterna: människor, mål, struktur, aktiviteter och kultur. De anser att 
organisationer inom den offentliga sektorn och organisationer i det privata näringslivet skiljer sig 
åt i alla de nämnda komponenterna (Heide, Johansson, Simonsson 2008:37). 

Den sista definitionen skiljer sig från de andra då en organisation benämns av att den består av 
människor, mål, struktur, aktiviteter och kultur. I denna definition skiljer de även mellan 
offentliga och privata organisationer vilket inte tas upp i de tidigare definitionerna. I denna nämns 
inte heller någonting om omvärlden som Jacobsen och Thorsvik lägger stor vikt på. 
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Vi har valt att utgå från att en organisation är ett socialt system som är medvetet konstruerat för 
att uppnå bestämda mål 

3.1.2 Organisationskommunikation 
Vanligtvis brukar organisationskommunikation definieras som organisationsmedlemmars 
formella och informella kommunikation internt i organisationen, det man brukar kalla 
internkommunikation (Heide, Johansson, Simonsson 2008:40). Det finns emellertid delade 
meningar om hur just begreppet organisationskommunikation ska definieras. På senare tid har 
vissa forskare hävdat att organisationskommunikation bör omfatta både intern och extern 
kommunikation (Heide, Johansson, Simonsson 2008).  

Stanley Deetz (i Heide, Johansson, Simonsson 2008:41–42) menar att det är svårt att ge ett enkelt 
och klart svar på vad som är organisationskommunikation. Han anser därför att det inte är 
relevant att ställa frågan vad organisationskommunikation är. Istället anser han att det är mer 
intressant att ställa följande fråga: ”What do we see or what are we able to do if we think of 
organizational communication in one way versus another?” Deetz definierar dessutom tre olika 
sätt att beskriva organisationskommunikation: 

1. Uppfatta organisationskommunikation som ett spelområde som utförs av personer på 
informationsavdelningar och kommunikationskonsulter. 

2. Uppfatta organisationskommunikation som ett fenomen som existerar i organisationer. 

3. Uppfatta organisationskommunikation som ett särskilt sätt att beskriva och förklara 
organisationer..  

3.1.3 Internkommunikation 
Peter Erikson (2007) anser att allt arbete i en organisation börjar på hemmaplan. Om inte en 
organisation fungerar som den ska på insidan, om medarbetarna t.ex. inte vet företagets mål och 
vision, då är det svårt för andra (utanför organisationen) att förstå det. Erikson nämner även tolv 
olika skäl till varför det är viktigt att arbeta med internkommunikation. Bland annat så handlar det 
om att ge medarbetarna en överblick av det dagliga arbetet, skapa en enighet om mål, skapa 
motivation och ”vi-anda”, minska personalomsättningen, ge bättre beslutsunderlag mm. I det 
sista skälet, ge bättre beslutsunderlag, tar Erikson bland annat upp vikten av att den interna 
kommunikationen måste vara tydlig i alla led i beslutsprocessen för att minska risken att fel 
information når marknaden. Erikson nämner också att den interna kommunikationen i en 
organisation skiljer sig beroende på vilka fakta som ska förmedlas.  Han nämner fem olika 
områden (samt senare ett sjätte område) för att beskriva hur det arbetet kan underlättas med hjälp 
av att den interna dialogen används på rätt sätt. Det första området, Operativ kommunikation, är 
den information som behövs för att varje medarbetare ska kunna sköta sitt eget dagliga arbete. 
Det andra området, Nyhetskommunikation, tar upp det senaste som har hänt i organisationen då det 
är angeläget för att medarbetarna på längre sikt ska kunna sköta sina uppgifter på ett effektivt 
sätt. Det tredje området, Styrkommunikation, tar upp att det behövs långtidsplaner och kortsiktiga 
åtgärdskalendrar med mera för att styra och leda verksamheten mot uppsatta mål. Här tar 
Erikson även upp budgetar, policies och PM som reglerar verksamheten.  Det fjärde området, 
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Förändringskommunikation, handlar om att en organisation behöver skilja på information kring den 
regelbundna ordinarie verksamheten från det som berör det oväntade. Det femte området, 
Kulturkommunikation, tar upp fakta som berör företagets värderingar, dess etik och dess 
människosyn. Erikson menar att denna del inte alltid är så uppenbar utan att den finns med i den 
interna kommunikationen som en mer eller mindre osynlig del. Det sista och sjätte området 
handlar om den informella kommunikationen som Erikson anser vara den mest väsentliga 
informationen. Den Informella kommunikationen förmedlas via arbetskamrater på exempelvis 
kafferaster, under lunchen eller i korridoren. 

Varje företag och organisation ska se till att ge alla medarbetare meningsfulla uppgifter och på så 
vis bidra till var och ens personliga utveckling. Den interna kommunikationen lägger grunden för 
det genom att tillföra kunskap som inte bara berör det egna arbetet. Nedan visas en figur för att 
förtydliga hur internkommunikation kan bidra till personlig utveckling hos medarbetarna 
(Erikson 2007). 

 

Figur 3.4 visar hur den enskilde medarbetaren utvecklas genom förbättrad intern kommunikation 
(Erikson 2007:67). 

3.1.4 Formell och informell kommunikation 
Kommunikationen inom organisationer kan ske på olika sätt. Den formella kommunikationen är 
beroende av organisationens struktur. Formell kommunikation innebär de kommunikativa 
aktiviteterna som ledningen i organisationen föranstaltar och som den förutsätter blir utförda 
(Larsson 2008:80). Den informella kommunikationen, som vi nämnde ovan, är den som 
medarbetarna av många olika skäl själva skapar bredvid den formella. Man kan säga att den 
informella kommunikationen är ett komplement till den formella. Larsson (2008:80) skriver att 
den informella kommunikationen omfattar både verbala och icke-verbala former och dominerar 
med all sannolikhet den interna kontaktarenan. Peter Eriksson (2007) menar att den informella 
kommunikationen existerar oavsett om vi gör något åt den eller inte. Han anser också att frågan 
är bara hur den kan fångas upp av de informationsansvariga för att de verkligen ska förstå vad 
som rör sig i de olika medarbetarnas tankar.  
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3.1.5 Verbal och icke-verbal kommunikation 
Kommunikationen som finns mellan människor kan vara både verbal och icke-verbal. Den 
verbala kommunikationen är den som vi säger eller skriver, vilket alltså kräver användning av vårt 
språk. Den icke-verbala kommunikationen är allt annat, med andra ord det som kan bestå utan 
ord (Larsson 2008:81). Larsson menar att forskare anser att överlag så är det den icke-verbala 
kommunikationen som dominerar över den verbala. Man brukar säga att den icke-verbala 
kommunikationen är omedelbar och intuitiv, den utgår från normativa regler och den är i hög rad 
kontextuellt beroende (Larsson 2008:81).  

3.1.6 Internkommunikationens tre byggstenar 

Den interna kommunikationen är uppbyggd av tre byggstenar menar Falkheimer & Heide (2007), 
de är; hierarkisk kommunikation, mediekommunikation och informell kommunikation.  Dessa tre delar är 
ömsesidigt beroende av varandra och de utgör ett internt kommunikationssystem. Det finns alltså 
lite olika uppfattningar om hur dessa centrala begrepp ska definieras. Nedan följer Falkheimer & 
Heides definition: 

Den hierarkiska modellen för att förflytta information från ledningen och till medarbetarna och 
från dem tillbaka upp till ledningen har länge varit den traditionella inom den interna 
kommunikationen. Henri Fayol är mannen bakom den administrativa skolan och han menade att 
informationen alltid skulle gå via tjänstevägen. En annan viktigt utgångspunkt för den 
administrativa skolan är att alla intryck ska samlas hos ledningen som även kallas för ”hjärnan” 
och från hjärnan kommer det sedan att komma genomtänkta beslut som sätter organisationen i 
rörelse mot målen.  

I en mindre organisation kan det fungera med den hierarkiska kommunikationen uppifrån och 
ner utan att man behöver se till medarbetarna men sannolikheten för att den ska fungera i en 
större organisation är liten (Falkheimer, Heide 2007:80). En organisation som är större och med 
fler hierarkiska nivåer måste informationen gå igenom många steg innan den kommer fram till 
den slutgiltiga mottagaren. Just på grund av att informationen måste gå igenom så många steg kan 
det hända att informationen stannar upp på vägen till mottagaren (Falkheimer, Heide 2007:81). 
Andra nackdelar är också att detta kommunikationssätt kan komma att bli väldigt långsamt då 
informationen kan dröja kvar på de olika nivåerna innan den går vidare och även att 
kommunikationen blir mycket beroende av chefernas kompetens.  

Cheferna kan mycket väl vara med och påverka den hierarkiska kommunikationen. Detta genom 
att de aktivt deltar i den interna kommunikationen på de olika nivåerna vilket kommer att skapa 
goda förutsättningar och ett bra arbetsklimat i företaget, där informationen kan flöda både upp 
som ned. Falkheimer och Heide menar att citatet ”walk the walk” är värt att ta upp då det finns 
tydliga förväntningar på att chefer praktiserar det de predikar vilket citatet vill förklara. 
Medarbetarna ska kunna ta det cheferna säger på allvar och använda i deras arbete(Falkheimer, 
Heide 2007:82).  
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Falkheimer och Heide menar att ryggraden i det interna mediesystemet är numera informations- 
och kommunikationstekniken. Sedan mitten på 1990-talet har intranät, webbsidor och e-post 
blivit de främsta interna medierna. E-posten är det medium som både uppskattas och används 
mest av de IKT-medier (Informations- och kommunikationsteknik) som finns. Det man 
värdesätter hos mediet är att det fungerar överallt, det är snabbt och den informella 
kommunikationsstilen som den präglas av (Falkheimer, Heide 2007:84).  

Den informella kommunikationen menar Chester Bernard kan utgöra ett viktigt bidrag till 
organisationen. Även forskningen har påvisat att den informella organisationen och 
kommunikationen är avgörande för en framgångsrik organisation. Den informella 
kommunikationen är den som kompletterar den formella och är därmed den största delen i den 
interna kommunikationen i en organisation.  Den informella kommunikationen finns i alla 
organisationer och den går inte att skapa eller styra från ledningen. Många chefer kan anse att den 
informella kommunikationen kan vara något negativt och vill helst styra bort den, man tycker helt 
enkelt inte om när medarbetarna står i korridorerna och pratar en massa ”strunt”. Men hur som 
helst så förflyttas denna kommunikation i så fall till andra platser och inte minst till e-
postkorrespondens menar Falkheimer och Heide (2007:86). Som vi såg ovan menar även Larsson 
(2008) att den informella kommunikationen skapas av medarbetarna som ett komplement till den 
formella.  

Fördelarna med den informella kommunikationen är att den är billig, snabb och den upplevs 
faktiskt tillförlitlig just för att den kommer från personer i ens informella nätverk. Samtidigt som 
det finns fördelar hos den informella kommunikationen så ska man även veta om risken för 
misstolkningar och att en del information även kan kryddas lite extra (Falkheimer, Heide 2007). 

3.1.7 Kommunikation 
På frågan “Vad är kommunikation?” skriver Heide med flera att det finns olika synsätt på 
kommunikation, både bland forskare och praktiker. De menar att synen på kommunikation 
påverkar exempelvis hur man som informatör eller marknadsförare praktiskt arbetar med olika 
typer av kommunikationsprocesser. De nämner även att den påverkar hur en forskare formulerar 
sina forskningsfrågor och vilka metoder denne använder (Heide, Johansson, Simonsson 2008). 

Anges ordet kommunikation i sökmonitorn Google får man fram ca 31 000 000 träffar. Något 
som visar att ordet kommunikation används väldigt flitigt. Om man istället söker på ordet 
kommunikation på http://ne.se får man fram följande förklaring: 

”kommunikation, överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater (för det senare se 
datakommunikation). Kommunikation kräver dels ett språk eller en kod vari informationen uttrycks, dels ett 

fysiskt medium varigenom informationen överförs. Människan har ett primärt behov att kommunicera; det utgör 
en förutsättning för en fullvärdig psykisk, social och kulturell utveckling. Kommunikation studeras inom flera 

vetenskaper, såsom beteende- och samhällsvetenskap, antropologi och botanik.” 
(http://ne.se/kommunikation) 

Ordet kommunikation har latinskt ursprung. Latinets communicare brukar översättas med ”att 
göra gemensamt”. Den förklaringen stämmer bättre överens med det synsätt på kommunikation 

http://ne.se/�
http://ne.se/datakommunikation�
http://ne.se/kommunikation�
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som Heide, Johansson och Simonsson (2008:31) förespråkar, en meningsskapande syn på 
kommunikation. 

3.1.8 Kommunikationsmodeller 
Larsson (2008) skriver om två huvudsakliga modellvägar som olika forskare har kommit fram till 
– en traditionell väg samt en väg där processen ses som en ömsesidig kontakt. Den traditionella 
vägen används inom strukturperspektivet, den andra används inom interaktionsperspektivet. För 
att ge en tydligare bild av vad som skiljer dessa två modellvägar från varandra används begreppen 
envägskommunikation (för den traditionella vägen) och tvåvägskommunikation (för den 
sistnämnda vägen). Enkelt kan man förklara dessa två begrepp med att den förstnämnda används 
för att sända information till en publik och i det andra fallet handlar det mer om ett utbyte mellan 
de båda parterna, man talar alltså med en publik. 

Larsson skriver även i sin bok om olika typer av modeller. Basmodellen, som utformades av 
Shannon och Weaver i slutet av 1940-talet, utmärks av sin enkla utformning och de enskilda 
enheterna som finns i modellen. De enheter som ingår i modellen har blivit självklara inom 
teoribildningen på området och redan då modellen utformades fanns brus-begreppet med.  

                 Sändare    Budskap   Medium   Mottagare      Effekt 
                                            
      Brus 

Figur 3.5 Basmodellen i grundversion (Larsson 2008:48.). 

Mycket har hänt sedan basmodellen utformades. Basmodellen utvecklades och så småningom 
lades det till ytterligare steg i modellen. Det infördes en återkopplingsfaktor (feedback) som 
symboliserar mottagarens återkoppling till sändaren. Brusbegreppet gäller här för hela modellen, 
samt så kompletterades även modellen med begreppen kodning och avkodning för att förtydliga 
hur processen går till. Sändaren kodar först materialet, väljer det budskap som ska sändas, och 
mottagaren avkodar och söker läsa ut vad som menas med budskapet. En ny modell utvecklades 
för att beskriva de tillägg som kommit till. 

 

                                Kodning                                 Avkodning 

       Sändare         Budskap           Medium               Mottagare        Effekt 
                                            
         Brus 

                                                                                   

Figur 3.6 En utvecklad basmodell (Larsson 2008:49.) 

Feedback 
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3.1.9 Informationskanaler 
En viktig sak som man ska tänka på vid den interna kommunikationen är vilka kanaler man väljer 
att använda sig av (Erikson 2007:71). De vanligaste kanalerna är antingen skriftliga, muntliga och 
elektroniska kanaler och bästa kanal beror på vilket ämne man vill informera om. 

