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For an organization to be created, exist and develop, internal communication is a prerequisite, witch leads to 
the entire organization suffering if the communication fails. A good internal communication can lift an ac-
tivity, motivate and increase the sense of participation among employees and generate job satisfaction and 
positive effect on employee job performance, which ultimately has a major impact on the organization's per-
formance and success. 

The study is based on a qualitative survey of internal communication from a systems theory perspective on a 
medium sized automotive company in southern Sweden. Ten semi-structured interviews were conducted at 
two different sites with informants from all the organization levels. The study aims to increase knowledge 
about the communications structures, procedures and channels that creates the best conditions for an effec-
tive internal communication with focus on communication between management and employees. 

The result shows that it circulates large amounts of information daily in the organization. The employees 
demanded clearer communication structures, descriptions of communication responsibilities and infor-
mation policies. The material in the interviews also revealed that employees prefer oral communication of 
complex and complicated issues and written communication is preferred for fast, clear and operational 
communications, although employees in some cases could see the advantages of the combination of written 
and oral communication. The results also show that direct communication between management and em-
ployees at the facilities are limited, but the employees still believe that the possibilities for dialogue are good. 

The conclusion is that many of the communication problems in the investigated organization is due to the 
vagueness of the organizational structure, which has led to that the organization does not have a clear com-
munication structure with guidelines and information policies. Furthermore, we have also come to the con-
clusion that many of the deficiencies in the information flow may partly reflect management's way of han-
dling the communication and information in the studied organization. 
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1 Inledning 

”Kommunikation är skitviktigt och kommunikation är skitsvårt.” 

Ett citat från en platschef under en av intervjuerna i den undersökta organisationen. Att kommunikationen 

mellan medarbetarna är avgörande för en organisations överlevnad konstaterades redan i början av 1900-

talet (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). Kommunikation finns överallt i en organisation; vi diskute-

rar på måndagsmötet, vi läser nyheterna på intranätet, vi deltar i mejlkonversationer och så vidare. Utan att 

vi tänker på det, består de flesta arbeten idag till stor del av kommunikation i olika former och tekniker. 

Samtidigt har vi fått helt ändrade förutsättningar att kommunicera tack vare den nya informationstekniken 

(Erikson, 2008). Tekniken bidrar till nya möjligheter för dialog och interaktivitet samt minskad betydelse 

av fysiska avstånd. Dock finns det en allmän tro att ny informations- och kommunikationsteknik automa-

tiskt leder till bättre kommunikation (Falkheimer & Heide, 2003). Samtidigt som teknikens nya förutsätt-

ningar underlättar kommunikation och spridningen av information har det även visat sig få negativa kon-

sekvenser för organisationens medarbetare.  

En organisations internkommunikation är avgörande för att medarbetarna ska förstå vad organisationen 

står för och vart den är på väg, vilket är en förutsättning för att omvärlden ska förstå detsamma (Erikson, 

2008). Organisationer är även beroende av att medarbetarna samarbetar och koordinerar arbetsuppgifter, 

vilket kräver fungerande kommunikation inom organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Brister i in-

ternkommunikation kan leda till frustration och minskad motivation hos medarbetarna samtidigt som che-

fer kan få svårare att genomföra sina ledaruppgifter. En stor del av kommunikationsforskningen har där-

för kretsat kring att utreda vilka faktorer som påverkar kommunikationen positivt eller negativt och vad 

som leder till fungerade alternativt dysfunktionell internkommunikation. Internkommunikationen kan 

även ses som en del utav en organisations system, i vilket alla delar är ömsesidigt beroende och påverkar 

varandra (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Det innebär att internkommunikation är ett av de förhållanden 

som har betydelse för hur en organisation fungerar. 

Med bakgrund av det som nämnts tidigare i inledningen ämnar vi att, utifrån ett systemteoretiskt perspek-

tiv, undersöka hur internkommunikationen fungerar i en medelstor svensk organisation. En kvalitativ 

undersökning kommer att genomföras i form av intervjuer med medarbetare från organisationens ledning 

och anläggningar. Efter genomförd analys av det insamlade materialet avser vi även att formulera ett antal 

förslag på förbättringar av internkommunikationen i den undersökta organisationen. 