Med de skriftliga kanalerna menar man någon form av tryckt information på papper eller andra 
liknande material. Alla tre kanalerna har både för- och nackdelar. Det positiva med just de 
skriftliga kanalerna är att medarbetarna har möjligheten att gå tillbaka till texten och läsa på nytt. 
Det är en väldigt liten risk att man tolkar det som står i texten fel om den nu har skrivits på ett 
korrekt sätt. Exempel på skriftliga kanaler som Erikson tar upp är; företagspresentationer, 
trycksaker, personaltidningar, OH-material, utställningar, faktabroschyrer, väggtidningar, 
nyhetsbrev, brevlådor, protokoll, PM och rapporter. Det negativa med de skriftliga kanalerna är 
att de ger knappt någon möjlighet till dubbelriktad dialog. Något som är viktigt när det gäller 
informationskanaler är att man ska tänka på att man ska kombinera skriftliga och muntliga 
kanaler då det inte lämpar sig att läsa alltför långa texter vid datorn. 

De muntliga kanalerna består bland annat av planerade eller informella möten, konferenser, 
utbildningar, seminarier och telefonväkteri. De muntliga kontakterna är de som tar mest tid i de 
flestas arbete och det är även de som ger mest utrymme för medarbetarna att få ett ömsesidigt 
tankeutbyte. Här har man möjlighet att ställa direkta frågor och därmed få sina åsikter framförda.  

 De elektroniska kanalerna kan också bestå av många olika typer. Det kan till exempel vara e-
post, intranät, videokonferens, intern-tv, bloggar, film och radio mm. Till skillnad från de 
skriftliga kanalerna har man vid de elektroniska möjligheter till dialog och dessa kanaler som har 
den möjligheten brukar kallas för interaktiva medier.  

För att alla medarbetare på en arbetsplats ska tillfredställas måste man ha förståelse för olika 
personers sätt att använda och söka information, och därför är det bäst att använda parallella 
kanaler. Om de elektroniska kanalerna är bra på många sätt och inte minst i snabbhet så finns där 
även några svaga punkter. De elektroniska medierna kräver en viss typ av egen utrustning för att 
kunna användas och det är inte alla arbetsplatser där medarbetarna har tillgång till egen dator. 

Utöver vilket innehåll informationen ska ha för att kommuniceras på bästa sätt så nämner även 
Erikson att det är minst lika viktigt att välja rätt metoder eller kanaler som ska användas i den 
interna dialogen. Valet av vilken kanal som är mest lämplig att använda beror naturligtvis på 
vilken sorts information som ska förmedlas. Erikson menar att det kan vara lämpligt att länka 
samman olika typer av interna kanaler för att effektivisera arbetet. Det gör det även möjligt att 
både förverkliga ledningens ambitioner och höja medarbetarnas kunskap och medarbetarnas 
möjligheter att ge sin syn på verksamheten.  

Hur man ska välja vilken kanal som skall användas beror på vad för information som ska sändas. 
Simonsson (2006) nämner att man ska välja kanal utifrån vad man vill uppnå, vilken effekt man 
vill att ens budskap ska få. Man ska använda sig utav rätt ambitionsnivå för att skapa en effektiv 
kommunikation.  För att simplifiera detta kan man använda sig utav ambitionstrappan (se figur 
3.7) som kan vara till hjälp för att bestämma vilken kanal som är mest lämplig att använda sig 
utav.  
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Figur 3.7 Ambitionstrappan. Välj rätt kommunikationsform utifrån den effekt du vill skapa. 

3.2 Tidigare forskning om internkommunikation 
Det finns en hel del tidigare forskning om organisation och kommunikation, och exempel på 
sådant som finns skrivet handlar om företagsledningen och organisationsklimaten samt den 
interna kommunikationen. Eftersom vi vill studera den interna kommunikationen i avseendet 
kanaler och hur delaktiga medarbetarna får vara i den interna kommunikationen fann vi dessvärre 
inte så mycket tidigare forskning.  Vi hittade tre olika uppsatser av vilka en av dessa tog upp 
begreppet delaktighet i samband med intern kommunikation, de andra två uppsatserna tog upp 
begreppet kanaler i samband med internkommunikation.  

När det gäller tidigare forskning inom området för kommunikationskanaler har vi framförallt fastnat 
för två uppsatser. Den första uppsatsen som vi har hittat heter: Hur fungerar det – En studie om 
internkommunikation inom SEB. Det är en c-uppsats skriven år 2006 av en student vid högskolan i 
Halmstad. Författaren har använt sig utav en kvalitativ metod för att söka få en helhetsbild av hur 
den interna kommunikationen ser ut på SEB. Mer specifikt så har författaren använt sig utav 
kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner samt utnyttjat olika intervjumetoder (e-post och 
telefonintervjuer) för att genomföra intervjuerna. Studiens syfte var först och främst att studera 
vilka informations- och kommunikationskanaler som används inom SEB centralt och lokalt, och 
vad deras syften är. De kanaler som studerades inom SEB var bland annat synen på möten och 
intranätets funktion samt synen på e-post (Bjärlestam 2006). 

Resultatet visar att de olika kanalerna besitter olika syften beroende på om de används centralt 
eller lokalt. Beträffande synen de anställda har på kommunikation, framkom i analysen att det 
finns olika syn på kommunikation inom organisationen, från transmission till dialog. Författaren 
skriver att: ”Kommunikationen på SEB kan i dagsläget liknas vid en process där deltagarna 
tillsammans skapar och delar informationen i syftet att nå ömsesidig förståelse i 
kommunikationen.” Här tar även författaren upp mötet som den viktigaste kanalen inom SEB då 
den ger möjlighet till dialog. Kommunikationen mellan det lokala och centrala fungerar på ett 
tillfredställande sett, men det nämns även att förbättringar alltid kan ske. Den tredje 
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frågeställningen handlade om vilken betydelse internkommunikationen har för SEB:s 
företagskultur, såväl centralt som lokalt. Resultatet visar då att gemensamma värderingar är något 
som man arbetar mycket med på alla plan inom SEB där något som heter ”One SEB” är 
grundpelaren. Syftet med detta är att skapa en enighet i banken då bilden utåt från SEB ska bli 
samstämmig. Den fjärde och sista frågeställningen handlar om hur centralt styrd den lokala 
interkommunikationen på bankkontoret i Halmstad är. Resultatet här visar att styrningen inom 
organisationen ser olika ut beroende på vilket kontor det gäller. Varje kontor kan alltså själv 
planera internkommunikationen utifrån sina behov. I intervjuerna framkom även att en anställd 
på lokal nivå ansåg att informationen skall gå rakt ner i organisationen samt att SEB borde se 
över synen på chefer då det anses att det kan vara för många led av styrning i nuläget.  

Ett antal åtgärdsförslag nämns i slutet av uppsatsen. Bland annat: ett nyhetsblad inom 
organisationen, motverka en överproduktion av e-post lokalt, introducera intranät mer lokalt, 
effektivisera möten, färre mellanchefer, kvinnor som chefer och interna utbildningar samt fortsatt 
arbete med One SEB och kommunikationspolicyn. Slutsatsen i denna uppsats är följande: ”SEB 
borde se över sin kommunikationspolicy och därmed få en bättre uppfattning hur anställda ser på 
kommunikation. Även kommunikationspolicyn borde fokusera på dialog, samt väva in de 
gemensamma värderingarna (One SEB).” Samtidigt drogs slutsatsen att synen på kommunikation 
hos de anställda på SEB varierade.  

Den andra uppsatsen inom området kommunikationskanaler heter En studie i en kommunikation - 
Hur fungerar kommunikationen i ett produktionsföretag (Lundgren & Lundqvist 2007). Uppsatsen är 
skriven år 2007 av två studenter vid Högskolan i Halmstad. Det är en uppsats på C-nivå. Även i 
denna uppsats har författarna valt att använda sig av den kvalitativa ansatsen. Studiens syfte är att 
beskriva hur kommunikationen sker inom företagets produktionsavdelning, mer specifikt den 
kommunikation som hela tiden pågår, dels från produktionsledningen via mellanchefer och 
tvärtom. Författarna vill även undersöka hur flödet av information fungerar och vad som kan 
tänkas vara problematiskt. För att undersöka detta har de valt att göra intervjuer med de anställda 
på företaget och en infallsvinkel som författarna har valt att göra vid utformningen av intervjun 
är att se vilka kommunikationskanaler som användes och då om dessa kommunikationskanaler 
fungerade och om alla uppfattade dem på samma vis.  

Resultaten visade att det fanns flera olika kommunikationskanaler inom organisationen. Den 
stora anslagstavlan vid entrén och anslagstavlan vid varje maskin var två av dem som nämndes av 
personalen. Kommunikationen på företaget sker även via e-post och intranät. Personalen menar 
att dessa kanaler är tillgängliga då det finns en dator placerad vid varje maskin. Via intranätet kan 
personalen ta del av information som skickas ut i form av veckobrev eller ett månadsbrev. Den 
muntliga informationen i företaget ansågs också vara viktig, ett exempel på muntlig information 
är måndagsmötet. Ledningen menar att detta möte är viktigt på grund av att man informerar om 
hur arbetet i fabriken går och även annan relevant information rapporteras. Det är information 
från måndagsmötet som ligger till grund för det skriftliga veckobrevet som sänds ut till varje 
avdelning. Enligt analysen kan man se att respondenterna tycker att företaget använder alla typer 
av informationskanaler flitigt.  Respondenterna menar att det är väldigt mycket information som 
sprids i organisationen, det kan vara budskap som handlar om arbetsuppgifterna eller också mer 
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personliga angelägenheter och dessa går både vertikalt och horisontellt inom 
produktionsavdelningarna. 

Slutsatsen av undersökningen enligt författarna är att det sprids alldeles för mycket information i 
företaget vilket leder till att det skapas missuppfattningar och misstolkningar. Författarna drar 
även slutsatsen att personalen gärna ser att ledningen visar sig mer i fabriken och gör sig 
tillgängliga för muntlig kommunikation. 

Den tredje uppsatsen heter God internkommunikation skapar delaktighet och motivation, det är en c-
uppsats och den är skriven av två studenter vid Högskolan i Jönköping år 2000. Uppsatsens 
huvudsyfte är att tydliggöra hur personalen ser på mediasäljbolagets interna kommunikation. 
Författarna har valt att fokusera på tre områden som behandlar hur personalen uppfattar 
företagets interna marknadsföring, kommunikationsflöde och kommunikationskanaler (skriftliga, 
muntliga och elektroniska kanaler). Uppsatsen har en kvantitativ ansats och författarnas val av 
detta beror på att de ansåg att då kunde alla anonymt uttrycka sina åsikter. Undersökningen 
gjordes med hjälp av en enkät som innehöll 25 stycken frågor. Enkäten innehöll både öppna 
frågor och frågor med färdiga alternativ (Peterson & Strömberg 2000). 

Undersökningen som gjordes hos de anställda visade att företagets vision och policys var 
bristfällig, det var två tredjedelar av personalen som uppgav att de inte kunde beskriva hur 
företaget arbetar för att uppnå visionen. Hälften av personalen uppgav att de inte kände till 
företagets policy. På grund av att de anställda på företaget inte kände till företagets policies så var 
det många som handlade efter eget sunt förnuft då de saknade nedskrivna policies. De flesta på 
mediasäljbolaget ansåg att den intern kommunikation har en väldigt viktig betydelse på 
arbetsplatsen. Personalen på mediasäljbolaget tyckte att de fick för lite information och mest av 
allt saknade de information om den personliga utvecklingen. När det gäller 
kommunikationskanalerna tyckte merparten av personalen att de muntliga och direkta 
kommunikationsvägarna var de mest trovärdiga. Flera i personalen hade även önskemål om fler 
regelbundna möten. Författarnas slutsats är att mediasäljbolaget bör samordna sin 
internkommunikation och upprätta en gemensam kommunikationspolicy för hela företaget och 
även se till så att all personal ska känna till både rättigheter och skyldigheter som de har gällande 
extern och intern kommunikation. Författarna menar att om man ger personalen insikt och 
tillgång till information och därigenom en större delaktighet så kommer det bidra till att man kan 
bryta ner den hierarki som respondenterna menar finns i företaget (Peterson & Strömberg 2000).  

3.2.1 Slutsatser av tidigare forskning  
Den största slutsatsen som man kan dra efter att ha undersökt dessa tre uppsatser är att de flesta 
medarbetarna på alla företag faktiskt önskar att det fanns mer tid för muntlig kommunikation 
(möten). Man kan även dra en annan slutsats för de tre olika uppsatserna och det är att de flesta 
tycker att det är mycket information som ges ut inom företagen. Informationen som sänds ut kan 
handla om allt från budskap som handlar om arbetsuppgifterna till information som handlar om 
personliga angelägenheter. Genom att det sprids mycket olika information genom olika kanaler 
kan detta skapa förvirring bland medarbetarna.  I båda uppsatserna som handlade om 
informationskanaler så tyckte medarbetarna att det fanns ganska många informationskanaler på 
företaget och att dessa dessutom användes flitigt.  
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Uppsatserna som handlade om internkommunikation i samband med delaktighet visade nästan 
samma resultat. De visade att det fanns brister kring personalens kännedom om företagets 
policies och visioner.  En slutsats som kommer från uppsatsen om SEB var att om företaget såg 
över sin kommunikationspolicy så kan SEB få en bättre bild av vilken uppfattning medarbetarna 
har om kommunikation. Man ska även försöka få kommunikationspolicyn att fokusera på dialog 
samt försöka väga in företagets gemensamma värderingar så att alla blir medvetna om dessa.  Det 
finns både för- och nackdelar med delaktighet i internkommunikation. Slutsatsen är den att 
fördelarna med ökad delaktighet i internkommunikation är att man tar tillvara på den interna 
kunskapen inom företaget, och nackdelen är att om för många personer blir delaktiga kan det 
bidra till att informationen får sämre kvalité samt att det finns risk för felinformation.  
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4 Problemformulering 
I detta kapitel har vi valt att belysa vårt problemområde, vidare tar vi även upp syfte och frågeställningar. 

Kommunikation har blivit mer och mer uppmärksammat i organisationer. De kommunikativa 
förhållandena har blivit betydelsefulla för en organisations struktur och kultur såväl som dess 
utfall och dess effektivitet. Vi vill belysa området internkommunikation. Den interna 
kommunikationen utgör en stark potential för en organisation. Om den interna 
kommunikationen fungerar bra så kan den lyfta hela verksamheten som helhet ( Jfr. Larsson 
2008). Inom internkommunikation finns olika delar, i vårt fall har vi valt att inrikta oss på kanaler 
och delaktighet. Valet av informationskanaler är viktigt för en organisation. Man ska välja kanal 
utifrån vilken effekt man vill uppnå (Simonsson 2006). Vi har valt att utgå från att delaktighet inte 
betyder att alla ska vara med och bestämma, utan det handlar om att alla ska få information och 
kunna uttala sig i frågor och därmed få möjlighet att påverka (Thelander 2003). 