Härnäst redovisas en översiktlig bild av internkommunikationens aktuella forskningssamtal, som följs av 

en redogörelse av valda teoretiska utgångspunkter. Vidare presenteras studiens bakgrund, syfte samt pro-

blemformulering. Därefter redovisas metod och material som följs av undersökningens resultatredovis-

ning. Slutligen presenteras studiens slutdiskussion samt förslag på förbättringar. 
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2 Forskningsöversikt 
I det här kapitlet redogörs kortfattat hur forskningsområdet kring internkommunikation ser ut för att därmed ge studien en 

bakgrund samt placera in den i en vetenskaplig kontext. Aktuella forskningsfrågor, metoder samt teorier och modeller redo-

visas följt av resultatet av forskningsöversikten som är indelat i följande tre teman: strukturer och rutiner, kanaler samt 

kommunikationen mellan ledning och medarbetare på organisationens anläggningar. Slutligen diskuteras den kunskapslucka 

som studien ämnar fylla.   

Internkommunikation ingår i forskningsfältet organisationskommunikation som enligt Simonsson (2002) 

varit ett väletablerat forskningsfält internationellt sedan mitten av 1950-talet. Inledningsvis var fältet en del 

av organisations- respektive kommunikationsforskningen, men är numera ett separat forskningsområde 

med egna perspektiv, forskningsfrågor och teorier (Heide et al., 2012).  

2.1 Aktuella forskningsfrågor 
Forskning inom internkommunikation fokuserar ofta på ledarskapsperspektiv, informationskanaler, lämp-

lig mängd information, strukturen på kommunikationen, kommunikationsrutiner samt hur dysfunktionell 

kommunikation upptäcks och åtgärdas (Berger & Meng 2012; Dolphin 2005; Hewitt 2006; Johansson 

2007; Parsons & Urbanski 2012; Ruck & Welch 2012; Simonsson 2002; Welch 2011). Flera studier som 

gjorts relativt nyligen utgår ifrån ett medarbetarperspektiv med fokus på hur informationsflödet samt be-

hovet av dialog påverkar de anställdas motivation, lojalitet och förtroende (Sriramesh, Tkalac Vercic & 

Vercic, 2012). Vidare är sociala medier, webbaserade kanaler och nätverk samt förändringskommunikation 

frågor som har ökat i intresse de senaste åren.  

2.2 Metoder som används 
Majoriteten av forskningen kring internkommunikation har utförts genom intervjuer, enkätundersökning-

ar och fokusgrupper (Berger & Meng 2012; Dolphin 2005; Hewitt 2006; Johansson 2007; Parsons & Ur-

banski 2012; Ruck & Welch 2012; Simonsson 2002; Sriramesh et al., 2012; Welch 2011). I många studier 

används intervjuer som forskningsmetod, exempelvis när chefer får dela sina upplevelser av, och ge in-

blick i, kommunikationsarbetet. Alternativt får företagets anställda ge sin bild av internkommunikationen 

och eventuella brister. I Sverige är kvalitativ metod vanligt förekommande i forskningen om kommunikat-

ion (Johansson, 2007). Även fallstudier används återkommande som forskningsmetod i Sverige och före-

mål för studien kan då exempelvis vara en eller flera organisationer alternativt en specifik kris eller inform-

ationskampanj.  

2.3 Återkommande teorier och modeller  
Centrala teorier som återkommer inom internkommunikationen är teorier kring meningsskapande, struk-

turering samt systemteoretiskt perspektiv (Heide et al., 2012). Vidare förekommer teorier kring integrerad 

kommunikation, informell och formell kommunikation, ledares kommunikativa roll samt effektiv kom-

munikation (Berger & Meng 2012; Dolphin 2005; Hewitt 2006; Johansson 2007; Parsons & Urbanski 

2012; Ruck & Welch 2012; Simonsson 2002; Sriramesh et al., 2012; Welch 2011). En stor del av forsk-
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ningen fokuserar även på teorier om informationskanaler och dialog. Gällande modeller inom intern-

kommunikationsforskning är bland annat Shannon och Weavers transmissionsmodell och Harold 

Lasswells kommunikationsmodell återkommande (Larsson, 2008).  