4.1 Syfte och frågeställningar 
Huvudsyftet med denna uppsats är att beskriva och få en ökad förståelse för hur den interna 
kommunikationen fungerar på Jönköpings Länstrafik AB. Vi har valt att lägga fokus på två olika 
områden, dels att undersöka/beskriva vilka kanaler som används på företaget och vad de 
anställda inom företaget anser om kanalernas funktion. För det andra har vi valt att studera 
delaktigheten inom företaget. Vi vill här ta reda på om de anställda känner att de får information, 
får uttala sig i frågor och påverka beslut. Vi vill även betona att alla anställda inte ingår i 
undersökningen utan ett urval av personer. 

Nedan följer de frågeställningar som vi ska besvara: 

o Vilka informationskanaler för internkommunikation finns på Jönköpings Länstrafik AB? 
o Vad anser de anställda om kanalerna och deras informationsfunktion? 
o Är de anställda delaktiga inom företaget, dvs. får de information, kan de uttala sig i frågor, 

kan de påverka beslut etc.? 

Vi har valt dessa frågeställningar då de kommer hjälpa oss att få en överblick över hur våra 
respondenter ser på internkommunikationen på Jönköpings Länstrafik AB kopplad till kanaler 
och delaktighet. Första frågeställningen har vi valt då vi vill ta reda på vilken kunskap 
respondenterna har angående vilka informationskanaler som finns på företaget. Nästa 
frågeställning valde vi för att få mer kunskap om vad respondenterna anser om dessa kanaler och 
hur kanalerna används inom företaget. Vår sista frågeställning har vi valt då vi vill få ökad 
kunskap om hur våra respondenter ser på delaktighet inom företaget och om de känner att de är 
en del av företaget. 
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5  Metod och material 
I det här kapitlet kommer vi att presentera vår ansats och metod som vi valt att använda oss utav samt redogöra 
för det material som vi valt att använda oss utav. 

5.1 Kvalitativ metod 
I vår undersökning har vi valt att använda oss utav en kvalitativ ansats. Vi valde att inte göra en 
kvantitativ undersökning då vi i vårt syfte var ute efter att förstå snarare än att förklara som den 
kvantitativa ansatsen förespråkar. Då den kvantitativa ansatsen mer går ut på att mäta resultat i 
form av tabeller skulle inte vårt syfte uppfyllas. Som Ejvegård (2009) skriver betyder begreppet 
kvantifierat något som räknas, anges i siffror eller också i termer som motsvarar siffror.  Något 
mer som man ska komma ihåg är att hur mycket material och fina tabeller man än har så säger de 
i sig själva ingenting. Dessa måste förstås analyseras och därefter tolkas med innehållsanalytiska 
metoder.  

Kvalitativa undersökningar karaktäriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en 
individ eller en grupp individer (Hartman 2009:273). Uttrycket kvalitativ står för kvalitet eller 
egenskap. Kvalitativa termer är alltså termer som klassificerar med hjälp av icke numeriska 
egenskaper. En kvalitativ term delar upp världen i individer som har och de som inte har en 
bestämd egenskap. En sådan term är alltså en term som det inte går att ändra på, en term som är 
som den är mer eller mindre. Ett exempel på en sådan term är "ungkarl" eftersom man inte kan 
vara ungkarl i högre eller lägre grad. Därför är termen "ungkarl" inte numerisk (Hartman 2009).  

Inom den kvalitativa metoden har vi valt att använda oss av kvalitativa 
intervjuer/samtalsintervjuer för att svara på våra frågeställningar. Vi vill med hjälp av denna 
metod få en bild av vad de anställda på Jönköpings Länstrafik AB anser om den interna 
kommunikationen på företaget kopplad till kanaler och delaktighet. För att ge alla 
intervjupersoner lika mycket utrymme har vi valt att genomföra enskilda intervjuer. En fördel 
med enskilda intervjuer är att intervjupersonen då inte påverkas av någon annan utan denne får 
helt enkelt tala utifrån sina egna tankar, erfarenheter och åsikter. Den kvalitativa 
intervjun/samtalsintervjun bidrar även till att intervjupersonen har en större möjlighet till att yttra 
sig mer fritt än vid en kvantitativ metod, som är mer strukturerad. Vi tror därför att den 
kvalitativa metoden kommer ge oss ett bredare intervjumaterial i vår analys. Samtidigt anser vi att 
människor är mer villiga att dela med sig av information vid samtal än när de ska besvara en 
enkätundersökning. 

Intervjupersonerna har vi valt att ha anonyma då vi inte är ute efter att hänga ut specifika 
personer på olika platser i organisationen, utan vi vill föra fram en bild av vad respondenterna 
anser om internkommunikationen kopplad till kanaler och delaktighet. Detta för att få fram 
mönster, tendenser och avvikelser. 

Att genomföra intervjuer ställer krav på intervjuaren och metoden och det gäller att vara flexibel 
för att kunna möta individen i dennes livsvärld. Østbye m.fl. (2004) nämner att det finns flera 
fördelar med detta metodval, bland annat: 

• Vi kan få information som det annars kan vara svårt att få tillgång till. 
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• Vi kan kartlägga processer och sociala relationer. 
• Vi kan få kommentarer till och bekräftelse/vederläggning av data från andra källor. 
• Vi kan prova egna hypoteser och kunskapsmodeller under intervjuns gång. 
• Vi kan få tillgång till aktörernas samtalssätt och begreppsapparat. 
• Vi kan kombinera metoden med andra kvalitativa och kvantitativa ansatser i intervjun och 

forskningsprojektet. 

De fördelar som våra kvalitativa undersökningar har haft i studien är att vi har fått information 
som det ibland kan vara svårt att få tillgång till. Den andra punkten kan vi också känna att vår 
undersökning har fått fram. Vi har även kunnat prova egna hypoteser och kunskapsmodeller då 
vi har egna erfarenheter av JLT. Vi har även fått tillgång till respondenternas samtalssätt och 
begreppsapparat genom våra intervjuer.  

Samtalsintervjuer är ett annat begrepp som används för kvalitativa intervjuer, Esiasson m.fl. 
(2009) använder just detta begrepp. Här menar man att begreppet samtalsintervjuer eller mer 
specifikt samtalsundersökningar använder sig utav problemformuleringar som handlar om 
synliggörande, försöka visa hur ett fenomen gestaltar sig. Østbye m.fl. (2004) tar även upp 
begreppet samtalsintervjuer där Kristen Ringdal nämns.   

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas 
synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenhet, avslöja deras levda värld som den var före de 
vetenskapliga förklaringarna (Kvale, Brinkmann 2009:17).  

Østbye m.fl. nämner att kvalitativa intervjumetoder kan vara mycket krävande att använda i 
forskningen, både i form av förberedelse-, genomförande- och i efterbearbetningsfaserna. Med en 
kvalitativ intervjumetod kan det vara svårt att dra generella eller representativa slutsatser däremot 
hjälper denna metod till för att öka förståelsen för det område som undersöks. Ett annat problem 
med att välja en kvalitativ intervjumetod är ifall urvalet inte är tillräckligt bra. Detta kan leda till 
att resultatet blir skevt och instabilt (Østbye, Knappskog, Helland, Larsen 2004). Mer om urval 
tar vi upp senare i kapitlet.  

5.2 Material 
De data som vi hämtade från hemsidan var bland annat en del bakgrundsinformation om 
företaget, företagets vision och policies samt affärsplanen. Det övriga materialet fick vi genom 
företagets affärsplan samt från ett personligt möte med företagets VD Carl-Johan Sjöberg. Vi har 
även fått kompletterande information om bland annat om hur organisationen ser ut och vilka 
kommunikationskanaler som finns via samordnaren för SÄKO (Särskild kompletteringstrafik) 
Anna-Karin Malm. 

I ett e-postmeddelande skickades information om denna undersökning ut till alla anställda och 
samtliga bjöds in för att delta i undersökningen. Vi utgick inte från någon speciell mall eller 
liknande för att skicka ut detta meddelande, utan nämnde endast övergripande om vad uppsatsen 
handlar om. Därefter skickade vi ut lediga tider till de anställda där de fick välja vilken tid som 
passade dem för en intervju. Vi bokade sedan in en tid för intervjun. Vi intervjuade de anställda 
på deras arbetsplats och varje intervju tog allt från 6 min till 45 min. Intervjufrågorna fick inte 
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deltagarna ta del av innan intervjun utan vi ville få fram ett så berättande och personligt svar som 
möjligt. Vi ville att det skulle vara spontant och att intervjupersonerna inte skulle påverkas av 
något annat material. Informanterna fick den tiden de behövde för varje fråga och var det något 
som de inte förstod med frågorna så besvarade vi dessa så gott det gick. Under intervjuerna har vi 
använt oss utav en iPod Touch för att spela in intervjuerna och för att sedan lyssna på dessa och 
på ett smidigt sätt dokumentera hela intervjun. Därmed minskade vi risken för att missa en hel 
del viktiga saker kunde tas upp under intervjuns gång. Detta hjälpmedel hjälpte oss även i 
intervjusituationen då respondenten kunde få vår totala uppmärksamhet och vi kunde ge 
respondenten vår fulla uppmärksamhet under intervjuns gång. 

Vi valde att använda oss utav kvalitativa intervjuer var för att vi ville försöka förstå hur den 
interna kommunikationen på Jönköpings Länstrafik AB ser ut kopplat till kanaler och delaktighet 
utifrån de anställdas syn. Valet av intervjupersoner blev relativt enkelt då vi valde att ge alla 
anställda möjligheten till att ställa upp på intervjun och valde därefter de respondenter som 
tackade ja till att bli intervjuade.  

De problem som vi fann i början på materialinsamlingen var att det var väldigt svårt att få tag på 
information om hur Länstrafikens organisation såg ut. Det fanns inga fullständiga 
organisationsscheman som täckte hela Länstrafiken utan det fanns endast organisationsschema 
som täckte de olika avdelningarna inom Länstrafiken. 

Länstrafikens VD, Carl-Johan Sjöberg var relativ ny i företaget då vi var på jakt efter 
ovannämnda information så han hade inte heller så mycket att ge oss i början. Efter några veckor 
så kunde han dock presentera oss ett organisationsschema som täckte hela Länstrafiken och 
denna har vi har använt oss av i undersökningen. Av honom fick vi även tillgång till företagets 
affärsplan, verksamhetsplan och en del information kring företagets styrelse.  

Andra problem som vi fann var att det var väldigt svårt att hitta tider som passade till alla 
respondenter. Då vi intervjuade de anställda under deras arbetstid kunde det hända att det tider 
som vi bokat in inte alls passade när vi väl skulle genomföra intervjun. Detta kunde bero på för 
hög arbetsbelastning på företaget vilket i sin tur ledde till att respondenten inte kunde gå ifrån 
arbetstid på grund av att han/hon var tvungen att arbeta. I och med detta så var vi i vissa fall 
tvungna att hitta en ny tid som kunde passa både för oss och för respondenten. Vi var även 
tvungna att anpassa oss till att finna lämpliga platser att intervjua vissa av våra respondenter då 
inte alla inom företaget har egna kontor. 

Kvale (2009) nämner tre olika former av intervjuanalys; intervjuanalys med fokus på meningen, 
intervjuanalys med fokus på språket samt elektriska och teoretiska analyser av intervjuer. Vi har 
valt att använda oss utav den förstnämnda formen för att analysera vårt intervjumaterial. Efter 
intervjuerna, som vi spelade in, har vi skrivit in dessa ordagrant på datorn för att sedan använda 
oss av meningskoncentrering, då vi sammanfattar intervjupersonens svar till kortare 
formuleringar. Vi har valt att skriva in alla svar som vi fått från våra respondenter, i 
resultatredovisningen, för att ge en klar bild av vad varje respondent gav för synpunkter på varje 
fråga. Efter varje fråga har vi valt att göra en sammanfattande text som visas i en textruta för att 
förtydliga ännu mer vilka resultat vi fått fram utifrån intervjuerna. Vidare så sammanfattades alla 
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svar ytterligare så att vi sedan kunde kommentera dessa och koppla till tidigare forskning samt att 
dra en slutsats utifrån de svar som vi fått utav våra respondenter.  

5.3 Urval 
Anledningen till att man gör ett urval är för att totalundersökningar är alldeles för omfattande och 
kostsamma för att kunna genomföras (jfr. Østbye, Knappskog, Helland, Larsen 2004). 
Jönköpings Länstrafik AB är en relativt liten organisation med 89 anställda. Hade vi haft mer tid 
för undersökningen hade en totalundersökning kunnat utföras med hjälp av kvalitativa intervjuer. 
Tiden för att göra kvalitativa intervjuer med alla anställda var begränsad, dock hade vi kunnat 
göra en enkätundersökning med alla anställda men då hade vi inte uppfyllt vårt syfte som var att 
få en ökad förståelse av fenomenet.  

De intervjupersoner som vi fått fram genom vårt urval och som vi vill säga något om kallas för 
populationen. För att få fram en bra population av de anställda, som nämndes ovan, valde de 
själva om de ville vara med på intervjun efter att ett informationsbrev via e-post skickades ut till 
de anställda. Detta tillvägagångssätt kallar för ett bekvämlighetsurval som tillhör de icke-
slumpmässiga urvalen där även strategiska urval ingår. Man brukar säga att bekvämlighetsurval 
innebär att ”man tager vad man taga kan” (Trost 2005). Ett exempel på bekvämlighetsurval som 
Shrere Hite (i Trost 2005) gjort i sina studier om kvinnors syn på sexuallivet var att hon la ut 
frågeformulär i kyrkor, i samlingssalar, och via entrén där hon själv höll föredrag. På detta sätt 
spred hon ut väldigt många frågeformulär och fick tillbaka en hel del. I hennes fall lade hon ut 
100 000 undersökningar och i retur fick hon 3 000 ifyllda formulär. Vi skickade ut e-post till alla 
anställda på JLT vilket omfattar 89 personer. Av dessa fick vi tillbaka mellan 15-20 stycken som 
var intresserade av att vara med på intervju. Vi valde sedan ut nio personer att gå vidare med för 
intervju. Vårt val gjordes genom att vi tittade på hur länge de arbetat på JLT, vilken avdelning de 
tillhörde samt att de hade olika åldrar. Detta tillvägagångssätt anser vi gav oss en viss garanti att 
det så kallade bekvämlighetsurvalet inte blev skevt, en risk som annars hade funnits. 

Urvalsmetoder där sannolikheten för att alla individer i en population ska komma med i 
undersökningen inte är lika stor betraktas som sämre än metoder där sannolikheten är samma för 
alla (Hartman 2009). Hartman nämner att bekvämlighetsurval, som också kallas för 
tillfällighetsurval är ett väldigt bekvämt och enkelt sätt att göra urval på. De individer som finns 
tillgängliga är de som används, i vårt fall var det först och främst de som själva svarade på det 
informationsbrev som skickades ut till alla anställda.  

Fördelarna med bekvämlighetsurval är framförallt dess enkelhet. Om man har begränsade 
resurser är detta även ett bra alternativ då det inte läggs ner för mycket tid på just urvalet och det 
minskar även kostnaderna för undersökningen där tid är lika med pengar. Hartman (2009) 
nämner även att denna urvalsmetod kan vara bra när man ska göra en så kallad pilotundersökning 
där man inte är intresserad av ett fullständigt vetenskapligt rättfärdigande, utan när man mer vill 
se att en hypotes kan stämma överens med verkligheten.  

Den sista delen känner vi igen oss i till viss del då vi vill få en ökad förståelse för hur det ser ut i 
organisationen vad gäller internkommunikationen kopplad till kanaler och delaktighet. 
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En nackdel med bekvämlighetsurval är att den självselektion man får innehåller personer som är 
intresserade av att framföra sina åsikter och är engagerade i organisationen. Detta kan leda till att 
man inte får en rättvis syn på vad ”vanliga” anställda anser om ämnet. Trots detta har vårt urval 
av intervjupersoner ändå visat på olika av nivåer i företaget. Vi har även själva valt ett antal 
intervjupersoner som vi ansett kan bidra till en bra spridning. Vi valde att göra detta då vi fick 
svar från flera personer som arbetade på samma avdelning och valde därför bort några av dessa 
för att få fram en rättvisare bild av personalens åsikter kring ämnet (jfr. Trost 2005). 

Hartman (2009) nämner att nackdelen med ett bekvämlighetsurval är den överhängande risken 
för att urvalet inte blir representativt. Det kan vara så att populationen består av människor som 
har flera gemensamma drag, som inte ger ett rättvist resultat. Det kan även vara så att 
bekvämlighetsurval är representativt, men oftast beror det på tur menar Hartman eftersom man 
då råkar vara så att de man väljer ut är representativa. Däremot om man redan från början kan 
påvisa att resultatet inte påverkas av urvalet så kan bekvämlighetsurval vara ett möjligt sätt. 

5.4 Undersökningens kvalitet 

5.4.1 Validitet och Reliabilitet 
Validitet innebär giltighet, eller också trovärdighet eller bekräftningsbarhet (Østbye, Knappskog, 
Helland, Larsen 2004). Då man talar om att en undersökning har en god tillförlitlighet så menar 
man att undersökningen har undersökt det som var tänkt att undersöka och inte något annat 
(Thurén 2006). I vårt fall så missade vi att göra en pilotundersökning, som innebär att man testar 
intervjumaterialet på någon utomstående innan intervjuerna skall genomföras. Detta insåg vi i 
efterhand att det hade varit bra att genomföra då vissa frågor som vi ställde behövde en 
förklaring innan respondenterna kunde svara på frågorna. Hade vi gjort en pilotundersökning så 
hade vi kunnat omformulera vissa frågor så att alla kunde förstå dem utan någon förklaring. Ett 
exempel  på hög validitet handlar om att göra en väderprognos genom att undersöka hur högt 
svalorna flyger. Man börjar med att räkna ut antalet svalor, mäter deras flyghöjd över markytan, 
räknar ut medelhöjden och konstaterar att den ligger klart över svalornas medelhöjd. Om allt 
detta stämmer och är korrekt så menar man att undersökningen har en hög reliabilitet. Utifrån 
ovanstående mätningar så kan man ge en väderprognos på att nästkommande dag kommer att 
bjuda på solsken. Stämmer detta så innebär det att om svalorna flyger högt så blir det solsken och 
undersökningen får en hög validitet (Thurén 2006). 

Vår undersökning har en relativ god giltighet. Undersökningens syfte var att beskriva och få en 
ökad förståelse för hur några av de anställda på Jönköpings Länstrafik AB (JLT) ser på hur den 
interna kommunikationen fungerar med koppling till kanaler och delaktighet och detta syfte har 
uppfyllts. Utifrån våra kvalitativa intervjuer som gjordes med personal på JLT så har vi kunnat 
bilda oss en uppfattning om vad de anser om företagets interna kommunikation. Men eftersom 
urvalet av intervjuerna gjordes med ett så kallat bekvämlighetsurval så kan vi konstatera att 
resultaten hade gett oss en större kunskap och förståelse kring de anställdas åsikter, vilket hade 
gett en ännu bättre giltighet samt möjlighet till generalisering. Men trots bekvämlighetsurvalet så 
uppfylldes vårt syfte.  
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Vår undersökning har också en god tillförlitlighet. Då vårt syfte inte ha varit att generalisera utan 
att ge en bild av hur våra respondenter ser på internkommunikationen inom företaget kopplad till 
kanaler och delaktighet. De personerna som vi fick möjlighet att intervjua hade olika 
arbetsuppgifter och kom från olika avdelningar på företaget trots vårt urval av intervjupersoner. 
Men vi hade gärna haft en större spridning av intervjupersonerna för att minska risken för att få 
en smal infallsvinkel.  Då vi gjorde ett bekvämlighetsurval fick vi inte så många manliga 
intervjupersoner som vi hade önskat. Däremot anser inte vi att detta är något problem då 
företaget består i huvudsak av kvinnor. Därför tror inte vi att detta kommer påverka vårt resultat. 

Reliabilitet är något man ska se upp med vid kvantitativa och induktiva undersökningar. 
Reliabilitet betyder tillförlitlighet, och det gäller alltså kvaliteten i insamling, bearbetning och 
analys av data (Østbye, Knappskog, Helland, Larsen 2004). Här handlar det om att 
undersökningens mätningar och mätinstrument ska vara korrekta för att undersökningen ska få 
en god reliabilitet (Thurén 2006). 

En undersökning där flera undersökare använder samma metod och kommer även fram till 
samma resultat har en hög reliabilitet. Det kan finnas en hel del felkällor som man ska vara 
uppmärksam på i samband med kvantitativa och induktiva undersökningar(Østbye, Knappskog, 
Helland, Larsen 2004). De vanligaste felen som kan uppkomma är genom slump- och slarvfel 
under själva datainsamlingen och den efterföljande databearbetningen. Andra fel kan även vara 
slarviga anteckningar som kan komma i samband med trötthet och stress och även tillfälliga 
hörfel i samband med intervjuer(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängreud 2009).  

Eftersom våra intervjuer spelades in har inte dessa slarvfel förekommit då vi inte har antecknat 
under intervjuns gång. Istället hade vi båda full fokus på respondenten och kunde på så vis ge 
dem vår fullständiga uppmärksamhet. Inte heller har vi haft problem med slarviga anteckningar 
eller tillfälliga hörfel, då vi lätt kunde gå tillbaka i inspelningen för att höra om ifall det var 
någonting som vi missade. Inspelningarna var även bra och ljudet var klart så att vi lätt kunde 
sätta oss ner för att transkribera materialet. 
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6 Resultatredovisning och analys 
I den här delen redovisas och analyseras resultaten av uppsatsens intervjuer. I resultatredovisningen besvaras de 
frågeställningar som studien baseras på. 

I detta kapitel presenteras våra empiriska resultat. Detta gör vi genom att besvara våra tre 
frågeställningar, samt genom att utvärdera/analysera vad resultaten/empirin innebär. Vi har valt 
att redovisa alla svar som vi fått från varje respondent för att få en helhetsbild utav deras 
synpunkter. För att förenkla läsningen har vi valt att sammanfatta varje frågas svar i form av 
textrutor som sammanfattar vad respondenterna har svarat på intervjufrågorna. I 
sammanfattningen av frågeställningen har vi där det varit möjligt kopplat till tidigare forskning. 
Frågeställningarna styr strukturen i kapitlet. Frågeställningarna är: Vilka informationskanaler för 
internkommunikation finns på Jönköpings Länstrafik AB, Vad anser de anställda om kanalerna och deras 
informationsfunktion och Är de anställda delaktiga inom företaget, dvs. får de information, kan de uttala sig i 
frågor, kan de påverka beslut etc. 

6.1 Vilka informationskanaler för internkommunikation finns på JLT? 
För att besvara vår första frågeställning har vi valt att ställa följande frågor till våra respondenter:  

1. Vilka kanaler finns? 
2. Vilken information får du via vilka kanaler? 

Den första frågan som vi ställde till respondenterna handlade om vilka informationskanaler inom 
företaget som de känner till. När vi ställde denna fråga till respondenterna nämnde de framförallt 
möten och e-post. Respondent 1, ansvarig inom trafikplaneringen hade väldigt bra kunskap om 
vilka informationskanaler som används inom företaget. Respondenten nämnde bland annat e-
post, möten, anslagstavlor och BC-bladet. ”E-post och möten är de kanaler som används allra mest.” 

Respondent 2, från beställningscentralens trafikavdelning, nämnde endast E-post och muntlig 
dialog (som mer informella dialoger mellan de anställda). ”Det är ju e-post och typ när man pratar mun 
mot mun.” 

Respondent 3, från planeringsavdelningen, nämnde att personalmöten och avdelningsmöten är 
återkommande typer av kommunikationskanaler. Respondenten tog även upp informella möten 
samt e-post som kanaler som används flitigt inom företaget.”Ibland kan det vara så att man inte alltid 
orkar ta sig till fikarummet/lunchrummet, utan väljer att sitta kvar på sitt kontor att arbeta. Men egentligen så 
borde man försöka ta sig dit då det är där mycket information kring verksamheten sprids som man kanske inte 
skulle fått reda på annars.” 

Respondent 4, från beställningscentralens bokningsavdelning, nämnde först och främst e-post. 
Sedan nämndes även anteckningstavlorna på trafikavdelningen och bokningsavdelningen på 
beställningscentralen samt möten. 

Respondent 5, från beställningscentralens bokningsavdelning/dagcenter, blev först osäker på vad 
vi menade med informationskanaler. Efter en förklaring tog hon sedan upp e-post, fax och 
möten. 
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Respondent 6, från beställningscentralens trafikavdelning, nämnde fler kanaler än de flesta av 
våra respondenter. Men gemensamt, med de andra respondenterna, nämndes e-post. Utöver 
detta nämnde respondenten telefon, tidningen harspalten samt BC-bladet. ”Sen finns det ju BC-
bladet som är mer en envägskommunikation.” 

Respondent 7, från beställningscentralens bokningsavdelning, nämnde Outlook - e-post som når 
ut till alla delar av organisationen, personalmöten, samt gemensamma mappar på datorerna där 
man får tillgång till olika typer av information om verksamheten. Vidare nämndes även 
anslagstavlor och informella möten. ”Det är ju även det att vi pratar med varandra.” 

Respondent 8, ansvarig från trafikplaneringen, nämnde en hel del angående olika typer av möten 
bland annat planeringsmöten, avdelningsmöten och kvällsmöten som rör beställningscentralen. 
Utöver mötena nämnde respondenten även e-post som en viktig informationskanal inom 
företaget samt de gemensamma mapparna som finns tillgängliga för all personal. 

Respondent 9, från marknadsavdelningen, nämnde personalmöten som återkommer varje månad 
för hela länstrafiken, e-post och även här de gemensamma mapparna på datorerna. ”Men det här 
med interninformation är det svåraste som finns.” 
 

 

 

 

Den andra frågan vi ställde till våra respondenter handlade om vilken information som personen i fråga 
får via vilka kanaler. Respondent 1, ansvarig inom trafikplaneringen, får själv bland annat får 
information via e-post från medarbetare som meddelar olika förändringar av olika slag som 
behöver kollas upp eller om det är något som behöver ändras på speciella kunder. Sådan 
information skickas sedan vidare till färdtjänsthandläggare runt om i länet. 

Respondent 2, från beställningscentralens trafikavdelning, ansåg att det främst är information om 
verksamheten som sprids via dessa kanaler. 

Respondent 3, från planeringsavdelningen, tog upp att personalmöten innehåller information 
som har med personalen att göra, avdelningsmöten tar upp större frågor om vad som händer på 
de olika avdelningarna och e-post innehåller mycket information om verksamheten. På fikapauser 
och lunchraster nämnde respondenten att det kan komma fram information som man kanske inte 
annars skulle få reda på. 

Respondent 4, från beställningscentralens bokningsavdelning, nämnde att det är information som 
är viktig och behöver uppmärksammas direkt som skickas ut via e-post. Anslagstavlan innehåller 
allmän information om verksamheten. På kvällsmöten tas det upp nya regler, eller andra nyheter 
om verksamheten och det sker även en diskussion mellan medarbetare och chefer. 

Av de svar som vi fått på den första frågan kan man 
tydligt se att e-post och möten är de kanaler som nämns 
mest av våra respondenter. 
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Respondent 5, från beställningscentralens bokningsavdelning, nämnde att information som 
kommer via fax framförallt innehåller ändringar på kunder av olika slag. Via e-post kommer det 
information om olika resor, information om arbetet så som nyanställningar, ekonomi, 
avstängningar av gator i länet mm.  

Respondent 6, från beställningscentralens trafikavdelning, nämnde att telefonen används för 
information om något som händer just nu och som behöver åtgärdas direkt. Telefonen används 
helt enkelt när man inte kan vänta på svar, medan man i andra fall kanske använder e-post istället 
om det inte är lika viktigt att informationen når sitt mål direkt. E-post används även om det ska 
ut information till många samtidigt. 

Respondent 7, från beställningscentralens bokningsavdelning, menade att det via e-post är 
framförallt information som rör verksamheten som respondenten själv arbetar i. Personalmöten 
innehåller information som rör beställningscentralen och även hela länstrafiken. Anslagstavlorna 
som finns innehåller information från fackorganisationer, listor där man kan skriva upp sig på 
möten, julbord och andra events som händer. 

Respondent 8, ansvarig inom trafikplaneringen, nämnde att det framförs mycket information om 
verksamheten på de olika mötena, via e-post samt i de gemensamma mapparna.  

Respondent 9, inom marknadsavdelningen, nämnde att personalmöten innehåller information 
om personalen. Via e-post framkommer det blandad information om aktuella händelser. Den 
gemensamma mappen på datorerna innehåller mycket information kring verksamheten, protokoll 
från möten och statistik bland annat. 

 

 

 

 

6.1.1 Sammanfattning och kommentarer 
Sammanfattningsvis kan vi alltså se att e-post och möten är de informationskanaler som de 
anställda framförallt känner till. De övriga kanalerna är det endast vissa som känner till. Vidare 
kan vi även se att alla informationskanaler (utav de som vi nämnde i inledningen av uppsatsen) 
nämns någon gång bland de olika respondenterna. Det enda undantaget är JLT:s externa hemsida 
som ingen har nämnt som en intern informationskanal.  

Vi tror att just e-post nämns just för att de anställda dagligen använder denna kanal, samt att den 
finns synlig på datorskärmen under arbetets gång. Det är en kanal som de anställda har fått in en 
rutin att kontrollera sin e-post dagligen, samt att hålla den uppe under dagen för att kolla om 
något nytt har kommit. Vidare så tror vi att möten tas upp då det också är en regelbundet 
förekommande kanal som alla fast anställd personal ska gå på.  