2.4 Resultat av forskningsöversikten  
Forskningsöversikten redovisas utifrån följande tematiska indelning: kommunikationens strukturer och 

rutiner, kommunikationens kanaler samt kommunikationen mellan ledning och medarbetare på organisat-

ionens anläggningar. Tillsammans täcker temana de aspekter av internkommunikation som vi önskar un-

dersöka. Viktigt att betona är att temana inte ska uppfattas som oberoende varandra utan att de samverkar 

och påverkar varandra i skapandet av en effektiv internkommunikation. Uppdelning av forskningen i te-

man är gjord för att skapa djupare förståelse av de betydande delar som berör internkommunikationen för 

att därefter enklare förstå internkommunikationens helhet.  

2.4.1 Strukturer och rutiner  

Struktur är ett ständigt återkommande begrepp inom forskning kring internkommunikation, oftast i nega-

tiva sammanhang när bristen på struktur i organisationens kommunikationsvägar uppfattas som anled-

ningen till organisationens dysfunktionella kommunikation (Berger & Meng 2012; Dolphin 2005; Hewitt 

2006; Johansson 2007; Parsons & Urbanski 2012; Ruck & Welch 2012; Simonsson 2002; Sriramesh et al., 

2012; Welch 2011). Kommunikationsstrukturen verkar för att styra, påverka och begränsa kommunikat-

ionen, vilket underlättar koordinering i organisationen och skapar stabilitet (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Struktur kan inom forskningen även uppfattas som grunden till en fungerande internkommunikation i 

vilken rutiner och kanaler sedan verkar (Berger & Meng 2012; Dolphin 2005; Hewitt 2006; Johansson 

2007; Parsons & Urbanski 2012; Ruck & Welch 2012; Simonsson 2002; Sriramesh et al., 2012; Welch 

2011). Huvudfaktorerna i en organisations kommunikationsrutiner är de förhållanden som påverkar orga-

nisationens informationsflöde, så som lämplig mängd information, graden av pålitlighet i informationen 

samt att information går ut vid rätt tidpunkt. Forskning visar att kommunikationsrutiner påverkar organi-

sationer och dess framgång eftersom effektiva rutiner bidrar till att skapa förtroende samt att generera mo-

tivation hos organisationens anställda (Heide et al., 2012).  

Charlotte Simonsson (2002) har genom kvalitativa intervjuer och observationer undersökt kommunikat-

ionen mellan chef och medarbetare på Volvo Personvagnar i avhandlingen Den kommunikativa utmaningen. 

Undersökningen genomfördes med särskilt fokus på dialog och meningsskapande. Resultatet visar att de 

anställda ansåg att de kommunikationsproblem som fanns i organisationen främst bottnat i logistikpro-

blem samt stor mängd ostrukturerad information. Simonsson (2002) föreslog lösningar i form av ny teknik 

eller nya strukturer för att göra transporten av information mer effektiv.  

I den amerikanska artikeln Recognizing Dysfunctional Communications a Means of Improving Organizational Practices 

undersöker Molly Parsons och Steve Urbanski (2012) vilka kommunikativa strategier som är viktiga för att 

minska dysfunktionell kommunikation inom organisationer. Syftet med studien var att undersöka kom-

munikationsmönstren i organisationen och därefter utveckla lösningar på den dysfunktionella kommuni-
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kationen. Resultatet baserades på en enkätundersökning, samt en diskussion med en fokusgrupp, i en me-

dieorganisation. Studien ledde bland annat till den centrala slutsatsen att effektiva kommunikationsstruk-

turer är avgörande för att kunna genomföra effektiva kommunikationsrutiner vilket bidrar till en effektiv 

organisation. Resultatet från studien tyder på att en balans mellan bland annat en stark organisationskultur, 

intern- och externkommunikation samt effektiv kommunikation kan bidra till en minskad dysfunktionell 

kommunikation inom en organisation.  