På fråga nummer två kan man se att de flesta är eniga om att det framförallt 
är information om det dagliga arbetet som sprids via e-post. Även möten 
tas upp av flera respondenter och här sprids information om de olika 
avdelningarna, mindre akut information. 
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Som Eriksson (2007) nämner är den elektroniska kanalen bland de vanligaste 
informationskanalerna. Till skillnad från de skriftliga så har de elektroniska möjlighet till dialog 
vilket underlättar arbetet. De muntliga kanalerna ger också möjlighet till en bra dialog men 
Eriksson nämner att en effektiv kommunikation uppstår om man använder alla tre typer. Detta är 
inte så svårt att förstå då människor tar till sig information på olika sätt.  

Vi kan se en skillnad mellan hur de anställda på ett produktionsföretag (Lundgren, Lundqvist 
2007) ser på informationskanaler jämfört med JLT. Resultaten från produktionsföretaget visade 
att det fanns flera olika informationskanaler, anslagstavlorna var den kanal som framförallt 
nämndes av personalen. På JLT, är istället e-post är den kanal som var mest framhävande. Vi tror 
dock att detta beror på att det är två helt olika företag som arbetar på olika sätt. De anställda 
inom produktionsföretaget har inte tillgång till datorer på samma sätt, även om det finns 
utplacerade datorer vid varje maskin. På JLT har alla anställda tillgång till att sitta vid en dator 
under hela arbetsdagen. Det muntliga mötet som Lundgren och Lundqvist tar upp är det så 
kallade måndagsmötet, detta tyckte personalen var viktigt på grund av att det är mötet som bland 
annat ligger till grund för det skriftliga veckobrevet. Detta veckobrev kan man likna med 
exempelvis det BC-blad som skickas ut till de anställda på Beställningscentralen (en del av JLT).  

När det gäller vilken information respondenterna får via de olika kanalerna så kan vi även se att 
de anser att e-post används framförallt för information om verksamheten, som är till för de flesta, 
samt information som måste ut snabbt till de anställda. De flesta respondenterna nämner även 
möten där information om verksamheten också kommer ut till de anställda. 

Utifrån vår frågeställning, vilka informationskanaler för internkommunikation finns på 
Jönköpings länstrafik AB, kan vi dra slutsatsen att respondenterna framförallt lägger märke till e-
post och möten. De andra informationskanalerna är inte lika framhävande. Vi kan även dra 
slutsatsen att respondenterna anser att det framförallt är information om verksamheten som 
sprids via e-post och möten, samt att e-post används när informationen måste ut snabbt. 

6.2 Vad anser de anställda om kanalerna och deras 
informationsfunktion?  

För att besvara vår andra frågeställning har vi valt att ställa följande frågor till våra respondenter: 

3. Är informationen begriplig? 
4. Har du möjlighet att återkoppla, dvs. ge feedback? 
5. Finns det några problem med kanalerna och informationen? 
6. Vilka kanaler fungerar mest effektivt? Varför? 
7. Har du förslag på förbättringar beträffande informationskanalerna? 

Den tredje frågan handlar om ifall respondenterna tycker att informationen som sprids via de olika kanalerna 
är begriplig. Respondent 1, ansvarig inom trafikplaneringen ansåg att informationen som sprids 
internt överlag är begriplig.  
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Respondent 2, från beställningscentralens trafikavdelning, ansåg att informationen överlag är 
begriplig, respondenten nämner dock att viss information som sprids via dessa kanaler är 
överflödig. 

Respondent 3, från planeringsavdelningen, ansåg inte att det är några större problem med 
informationen utan anser att den är begriplig. Respondenten nämnde även att viss information, 
som eventuellt inte är begriplig, kan vara sådant som man ändå inte riktigt behöver veta. 

Respondent 4, från beställningscentralens bokningsavdelning, ansåg att informationen är 
begriplig för det mesta.  

Respondent 5, från beställningscentralens bokningsavdelning, ansåg att det har blivit mycket 
bättre på senare tid och anser att den information som ges ut är tydlig och bra. Med vissa 
undantag för till exempel ekonomiska rapporter. 

Respondent 6, från beställningscentralens trafikavdelning, ansåg att informationen oftast är 
begriplig, men att det självklart kommer information som man inte alltid förstår. Samtidigt 
menade respondenten att det inte är några problem med att fråga ifall man inte förstår någonting, 
på så vis så får man alltid fram budskapet. ”För det mesta tycker jag nog att informationen är begriplig, 
men visst finns det tillfällen då man inte förstår vad budskapet med informationen är.” 

Respondent 7, från beställningscentralens bokningsavdelning, ansåg att det inte alltid är så att 
man förstår all information. Respondenten själv som arbetar på bokningsavdelningen kanske inte 
alltid förstår de e-postmeddelanden som skickas ut som är mer riktade till trafikavdelningen, eller 
ekonomirapporter. Men respondenten menade att det beror på att man inte har rätt utbildning 
och att man kanske inte heller behöver förstå all information som ges ut. 

Respondent 8, ansvarig inom trafikplaneringen, ansåg överlag att informationen är begriplig men 
att det i vissa fall kan vara svårt att förstå viss information som ges ut. 

Respondent 9, inom marknadsavdelningen, ansåg att informationen oftast är begriplig men att 
det skulle kunna bli mycket bättre och tydligare. Det krävs nya tankegångar för att göra 
informationen mer lättillgänglig för de anställda. 
 

 

 

 

Vår fjärde fråga handlar om ifall respondenterna anser att de har möjlighet till att återkoppla på den 
information som sprids. Respondent 1, ansvarig inom trafikplaneringen ansåg inte att det är några 
problem med att yttra sig i olika frågor eller om det är något man undrar ifall man inte riktigt 
förstår viss information som ges ut.  

På den tredje frågan kan vi snabbt se att de flesta av 
respondenterna anser att den mesta av informationen 
som sprids är begriplig.  
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Respondent 2, från beställningscentralens trafikavdelning, ansåg att det är svårt att ge bra 
feedback på kanalerna. Respondenten menade att man alltid kan yttra sig men att det inte är 
säkert att någonting gjordes för att förbättra eller förändra situationen. 

Respondent 3, från planeringsavdelningen, ansåg att möjligheten till återkoppling är god, det är 
lätt att framföra sina åsikter på till exempel personalmöten och avdelningsmöten. Om det skulle 
vara svårt att framföra åsikterna på mötena kan man alltid gå direkt till de inblandade i frågan ifall 
man vill få svar.  

Respondent 4, från beställningscentralens bokningsavdelning, ansåg att det alltid finns möjlighet 
till att återkoppla. Om man till exempel inte förstår någon information som har getts ut så kan 
man alltid fråga någon arbetskamrat eller gå direkt till den som skickat ut informationen för att få 
svar. Sedan nämner respondenten att det alltid är väldigt enkelt att yttra sig och säga vad man 
tycker i olika frågor, men att det inte är alltid som man väljer att göra det. 

Respondent 5, från beställningscentralens bokningsavdelning, ansåg att det i många fall går bra att 
återkoppla, men respondenten själv inte brukar ofta göra det. 

Respondent 6, från beställningscentralens trafikavdelning, ansåg att man har möjlighet till att 
återkoppla men att det inte är alltid som det lönar sig. ”Det är inte demokrati som det rör sig om här.” 

Respondent 7, från beställningscentralens bokningsavdelning, ansåg att det fanns möjlighet till att 
återkoppla via de olika kanalerna. Även om man sedan inte vet om det stannar upp någonstans.  

Respondent 8, ansvarig inom trafikplaneringen, ansåg att möjligheten till återkoppling är stor, 
bara man själv tar för sig och vågar stå på sig i vissa frågor. 

Respondent 9, inom marknadsavdelningen, ansåg inte att det är några större problem med att 
återkoppla men anser ändå att det kan vara problem ibland för de anställda att vara säkra på att 
informationen når fram ordentligt. Det är väldigt lätt att det stannar av någonstans på vägen. 
 

 

 

 

 

Vår femte fråga handlade om ifall respondenterna ansåg att det finns några problem med 
informationskanalerna. Respondent 1, ansvarig inom trafikplaneringen, ansåg att ett av de största 
problemen med informationskanalerna är mängden e-post som skickas, även om denna kanal 
även är väldigt effektiv så kan det bli för mycket ibland. ”Har man varit borta från arbetet några dagar 
så har man ett berg med e-postmeddelanden att ta sig igenom.” 

Respondent 2, från beställningscentralens trafikavdelning, ansåg inte att det fanns några större 
problem med kanalerna och informationen men respondenten nämnde ändå att det alltid kan ske 

Den fjärde frågan visar att de flesta av våra respondenter anser att det är lätt 
att återkoppla via de olika kanalerna om det är någon information som man 
inte begriper. Samtidigt anser flera att de inte alltid väljer att återkoppla vid 
vissa tillfällen då de anser att de åsikter man har inte alltid går fram hela 
vägen. 
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förbättringar i hur man ska framföra information inom företaget. Senare i intervjun nämnde 
respondenten att en nackdel med informationskanalerna är mängden e-postmeddelanden som 
skickas ut till alla medarbetare. Respondenten ansåg att det lätt blir överflödigt och opersonligt, 
att alla e-postmeddelanden bidrar till att man lätt glömmer bort de personliga mötena som är en 
väldigt viktig kanal. 

Respondent 3, från planeringsavdelningen, ansåg att det blir något för mycket information på 
vissa möten, framförallt avdelningsmötena. Det är väldigt lätt att informationen från de olika 
avdelningarna blir lite för ingående, samtidigt som vissa avdelningar har lite för lite information 
om verksamheten. 

Respondent 4, från beställningscentralens bokningsavdelning, ansåg att systemet som finns idag 
fungerar väldigt bra då alla anställda är införstådda i hur de olika informationskanalerna fungerar. 

Respondent 5, från beställningscentralens bokningsavdelning, kunde inte komma på att det finns 
några direkta problem på utan tycker att det fungerar bra. 

Respondent 6, från beställningscentralens trafikavdelning, ansåg att informationen är begriplig 
men att det är alldeles för mycket information. Vilket gör att man inte riktigt vet vad som är 
viktigt utan att man lätt kan förbise viktig information.  

Respondent 7, från beställningscentralens bokningsavdelning, nämnde att det största problemet 
är att det är väldigt mycket information som man ska ta till sig och att det är svårt att få viktig 
information att fastna. Respondenten ansåg även att det är svårt att hitta information som har 
skrivits i tidigare BC-blad, samtidigt som just den information som man söker efter kanske inte 
alls stod i ett BC-blad utan den informationen skickades ut i ett e-postmeddelande eller så var det 
någon som sa det. 

Respondent 8, ansvarig inom trafikplaneringen, ansåg att det största problemet som finns inom 
företaget är att det är väldigt mycket information som ges ut via olika kanaler. Informationen kan 
lätt bli överflödig och på så vis bidra till motsatt effekt. ”Mängden information kan bidra till att 
personalen inte kan öka sina kunskaper på samma sätt, utan istället bidrar all information till förvirring.” 

Respondent 9, inom marknadsavdelningen, nämnde problemet med överflödig information och 
svårigheten att hitta information som man söker. I vissa fall är det inga problem med att ta fram 
den information som man vill ha, i andra fall så kan det vara väldigt svårt. Respondenten ansåg 
även att det ibland inte kommer fram tillräckligt med information. 
 

 

 

 

 

Den femte frågan kan sammanfattas med att det råder 
ett informationsöverflöd inom företaget där de anställda 
har för mycket information att ta till sig och de har svårt 
att sålla ut den viktiga informationen. 
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Vår sjätte fråga tar upp vilken informationskanal som respondenterna anser fungera mest effektivt, och varför. 
Respondent 1, ansvarig inom trafikplaneringen, ansåg att muntliga möten är den kanal som 
fungerar allra bäst då det är väldigt lätt att snabbt kunna ställa motfrågor. 

Respondent 2, på beställningscentralens trafikavdelning, lyfte fram e-post som den mest effektiva 
kanalen då den lätt kan användas för att nå ut till flera personer samtidigt, även om de sitter och 
arbetar på olika håll i organisationen. Respondenten nämnde även muntliga dialoger som en 
väldigt bra kanal då det minskar risken för missförstånd och att man snabbt kan få respons på det 
som tas upp. 

Respondent 3, från planeringsavdelningen, nämnde att planeringsmötena är den mest effektiva 
kanalen och att personalmötena är väldigt bra för att få reda på vad de anställda tycker i olika 
frågor. 

Respondent 4, från beställningscentralens bokningsavdelning, ansåg att det kan blir alldeles för 
mycket e-postmeddelanden. Det blir så pass mycket att man tillslut mest skannar igenom e-
posten för att snabbt försöka sålla ut vad som är viktigt att veta. Respondenten ansåg att det lätt 
kan bli så att man raderar ett e-postmeddelande som egentligen var viktigt och att man då missar 
väldigt viktig information. 

Respondent 5, från beställningscentralens bokningsavdelning, ansåg att möten är den 
informationskanal som fungerar mest effektivt, även e-post är en väldigt effektiv kanal för att få 
ut information snabbt. 

Respondent 6, från beställningscentralens trafikavdelning, ansåg att e-post är den 
informationskanal som är mest effektiv då den når ut till så många, även om det samtidigt är 
dåligt eftersom det är så mycket information som skickas via e-post. 

Respondent 7, från beställningscentralens bokningsavdelning, ansåg att e-post är den kanal som 
används mest, det är en smidig informationskanal då det går väldigt snabbt att nå ut med 
information till många på samma gång. Men respondenten påpekade även här att det lätt blir för 
mycket e-postmeddelanden. Vidare nämnde respondenten att möten är en väldigt bra 
informationskanal för att diskutera kring verksamheten. 

Respondent 8, ansvarig inom trafikplaneringen, tog upp möten som den mest effektiva kanalen 
på Länstrafiken. Respondenten ansåg att de olika mötena är ett bra sätt för personalen att 
framföra sina åsikter och vara med och påverka beslut inom företaget. ”Jag tycker att de olika mötena 
är mest effektiva då det ger möjlighet till snabb återkoppling.” 

Respondent 9, inom marknadsavdelningen, ansåg att den informationskanal som fungerar mest 
effektivt i dagsläget är personalmötena, samt de protokoll som går ut till de övriga anställda som 
inte deltagit på mötena.  
 

 

 

Vår sjätte fråga visar att respondenterna anser att e-post är den mest effektiva 
kanalen även om det också är den kanal som det sprids alldeles för mycket 
information igenom. 
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Vår sjunde fråga handlar om respondenterna har några förslag på förbättringar beträffande 
informationskanalerna. Respondent 1, ansvarig inom trafikplaneringen, ansåg att företaget borde 
satsa på ett intranät för att förenkla arbetet, sökandet efter information. En annan förbättring 
som respondenten tog upp var att företaget eventuellt skulle kunna satsa på en intern chatt-
funktion för att medarbetarna snabbt ska kunna ta kontakt med varandra då det ibland kan vara 
svårt att alltid ha koll på sin e-post. 

Respondent 2, från beställningscentralens trafikavdelning, ansåg att företaget behöver ett intranät 
samt någon typ av chatt-system för att förenkla arbetet. Respondenten nämnde även att det skulle 
vara bra om man kunde strukturera upp ett system för att det inte ska skickas ut allt för många e-
postmeddelanden utan att det bör finnas andra sätt att få ut viss information på. 

Respondent 3, från planeringsavdelningen, nämnde att ett intranät skulle behövas där man enkelt 
kan lägga upp statistik och annan viktig information som alla kan ta del av. Det är viktigt då alla 
anställda ska ha samma siffror att utgå efter när de utför olika arbetsuppgifter, eller om någon 
utomstående vill veta vad som gäller i en viss fråga. 

Respondent 4, från beställningscentralens bokningsavdelning, kunde inte komma på någon 
specifik förbättring på rak arm. 

Respondent 5, från beställningscentralens bokningsavdelning, hade inga förslag på förbättringar. 

Respondent 6, från beställningscentralens trafikavdelning, ansåg att man till exempel kan börja 
använda olika prioriteringar i Outlook (e-post programmet) för att förenkla så att man ser vad 
som är extra viktigt att kolla på. Respondenten nämnde även att man borde hjälpa de anställda 
med att strukturera upp sina meddelanden i olika mappar för att även här förenkla. Vidare 
nämnde respondenten att de BC-blad som kommer ut bör samlas på ett och samma ställe för att 
man lätt skall kunna hitta dessa istället för att dokumentet skickas ut via e-post. Samtidigt som 
olika protokoll från möten även kan läggas direkt under den gemensamma mappen istället för att 
dessa också skickas ut via e-post. 

Respondent 7, från beställningscentralens bokningsavdelning, ansåg att BC-bladet är en väldigt 
viktig kanal för de anställda på beställningscentralen, respondenten nämnde även att de sparas på 
datorn under de gemensamma mapparna men att det är väldigt svårt för att få tag i specifik 
information som står i de olika dokumenten. Eftersom det står varierande information i de olika 
dokumenten, samt att de benämns endast med exempelvis BC-bladet vecka 2 så är det väldigt 
svårt att komma ihåg vad som stod i de olika BC-bladen. Respondenten ansåg att informationen 
kanske behövde sorteras efter ämne, att ett dokument innehåller information om till exempel 
färdtjänstregler. Vidare nämndes att det kan behövas en kort sammanfattning om vad varje 
dokument handlar om för att man lättare ska kunna hitta det man söker.  

Respondent 8, ansvarig inom trafikplaneringen, ansåg att ett intranät skulle behövas inom 
företaget, men är tveksam till ifall ekonomin på företaget räcker till för detta. Utöver intranätet 
ansåg respondenten att man bör lägga stor vikt på att strukturera upp de mappar som finns under 
gemensam på datorerna samt att ordna de e-postmeddelanden som skickas ut till de anställda.  
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”Ett intranät skulle vara bra, men jag tror att det är för dyrt för företaget då två personer på heltid måste avsättas 
för de arbetsuppgifter som ett intranät skulle medföra.” 

Respondent 9, inom marknadsavdelningen, ansåg att ett intranät skulle förbättra den interna 
kommunikationen avsevärt inom företaget. Vidare nämndes att det skulle vara bra om de 
anställda skulle få tillgång till den information som finns (på intranätet) och även få tillgång till sin 
e-post hemifrån. 
 

 

 

6.2.1 Sammanfattning och kommentarer 
Respondenterna anser att informationen som sprids via de olika informationskanalerna är 
begriplig överlag, med vissa undantag. Men de anser inte att det skulle bidra till några större 
problem, även om man alltid kan arbeta för att förbättra kommunikationen.  

Vi tror att de anställda på JLT anser att informationen överlag är begriplig för att det handlar om 
det dagliga arbetet, sådant som rör personalen och verksamheten i stort. Däremot tror vi att när 
information från andra avdelningar sprids till hela JLT så kan informationen bli obegriplig för 
vissa på grund av att man inte är insatt i ämnet eller att man inte har rätt utbildning eller kunskap. 
Det kan till exempel vara när ledningen skickar ut månadens ekonomirapport.  

Detta kan vi koppla till figur 3.6 från Larsson (2008). Den visar hur ett budskap färdas innan det 
når mottagaren. Budskapet måste gå igenom olika steg, som kodning, kanal och avkodning innan 
det sker någon effekt och mottagaren i sin tur har möjlighet att ge återkoppling. Samtidigt så kan 
det uppstå brus som kan påverka hur buskapet mottas. Exempel på brus kan till exempel vara 
brist på kunskap och utbildning hos både sändaren och mottagaren. 

Alla respondenter nämner att det inte är några problem att yttra sig och ge feedback via de olika 
kanalerna, även om de flesta också är osäkra på ifall deras synpunkter alltid når fram eller om de 
stannar av på vägen.  

Vi tror att de anställda känner att återkopplingen stannar av på grund av att de saknar kunskap 
om företagets omfattning samt att vissa önskemål måste gå igenom en viss process då företaget 
ägs gemensamt av kommunerna och landstinget i Jönköpings län. Företagets omfattning och de 
olika led som en förfrågan måste gå igenom innan ett beslut kan tas är många. Därför kan det ta 
lång tid och uppfattas av de anställda som om deras synpunkter avfärdas och stannar upp 
någonstans.  

Man kan koppla företagets organisationsstruktur till de fem huvuddelarna i en organisation av 
Minzberg som visas i figur 3.2 ur Jacobsen & Thorsvik (2008) som vi nämnde i kapitel 2. Där kan 
vi placera beställningscentralen samt personal från avdelningar i den administrativa delen i den 
operativa kärnan. Över den operativa kärnan har vi alla mellanchefer inom trafik och ekonomi och till 
sist den strategiska ledningen, som består av VD, ledningen och styrelsen. Teknostrukturen innehåller 
staben som består av en VD- sekreterare, senior konsult, marknad och HR. Sist har vi 

Vår sjunde fråga visar att respondenterna tar upp förslag som 
intranät, chatt-system, förbättring av gemensamma mappar och 
prioriteringsfunktioner i e-posten bland annat. 
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servicestrukturen som består av bland annat städning, IT tekniker, frukt- och kaffeleveranser. I en 
mindre organisation kan det fungera med en hierarkisk kommunikation som går uppifrån och ner 
utan att man behöver se till medarbetarna. I en större organisation som har flera hierarkiska 
nivåer (jfr. Falkheimer, Heide 2007) som JLT har så måste kommunikationen gå genom flera steg 
innan informationen kommer till den slutgiltiga mottagaren. Som vi nämnde tidigare så är det här 
många av våra respondenter tror att informationen stannar upp. Det kan även hända att 
informationen stannar upp på vägen. Det är en nackdel med detta kommunikationssätt då 
processen går väldigt långsamt.  Vidare menar Falkheimer och Heide att citatet Walk the walk som 
handlar om att chefer praktiserar det de predikar. Alltså ska medarbetarna kunna ta det som 
cheferna säger på allvar för att kunna använda detta i sitt arbete. Detta anser vi inte riktigt 
fungerar just nu då vi ser att det inte finns något förtroende för att deras åsikter bearbetas vidare. 

Respondenterna var eniga om att problemen med kanalerna framförallt handlade om e-post som 
används för mycket då informationen väldigt lätt blir överflödig. De nämner även att det är 
väldigt svårt att försöka sålla ut den viktiga informationen. 

Vi tror att e-post används flitigt just för att det är en snabb kanal som når ut till många på samma 
gång. Vi anser även att denna kanal är väldigt bra då det oftast är information som behöver gå ut 
snabbt till de anställda, exempelvis på Beställningscentralen då det kan ske förändringar i trafiken 
eller liknande som kan påverka arbetet. Respondenterna nämnde även att det var svårt att sålla ut 
den viktiga informationen på sin e-post, vi tror att detta beror på att det är mycket onödig 
information som skickas ut till alla anställda. Vi tror att viss information, som till exempel 
styrelseprotokoll och ekonomirapporter, istället regelbundet kan läggas upp under de 
gemensamma mapparna på datorerna, där de som är intresserade själva kan gå in och läsa detta.  

Även SEB (Bjärlestam 2006) har problem med en överproduktion av sin e-post. Ett 
åtgärdsförslag som nämns i den uppsatsen är bland annat att ett nyhetsblad inom organisationen 
för att motverka denna överproduktion av e-posten. Ett annat åtgärdsförslag är att introducera 
det befintliga intranätet mer för att minska ytterligare utskick via e-post. Något som också de 
anställda på JLT vill. Även resultaten från uppsatsen om produktionsföretaget (Lundgren, 
Lundqvist 2007) visar att det sprids alldeles för mycket information inom företaget vilket leder till 
att det skapas missuppfattningar och misstolkningar hos personalen. 

De flesta anser att e-post är den kanal som är mest effektiv trots att informationen lätt blir 
överflödig, som vi nämnde tidigare. Samtidigt nämner respondenterna möten som en väldigt 
effektiv kanal. 

Vi tror att respondenterna anser att e-post är mest effektiv då det är en väldigt smidig kanal att 
använda. Man kan nå ut till alla inom företaget inom några sekunder. Vi anser att e-post är en 
effektiv kanal bara man lär sig hur man ska använda den och mängden skräpmeddelanden 
minskas. Men utöver att det är mycket information som sprids via e-post så håller vi med våra 
respondenter att e-post är den mest effektiva kanalen i dagsläget inom JLT. 

Vi kan koppla detta till Simonsson (2006), som nämner att man ska välja kanaler efter vilken 
effekt man vill uppnå. E-post nämns som användning för att skapa en effekt av förståelse och 
kunskap. Vi anser att detta stämmer överens med kommunikationen på JLT, då mycket av den 
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information som kommer via e-post ger möjlighet till en ökad förståelse hos de anställda i form 
av nya regler eller ändringar samt ökad kunskap vad gäller det dagliga arbetet. Vidare tror vi att 
möten ses som en väldigt effektiv kanal så de anställda kan känna att de får utrymme till ett 
ömsesidigt tankeutbyte som Erikson (2007) nämner. Även Falkheimer och Heide (2007) menar 
att e-posten är det medium som både uppskattas och används mest av de IKT medier som finns. 
De menar att det man värdesätter hos mediet är att det fungerar överallt, att det är snabbt och 
präglat av den informella kommunikationsstilen. Vi kan snabbt se att hos JLT så missas en del i 
det här, nämligen att den inte fungerar överallt då e-posten är bunden till arbetsplatsen.  

De förbättringar som nämns är framförallt att man bör förenkla informationssökandet för de 
anställda. De flesta anser att ett intranät skulle vara den rätta lösningen. Vissa nämner även att det 
skulle behövas någon typ av chatt-funktion, eller prioriteringsfunktioner till e-post. 

Vi tror inte att en chatt-funktion skulle effektivisera arbetet då det endast handlar om ett par 
sekunders skillnad mot att ta fram sin e-post som alltid finns uppe under arbetsdagen. Vi tror att 
chatt-funktionen skulle missbrukas och skulle kosta onödigt mycket pengar som man istället 
skulle kunna lägga på andra saker. En svagpunkt hos företaget är att de anställda inte kan komma 
åt sin e-post hemifrån. Det finns personal som inte alltid är på plats till exempel timanställda, 
mammalediga och sjukskrivna som också behöver få tillgång till den information som kommer 
ut. De bör också kunna vara uppdaterade då de kommer till arbetet och slippa lägga ner tid på att 
gå igenom en stor mängd e-postmeddelanden på jobbet som skickats ut under tiden som de varit 
borta. Ett intranät tror vi däremot skulle behövas inom företaget. Detta ger möjlighet till att 
samla all information på samma ställe och de anställda kan snabbt få fram den information som 
de söker för att lösa bland annat problem i sitt dagliga arbete. Intranätet skulle även underlätta för 
att minska mängden information som sprids via e-post och istället använda denna kanal till mer 
akuta ärenden. Vi anser även att intranätet ska finnas tillgänglig för de anställda hemifrån. 

Utifrån vår frågeställning, vad anser de anställda om kanalerna och deras informationsfunktion, 
kan vi dra slutsatsen att respondenterna anser att det sprids för mycket information framförallt 
via e-post. Samtidigt som e-posten är den mest effektiva kanalen enligt flera av respondenterna. 
All information som sprids via de olika kanalerna skapar ett informationsöverflöd som till slut 
kan bidra till att den viktiga informationen inte kommer fram till de anställda. Vi kan också dra 
slutsatsen att många av våra respondenter anser att det kan ske många förbättringar när det gäller 
de olika kanalerna och deras informationsfunktion. 

6.3 Är de anställda delaktiga inom företaget?  
För att besvara vår sista frågeställning har vi valt att ställa följande frågor till våra respondenter: 

1.  Anser du att du får tillgång till all information inom företaget? 
2. Känner du till företagets vision och policies 
3. Får du möjlighet att uttala dig i olika frågor? 
4. Känner du att delaktigheten i internkommunikationen bidrar till personlig utveckling? 
5. Har du förslag på förbättringar angående delaktigheten inom företaget? 
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På den första frågan som handlade om de anställda fick tillgång till all information inom företaget, 
Respondent 1, ansvarig inom trafikplaneringen, menade att det är svårt att få all information på 
företaget. Det är inte alltid man behöver veta all information. ”Ledningsgruppen har ju en hel 
delinformation som man inte alltid behöver, men jag hoppas att jag får den information som jag behöver.” 

Respondent 2, från beställningscentralens trafikavdelning, ansåg att tillgången till all information 
inte är så bra som den kan vara, och även om inte alla behöver all information så var det ändå 
mycket information som saknades.  

Respondent 3, från planeringsavdelningen, ansåg att tillgången till information på företaget var 
tillräcklig och att all information inte alltid behövs. Respondenten menade att det även ibland 
kunde vara svårt när viss information saknas och man behöver ta kontakt med någon 
medarbetare för att få tag på informationen och denna person kanske inte fanns på arbetsplatsen 
för tillfället. Detta bidrar till att man stannar upp i sitt eget arbete i väntan på någon annan.  

Respondent 4, från beställningscentralens bokningsavdelning, menade att hon får tillgång till all 
den information som hon behövde och hade behörighet till. ”Jag behöver ju inte veta allt.” 

Respondent 5, från beställningscentralens bokningsavdelning, ansåg att man inte får tillgång till all 
information men man får väl det som behövs och i annat fall så får man försöka leta upp 
informationen på egen hand. 

Respondent 6, från beställningscentralens trafikavdelning, svarade att man kan få tillgång till all 
information om man vill. ”(…)ifall man letar, men det är ju inte alltid man vet vart man ska leta.” 

Respondent 7,från beställningscentralens bokningsavdelning, menade att man inte får tillgång till 
all information inom företaget, oftast inte all information som man behöver. Det tar oftast väldigt 
lång tid innan personalen på beställningscentralen nås av beslut som har tagits.  

Respondent 8, ansvarig inom trafikplaneringen, ansåg att man fick tillgång till all information 
inom företaget som behövdes.  

Respondent 9, från marknadsavdelningen, svarade att man inte fick tillgång till all information, 
men man fick tillgång till den information som behövdes för sitt dagliga arbete. ”All information 
här på kansliet kommer ju inte alltid fram på ett bra sätt, ibland stannar det till.” 
 

 

 

 

På den andra frågan som handlade om personalen på JLT kände till företagets vision och policies så 
svarade alla respondenter att de visste vad företaget stod för och att de kände till företagets vision 
och policies, samt att de hade blivit presenterade dessa men kunde inte nämna dessa utantill.  

Första frågan visar att respondenterna anser att de får 
tillgång till den information som behövs för det dagliga 
arbetet. 
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Respondent 9,från marknadsavdelningen, sa följande; ”Jag skulle vilja att visionen satt på varje 
arbetsplats och arbetsrum för att alla ska veta vad JLT står för.” 

 

 

 

 

Vår tredje fråga handlade om personalen hade möjlighet att uttala sig i olika frågor, Respondent 1, 
ansvarig inom trafikplaneringen, svarade att man har möjlighet att uttala sig i frågor men även fast 
man har det så är det inte alltid man vill det.  

Respondent 2, från beställningscentralens trafikavdelning, menade att möjligheten att uttala sig i 
frågor är liten. ”(…) ibland kan man göra sin röst hörd men det blir inte alltid mer än så.” 

Respondent 3, från planeringsavdelningen, menade att det är lätt att få sin röst hörd genom de 
lika möten som finns inom företaget, bara man själv vill ta det steget.  

Respondent 4, från beställningscentralens bokningsavdelning, sa följande; ”Man kan alltid uttala sig 
men hur stor vikt man har i beslutandet är väl det som inte är helt bra.” 

Respondent 5, från beställningscentralens bokningsavdelning, menade att man kan uttala sig men 
det är inte alltid det händer något.  

Respondent 6, från beställningscentralens trafikavdelning, svarade att man får oftast ingen chans 
att påverka, då beslut ofta är bestämt när man får möjligheten att uttala sig.  

Respondent 7, från beställningscentralens bokningsavdelning, svarade som sina tidigare kollegor 
att visst har man möjlighet att uttala sig i frågor men om det händer något därefter är inte helt 
säkert.  

Respondent 8, ansvarig inom trafikplaneringen, och respondent 9, från marknadsavdelningen, 
tyckte båda två att det finns möjlighet att yttra sig i frågor. Behöver man det så finns det alltid 
möjlighet till det.  

Respondent 9, från marknadsavdelningen, ansåg att man har möjlighet till att yttra sig i olika 
frågor. ”Behöver jag yttra mig så får jag tillfälle för det.” 
 

 

 

 

Andra frågan visar att alla respondenter kände till 
företagets vision och policies, men de kunde inte tala 
om hur visionen såg ut eller kunde säga utantill vad det 
var för policies. 

 

Tredje frågan visar att respondenterna anser att det inte är några större 
problem med att yttra sig i olika frågor, men att de inte alltid tror att deras 
åsikter når det slutliga målet.  

 



42 

 

Vår fjärde fråga handlade om ifall respondenterna känner att delaktigheten i internkommunikationen 
bidrar till personlig utveckling, Respondent 1, ansvarig inom trafikplaneringen, ansåg att delaktigheten 
i internkommunikationen faktiskt kan bidra till personlig utveckling.  

Respondent 2, från beställningscentralens trafikavdelning, sa följande; ”Nej, det tycker jag inte att det 
gör, det är ju så opersonligt att skicka information genom e-post och sms.” 

Respondent 3, från planeringsavdelningen, gav ett mycket utförligt svar och var nästan den enda 
som förstod hela frågan. Hon menade att den delaktigheten kan bidra till personlig utveckling 
och om man vet vad som händer omkring en och om man får ta del av information inom 
företaget kan detta hjälpa till i ens arbete och man kan komma längre i egna arbetsuppgifter.  

Respondent 4, från beställningscentralens bokningsavdelning, svarade endast ja till frågan.  

Respondent 5 och 6, från beställningscentralens bokningsavdelning samt trafikavdelning, nämnde 
båda att det kunde bidra till personlig utveckling inom arbetet genom att man lär sig nya saker 
tack vare olika information som kommer från företaget. ”(…) men oftast inte personligt utanför jobbet.” 

Respondent 7, från beställningscentralens bokningsavdelning, hade inte riktigt reflekterat kring 
om det kan bidra till personlig utveckling, men ansåg att man kan utvecklas tack vara att man får 
känna sig delaktig i företaget. 

Respondent 8, ansvarig inom trafikplaneringsavdelningen, ansåg att internkommunikationen 
kunde bidra till personlig utveckling för att man lär sig mer om sig själv genom att vara delaktig i 
företaget på olika sätt.  

Respondent 9, från marknadsavdelningen, menade att delaktigheten i internkommunikationen 
kunde bidra till personlig utveckling om det hade funnits en bättre kommunikation inom 
organisationen. ”Man skulle bli säkrare i sin roll om man hade större koll på vad som verkligen gäller. ” 

 

 

 

 
Vår sista fråga som vi ställde till våra respondenter var om de hade några förslag på förbättringar 
angående delaktigheten inom företaget. Här var det inte många som kunde ge några förslag. Men det var 
två respondenter som gav oss liknande förslag. Det var respondent 2, från beställningscentralens 
trafikavdelning, och respondent 1, ansvarig inom trafikplaneringen. De ansåg att man kunde 
ordna fler och mindre möten där alla som vill kan göra sin röst hörd. I större möten kan det 
ibland vara svårt då alla människor inte fungerar på samma sätt.  

 

 

Fjärde frågan visar att många av respondenterna anser att delaktigheten i 
internkommunikationen kan bidra till att man utvecklas inom sitt arbete, då 
man lär sig mycket genom den information som sprids. 

 

På vår femte och sista fråga kunde man alltså se att de flesta av våra 
respondenter inte hade några specifika förslag på hur man kan förbättra 
delaktigheten inom företaget. Fler och mindre möten var det som togs upp 
utav två av våra respondenter. 
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6.3.1 Sammanfattning och kommentar 
De anställda på JLT svarade överlag att de alla hade tillgång till den information som de behövde 
för sitt dagliga arbete. Det var ingen som svarade att de fick tillgång till all information inom 
företaget men de menade även att detta inte alls var nödvändigt.  

Vi kan hålla med om att man inte behöver ha tillgång till all information inom företaget. Får man 
för mycket information så kan det leda till att man inte kommer ihåg det viktigaste som faktiskt 
handlar om ens egna dagliga arbete. Vi tror inte heller att det är bra att ha för många inblandade 
vissa frågor eller områden inom företaget. Detta tror vi kan leda till att kvalitén på informationen 
sjunker. Oftast är det så att det finns personer som ansvarar för vissa specialområden och vill ha 
reda på information från diverse område så är det bästa att gå till den personen och fråga istället 
för att hela företaget ska veta något och alla ger olika svar.   

Att de anställda känner att de får tillgång till den information som är nödvändig för det dagliga 
arbetet kan vi koppla till Eriksons (2008) sex områden för att beskriva hur arbetet kan underlättas 
med hjälp av att den interna dialogen används på rätt sätt. Operativ kommunikation, 
nyhetskommunikation, styrkommunikation, förändringskommunikation, kulturkommunikation 
och den informella kommunikationen. Vi har sett att alla dessa områden går att applicera på JLT, 
men att de anställda framförallt märker av den operativa kommunikationen. Detta tror vi kan 
bero på just att det är den typen av kommunikation som står närmast och behövs för att de 
anställda ska klara av det dagliga arbetet. 

Alla respondenter som vi intervjuade svarade att de kände till företagets vision och policies och 
att de hade blivit presenterade dessa. Det var dock ingen som kunde räkna upp alla policies och 
inte heller företagets vision men de hade en aning om vad det handlade om.  

Vi anser att detta är en svagpunkt hos företaget. Om inte de anställda känner till företagets vision 
och policies så är det svårt för de anställda att känna att de är en del av företaget. Vi tror även att 
de anställda på JLT känner att företaget är uppdelat i olika ”företag” på grund av detta. Det bidrar 
även till att de anställda inte strävar mot samma mål utan organisationen blir väldigt splittrad. 

Det är viktigt att information om vision och policies finns lättillgängliga för att de anställda ska 
känna sig delaktiga i företaget. Man ska skapa en enighet om mål och ”vi-anda” som Erikson 
(2008) skriver. Detta kan man även koppla till Eriksons femte område, kulturkommunikation 
som nämner kommunikation om företags värderingar och etik bland annat.  

I frågan som handlade om att man kände att delaktigheten i internkommunikationen kunde bidra 
till personlig utveckling var det först många som blev osäkra på vad vi menade med frågan. Men 
när de sedan fick en klarhet i frågan så fick vi ett ganska gemensamt svar från alla respondenter 
där de flesta tyckte att delaktigheten i internkommunikation kan bidra till personlig utveckling då 
man exempelvis lär sig nya saker och på så sätt utvecklas i sitt arbete.  

Figur 3.4  i Erikson (2007:67) visar hur den enskilde medarbetaren kan få ökade kunskaper som 
kan bidra till personlig utveckling. Detta sker genom att kommunikationen förbättras inom 
företaget som i sin tur leder till att den anställde får ökad motivation. Motivationen leder till att 
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den anställdes vilja till utveckling ökas och detta leder till ökad kunskap som kan användas i 
situationer där man behöver ta ställning och utföra snabb problemlösning. 

Sista frågan, där man kunde lämna förslag till förbättringar kring delaktigheten i företaget var en 
fråga som inte många kunde ge svar på. Ett sammanfattande svar som vi fick utifrån två 
respondenter var att de önskade att man kunde ordna fler och mindre möten så att alla som vill 
kan få möjlighet att göra sin röst hörd.  

Vi kan hålla med om att det kan vara bra att ha fler mindre möten så att de anställda som inte 
vågar yttra sig i större grupper får möjlighet till detta. Vi tror däremot inte att detta skulle lösa 
några större problem inom internkommunikationen då vi tror att problemet ligger i delaktigheten. 
Får inte de anställda möjlighet till att yttra sig i frågor så kan detta leda till en dålig atmosfär. De 
anställda skapar en så kallad icke-verbal kommunikation där de går runt och tänker och tycker en 
massa saker. Vi tror att det är osäkerheten om företagets värderingar, mål och policies med mera 
som gör att de anställda inte riktigt vågar yttra sig.  

Den icke-verbala kommunikationen som Larsson (2008) nämner är väldigt viktig, den omfattar 
allt annat i företaget (utöver det som skrivs eller sägs) som skapar en viss atmosfär. Detta skapar i 
sin tur hur organisationskulturen ser ut på företaget.  

Det är värderingar, antaganden och normer som bildar en organisationskultur. Dessa faktorer 
påverkar i sin tur hur organisationen och de anställda agerar. Finns det en dålig 
organisationskultur så leder detta till att det blir svårt för företaget att visa en positiv anda till 
omvärlden (http://www.organisationskultur.se/).  

Våra resultat kan vi koppla samman med den sista uppsatsen som vi nämnde i tidigare forskning 
(Petersson, Strömberg 2000). Deras undersökning visar att företagets vision och policies var 
bristfällig, större delen av personalen uppgav att de inte kunde beskriva hur företaget arbetar för 
att uppnå visionen. Hälften av dessa kände inte heller till företagets policies. Detta kan liknas vid 
JLT då även där många i personalen inte kunde beskriva företagets vision och policies. Vidare 
nämner även författarna att de anställda anser att de inte får tillräckligt med information i motsats 
till vår undersökning som visar att de anställda istället anser att de får för mycket information. Ett 
annat gemensamt resultat utifrån undersökningen är att de anställda på de båda företagen 
önskade fler regelbundna möten, och de anställda på JLT önskade även möten i mindre grupper.  

Utifrån vår frågeställning, är de anställda delaktiga inom företaget, dvs. får de information, kan de 
uttala sig i frågor, kan de påverka beslut etc, kan vi dra slutsatsen att respondenterna anser att de 
får tillgång till den information som de behöver för det dagliga arbetet. Vi får även fram att de 
anser att de har möjlighet till att uttala sig i olika frågor, även om det inte är alla som väljer att 
göra det. Tillsist kan vi se att respondenterna anser att det är svårt att påverka beslut då se anser 
att deras åsikter stannar av på vägen.  

6.4 Sammanfattning och slutsatser av resultatredovisningen 
Sammanfattningsvis kan vi utifrån våra resultat se att våra respondenter överlag inte har full 
kontroll på vilka informationskanaler som finns inom företaget. De kanaler som de anställda 
nämner är e-post och möten. E-posten används framförallt till information om verksamheten 

http://www.organisationskultur.se/�
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samt information som måste ut snabbt till de anställda. De anställda anser även att informationen 
som sprids via de olika kanalerna oftast är begriplig och att det är lätt att ställa frågor ifall det är 
något som man inte förstår.  Respondenterna anser dock att det är osäkert om deras synpunkter 
kommer fram. Vidare kan vi se att den information som sprids via exempelvis e-post ofta är 
överflödig och att de anställda känner att det är svårt att sålla ut den viktiga informationen. De 
kanaler som respondenterna tar upp som mest effektiva är e-post och möten. De förbättringar på 
kanaler som tas upp är att det bör finnas ett intranät då det skulle förenkla informationssökandet. 
Vissa nämner även en typ av chatt-funktion. Alla respondenterna ansåg att de får tillgång till den 
information som de behöver för det dagliga arbetet, de kände även till företagets vision och 
policies men de kunde inte räkna upp dessa. De flesta respondenterna tycker att delaktigheten i 
internkommunikationen kan bidra till personlig utveckling. De förslag på förbättringar angående 
delaktigheten som ett par respondenter tar upp är att det bör införas fler mindre möten så att de 
anställda ska få ytterligare en möjlighet till att få yttra sig i olika frågor. 

De slutsatser som vi redovisat är att alla respondenterna nämner e-post och möten och de övriga 
informationskanalerna nämns endast av ett fåtal. Vi kan även dra slutsatsen att respondenterna 
anser att det sprids för mycket information inom företaget, att den kanal som det sprids mest 
information genom är e-post som respondenterna också anser är den mest effektiva kanalen trots 
mängden information som sprids genom den. Till sist kan vi dra slutsatsen att respondenterna 
anser att de får tillgång till den information som är nödvändig för det dagliga arbetet, att de anser 
att de har möjlighet till att uttala sig i olika frågor samt att de anser att det är svårt att påverka 
beslut. 
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7 Resultatdiskussion 
Här presenterar vi våra slutsatser som vi fick fram i resultatredovisningen. Slutsatserna kopplar vi till Jacobsen 
och Thorsviks (2008) modell figur 3.1 och diskuterar möjliga orsaker till JLT:s internkommunikation. 

Vår kvalitativa undersökning har inte till uppgift att generalisera utan beskriva och få ökad 
förståelse för hur en liten grupp anställda på Jönköpings Länstrafik AB ser på 
internkommunikationen inom företaget kopplad till kanaler och delaktighet med hjälp av 
organisationsteorier (Jacobsen och Thorsviks modell figur 3.1). Vi anser att vi har lyckats uppfylla 
syftet med hjälp av våra frågeställningar: Vilka kanaler för internkommunikation finns?, Vad 
anser de anställda om kanalerna och deras informationsfunktion?, Är de anställda delaktiga inom 
företaget, dvs. får de information, kan de uttala sig i frågor, kan de påverka beslut etc.? 

Utifrån det sammanställda resultatet kan vi dra slutsatsen att Jönköpings Länstrafik AB är ett 
företag som består av två större avdelningar som i sin tur befinner sig på två olika arbetsplatser. 
Detta bidrar till att företaget känns splittrat. Vi kan även se att de anställda på JLT inte har så stor 
kunskap om internkommunikation och de olika kommunikationskanalerna som finns på 
företaget. Till sist kan vi dra slutsatsen att de anställda inom JLT anser att delaktigheten inom 
företaget kan förbättras då det i dagsläget känns som om företaget är uppdelat i två olika block, 
samt att företagets vision och policies inte uppmärksammas tillräckligt mycket inom företaget, 
vilket kan bidra till minskad delaktighet.  

Jacobsen och Thorsvik beskriver organisationer som sociala konstruerade system med uppgift att 
förverkliga bestämda mål. Detta betyder att alla organisationer måste producera någonting, det 
kan vara antingen en produkt, tjänst eller ett beslut. Länstrafikens uppgift är framförallt att 
producera tjänster i form av kollektivtrafik, tågresor och särskild kollektivtrafik samt att 
producera exempelvis busskort och tidtabeller som är olika typer av produkter. Jacobsen och 
Thorsvik har visat på hur relationerna mellan organisationens delar fungerar i modellen. De olika 
områdena omfattar de formella dragen, informella dragen, omvärld, organisationsbeteende och 
processer samt ledarskap. Nedan presenterar vi våra slutsatser under respektive frågeställning 
samt för en diskussion med koppling till Jacobsen och Thorsviks modell (Figur 3.1): 

Vilka informationskanaler för internkommunikation finns på Jönköpings Länstrafik AB? 

Utifrån vår första frågeställning kan vi dra slutsatsen att respondenterna framförallt lägger märke 
till e-post och möten. De andra informationskanalerna är inte lika framhävande.  

JLT:s kommunikationskanaler är många men det är få av dessa som våra respondenter kan 
nämna. Två kanaler som nämndes frekvent var e-post och möten. De formella mötena som JLT 
har en gång i månaden innehåller information om verksamheten, ändringar och förbättringar 
kring arbetet och även specifika fall som man utvärderar och försöker hitta nya lösningar till. Allt 
detta ger kunskap som man tar till sig och om det behövs kan man göra vissa förändringar i ens 
beteende. Även e-post är en kanal som också förmedlar en hel del akut information som man 
behöver åtgärda i sitt beteende. 
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Här kan vi inte dra någon ny slutsats utifrån Jacobsen och Thorsviks modell då den inte tar upp 
någonting om informationskanaler. 

Vad anser de anställda om kanalerna och deras informationsfunktion? 

Utifrån vår andra frågeställning kan vi dra slutsatsen att respondenterna anser att det sprids för 
mycket information framförallt via e-post. Samtidigt som e-posten är den mest effektiva kanalen 
enligt flera av respondenterna. All information som sprids via de olika kanalerna skapar ett 
informationsöverflöd som till slut kan bidra till att den viktiga informationen inte kommer fram 
till de anställda. Vi kan också dra slutsatsen att många av våra respondenter anser att det kan ske 
många förbättringar när det gäller de olika kanalerna och deras informationsfunktion.  

Jacobsen och Thorsvik nämner att det traditionella sättet att se på kommunikation är att det är en 
process där personer eller grupper sänder eller utväxlar information. Kommunikationen på JLT 
är i dagsläget relativt rörig då många i vår undersökning ansåg att den information som förmedlas 
via de olika kanalerna är överflödig. Då det bland annat skickas ut onödig e-post. Trots 
överflödet ansåg de anställda att den mesta av informationen var begriplig och att de visste vart 
de skulle vända sig om de hade frågor. När ett företag lärt sig att kontrollera 
internkommunikationen kan detta leda till framgång. Våra respondenter tar upp att 
informationen via de olika kanalerna lätt blir överflödig samtidigt som de ibland anser att de inte 
får tillräckligt med information. Jacobsen och Thorsvik menar att brist på information inom 
organisationen kan bidra till frustration som i sin tur leder till brist på motivation hos de anställda. 

Utifrån Jacobsen och Thorsviks modell kan vi dra slutsatsen att JLT behöver arbeta med den 
interna kommunikationen för att få en ordentlig stuktur över hur informationen ska spridas inom 
företaget. 

Är de anställda delaktiga inom företaget, dvs. får de information, kan de uttala sig i 
frågor, kan de påverka beslut etc.? 

Utifrån vår tredje frågeställning kan vi dra slutsatsen att respondenterna anser att de får tillgång 
till den information som de behöver för det dagliga arbetet. Vi får även fram att de anser att de 
har möjlighet till att uttala sig i olika frågor, även om det inte är alla som väljer att göra det. Tillsist 
kan vi se att respondenterna anser att det är svårt att påverka beslut då se anser att deras åsikter 
stannar av på vägen.  

De formella dragen i Jacobsen och Thorsviks modell består bland annat av mål och strategi. Utifrån 
våra resultat från intervjuerna kan vi se att de anställda inte har full kunskap kring företagets mål 
och strategi. De anställda kände endast till företagets vision och policies men kunde inte klargöra 
dessa. Detta påverkar i sin tur företagets effektivitet då de anställda inte arbetar mot ett 
gemensamt mål. Visionen är en del av ledarskapet, då den ska påverka andras inställning och 
uppförande. Denna del i ledarskapet anser inte vi är fullständig hos JLT då personalen inte kan 
denna ordagrant. 

Vi kan även koppla denna del till det informella draget, organisationskultur. Organisationskulturen 
är en viktig del i alla organisationer då det också har påvisats att en bra organisationskultur kan 
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användas som ett styrmedel. Vi kan se att JLT:s organisationskultur inte är entydig på grund av 
att företaget känns splittrat då det skapar termer som vi och dem istället för ett vi. Det finns 
ingen genomgående ”vi-anda” i företaget. Att de anställda på JLT inte känner till företagets vision 
och policies är även en negativt bidragande faktor som påverkar de anställdas beteende och 
agerande när de ska lösa olika uppgifter på organisationens vägnar. 

Utifrån vår undersökning fick vi fram att personalen tyckte att internkommunikationen kunde 
bidra till personligutveckling inom arbetet, exempelvis att man lär sig nya sätt att arbeta på. 
Kunskapen sätts sedan in i praktiken av personalen som på så vis kan få ökad motivation. Den 
ökade motivationen bidrar i sin tur till att de anställda känner ett större behov av att prestera mer. 
När det gäller lärande i organisationer så handlar det främst om ny kunskap som förändrar ens 
beteende. Enligt Jacobsen och Thorsvik är lärande en process där människor och organisationer 
tillägnar sig ny kunskap och förändrar sitt beteende på grundval av denna kunskap. På JLT finns 
det ett ständigt utbyte av kommunikation och därigenom sprids mängder av kunskap. 

Vidare kommer vi till beslut som innebär ett val mellan olika alternativ där valet tillslut innebär en 
skyldighet till handling. I en beslutsprocess nämns tre faser för hur detta går till, först behöver 
man samla information sedan väljer man mellan olika alternativ som då blir ett beslut och tillsist 
ska detta beslut verkställas. Utifrån vår undersökning kan vi se att en del respondenter ansåg att 
de inte fick ta del av beslutsprocessen då många beslut fattas av kommuner och landsting. Men 
även de beslut som fattas inom företaget går inte alltid hela vägen fram till alla anställda eller kan 
ta alldeles för lång tid. Beställningscentralen är en del av JLT som behöver vara uppdaterad om 
nya regler och bestämmelser gällande färdtjänst och sjukresor då det är där det sker mycket 
kundkontakt. Skulle något beslut fastna på vägen och de anställda inte känner att de har full insikt 
på vad som gäller så leder detta till minskat förtroende hos kunderna. Beslut handlar om att ta 
ställning till information samt att kommunicera detta till andra innan ett val av ett alternativ görs. 
Här brister det hos JLT på grund av att de anställda inte tycker att de får gehör på de synpunkter 
som de har på de beslut som ska tas. 

Utifrån Jacobsen och Thorsviks modell kan vi dra slutsatsen att JLT behöver arbeta vidare med 
delaktigheten i internkommunikationen då det idag finns brister inom detta som kan leda till att 
företaget känns splittrat. 

Vi kan, efter att ha gått igenom våra resultat ytterligare och kopplat den till Jacobsen och 
Thorsviks modell, dra följande slutsats: Jönköpings Länstrafik AB kan förbättra sin 
internkommunikation när det gäller användandet av informationskanaler och delaktigheten inom 
företaget. 

Vi anser att internkommunikationen kan struktureras på ett bättre sätt inom företaget. Detta för 
att de anställda ska få en klar bild av vilken information som sprids via de olika 
informationskanalerna och få en större kunskap om hur dessa kanaler kan användas för att nå en 
så stor effektivitet som möjligt. Detta kan skapas genom att JLT skapar en kommunikationsplan 
som sammanfattar detta. Vi anser även att ett intranät och en möjlighet till att komma åt sin e-
post hemifrån är något som företaget bör satsa på. Då exempelvis timanställda lätt kan missa 
viktig information om de inte arbetat på ett tag. Detta bidrar till minskad kunskap då de inte är 
lika uppdaterade som de borde vara. Då det skickas ut väldigt mycket e-postmeddelanden tar det 
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lång tid innan man har läst igenom den nya informationen. Det påverkar i sin tur effektiviteten i 
arbetet och man kan hamna efter. Mängden information gör det också svårt för de anställda att 
kunna ta till sig den viktiga informationen något som vi anser också bidrar till mindre kunskap. 
Hade man istället använt sig av ett intranät hade man där kunnat placera den viktiga 
informationen så att de anställda inte själva behöver gissa sig till vilken information som är viktig 
utifrån det som kommit via e-post. Vi anser att alla uppfattar information på olika sätt vilket 
bidrar till att olika personer anser att viss information är mer viktig än annan. I och med detta så 
har inte alla samma kunskap kring ett visst ämne detta leder i sin tur att alla använder olika 
arbetsmetoder. Vi anser att detta är ett stort problem då vi utifrån egna erfarenheter på 
beställningscentralen kan se att man får olika information hos olika anställda. Vi har även sett att 
kunder får olika information kring exempelvis regler som gäller färdtjänst och sjukresor av de 
anställda. Detta anser vi beror på att det finns problem i hur informationen sprids inom företaget 
och hur de anställda tar till sig informationen. 

Då vi har uppmärksammat, utifrån intervjuerna och egna erfarenheter att många inom företaget 
inte känner till hur organisationsstrukturen ser ut anser vi att denna behöver redovisas mer 
tydligt, eventuellt placera organisationsschemat på arbetsplatsen där alla kan se den. Ett annat, 
liknande, problem var att de anställda endast kände till företagets vision men kunde inte precisera 
denna. En enkel lösning på detta anser vi vara, som en av våra respondenter nämnde, att sätta 
upp visionen vid varje anställds arbetsplats där man hela tiden kan se den och påminnas om vad 
man arbetar för. Detta tror vi kommer öka delaktigheten och ”vi-andan” inom företaget då de 
anställda får känna att de arbetar mot samma mål. När det gäller delaktigheten inom företaget 
anser vi även att företaget borde satsa på att ha alla avdelningar under samma tak för att minska 
känslan av att det är två olika företag. Då flera av våra respondenter ansåg att det just nu var ”vi 
och dem” 

. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor  
 
Intervjufrågor: 
 
Kanaler och information: 
1. Vilka kanaler finns? 
2. Vilken information får du via vilka kanaler? 
3. Är informationen begriplig? 
4. Har du möjlighet att återkoppla, dvs. ge feedback? 
5. Finns det några problem med kanalerna och informationen? 
6. Vilka kanaler fungerar mest effektivt? Varför? 
7. Har du förslag på förbättringar beträffande informationskanalerna? 
 
 
 
Delaktighet: 
1. Anser du att du får tillgång till all information inom företaget? 
2. Känner du till företagets vision och policies 
4. Får du möjlighet att uttala dig i olika frågor? 
5. Känner du att delaktigheten i internkommunikationen bidrar till personlig utveckling? 
6. Har du förslag på förbättringar angående delaktigheten inom företaget? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 
 

Hej! 

 Jag och Sofie Hellberg läser båda Medie- och kommunikations med inriktning 
organisationskommunikation.  

Nu håller vi på att skriva vår c-uppsats och skulle behöva er hjälp. Vi skriver om 
internkommunikation och delaktighet på Länstrafiken. Vi skulle vilja veta vad ni tycker och 
tänker om kring detta ämne. Intervjuerna kommer alla att vara anonyma. 

 Ni som kan tänka er vara med på intervjun, mejla tillbaka till mig så att jag vet. 

 Jag skickar med ett litet informationsbrev om vad ämnet internkommunikation handlar om. 

  

Hälsningar  
Ashtar Baranou  
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Bilaga 3 – Informationsbrev till de anställda 
Information och kommunikation är två viktiga begrepp i ett företag. Har vi ingen information så 
vet vi heller inte vad vi ska göra. Här följer Eriksons (2008) definition av begreppen information 
och kommunikation. 

”Information är överföring av ett budskap från en avsändare till en mottagare. Termen används 
också som det övergripande begreppet för det arbetsområde som en informatör ägnar sig åt” 
(Erikson 2008, s 274) 

”Kommunikation är en dubbelriktad ömsesidig dialog mellan avsändare och mottagare. Av 
latinets communicare som betyder göra gemensam. Arbetet med kommunikation kan definieras som 
ett strategiskt ledningsinstument för att nå organisationens verksamhetsmål” (Erikson 2008, s 
274) 

Fler och fler företag har börjat förstå hur viktigt det är med information och inte minst av allt den 
interna kommunikationen. Den interna kommunikationen handlar om informationen som finns 
inom ett företag mellan ledning och anställda samt medarbetarna emellan. Om man inte aktivt 
jobbar med den interna kommunikationen så kommer det mycket snart att uppstå en förvirring 
bland medarbetarna vilket kommer att påverka deras dagliga arbete. 

Internkommunikation är viktigt för alla slags företag. Internkommunikationen är ett verktyg som 
kan användas för att få medarbetarna motiverade och medvetna. Erikson (2008) säger att om inte 
de egna medarbetarna vet vad företaget står för och vart det är på väg lär ingen utanför företaget 
heller förstå det. Om ett företag har en väl fungerande internkommunikation så kommer man 
inte ha några större problem med att möta omvärlden. 

En väl fungerande intern kommunikation skapar delaktighet och motivation hos de anställda 
därför är det viktigt att låta alla i ett företag vara delaktiga i den interna kommunikationen. 
Bristande delaktighet gör att individer får svårt att förstå beslut som någon annan har fattat. 
(Thelander 2003, s 17) 

Att vara delaktig betyder inte att alla ska vara med och bestämma, utan det handlar om att alla ska 
få information och kunna uttala sig i frågan och därmed få möjlighet att påverka.  
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Bilaga 3 – Organisationsshema JLT 
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