I Richard R. Dolphins (2005) studie Internal Communications undersöktes internkommunikationens roll i den 

övergripande kommunikationsstrategin och i hanteringen av relationen mellan organisationen och dess 

anställda, genom intervjuer på 21 stora organisationer i Storbritannien. Studien undersöker även hur in-

ternkommunikationen i en organisation bygger relationer och bidrar med pålitlig information i rätt tid. 

Dolphin (2005) framhäver i sin diskussion hur kommunikatörer måste förse sina anställda med tillräckligt 

med information och med möjligheter för att kunna uttala sig och engagera sig. Dolphins (2005) slutsats 

är att sunda relationer i en organisation enbart kan byggas på tillit och förlitlig information och vikten av 

att organisationer måste tänka mer på hur de kommunicerar med sina anställda. Även internkommunikat-

ionens betydelse under tider av organisationsförändringar diskuteras i studien. Dolphin (2005) framhåller 

då värdet av en öppen kommunikation och att genom internkommunikation ena de anställda med en de-

lad organisationsvision.  

I Molly Parsons och Steve Urbanski (2012) studie kring kommunikativa strategier som tidigare nämnts 

undersöks även vilka kommunikationsrutiner som påverkade organisationsstrukturen och vilken betydelse 

intern- och externkommunikationen hade på organisationskulturen. Resultatet visar vikten av att upprätta 

goda kommunikativa strategier och rutiner även mellan olika nivåer i organisationen för att därmed få ett 

bättre informationsflöde internt och externt. 

2.4.2 Kanaler  

Forskning kring informationskanaler för internkommunikation förekommer relativt sällan som huvud-

ämne i en studie (Berger & Meng 2012; Dolphin 2005; Hewitt 2006; Johansson 2007; Parsons & Urbanski 

2012; Ruck & Welch 2012; Simonsson 2002; Sriramesh et al., 2012; Welch 2011). Istället återfinns ämnet 

ofta som en del i studier om internkommunikation eftersom det är svårt att diskutera kommunikation och 

information utan att reflektera kring överföringsmetoden. Vi anser att valen av lämpliga och effektiva ka-

naler för internkommunikationen förstås bör diskuteras utifrån de tekniska förutsättningar tillgängliga vid 

forskningens utförande. Det innebär inte för den sakens skull att äldre studier bör förbises utan snarare att 

resultaten från sådana studier måste ses i relation till den tidens teknik. Därmed kan slutsatser kring annat 

än den specifika tekniken i forskningen kring kommunikationskanaler fortfarande vara högst relevant och 

aktuellt.  

Mary Welch (2011) genomförde studien Appropriateness and Acceptability där kanalerna stod i centrum när 

hon undersökte de anställdas syn på interna publikationers format utifrån vilka attribut som är acceptabla 

och vilka som leder till kritik. Studien genomfördes genom en kvalitativ enkätundersökning med öppna 
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frågor och utgick ifrån de anställdas perspektiv på internkommunikation och kanaler. Resultatet från 

undersökningen visar att majoriteten av de anställda föredrar elektroniska kanaler. Welch (2011) framhäver 

dock att det samtidigt är viktigt att en kommunikatör inte antar att anställda har en enad syn på kanaler för 

internkommunikation. Kommunikatören måste se de anställda som en heterogen grupp av olikartade in-

tressenter snarare än en enhetlig massa. Därför behöver organisationen förse de anställda med olika sor-

ters kanaler för att de anställda ska kunna välja utifrån vad de finner passande, acceptabelt och användbart.  

Även Simonsson (2002) diskuterar kanaler i sin studie på Volvo Personvagnar. Simonssons (2002) av-

handling hade, som tidigare nämnt, ett särskilt fokus på dialog och meningsskapande, i vilken hon lyfter 

fram vikten av dialog mellan chefer och medarbetare. Resultatet från hennes observationer var att den 

tekniska infrastrukturen i organisationen var för den tiden modern med en rad formella kanaler för in-

formationsspridning. Dock gjordes inga satsningar i organisationen för att underlätta eller förbättra möj-

ligheten till dialog. Den tekniska infrastrukturen gav vissa förutsättningar till dialoglikande kommunikat-

ion, men den var främst byggd för enkelriktad kommunikation. Simonsson (2002) slutsats var att trots att 

organisationen betonade vikten av dialog så genomsyrades kommunikationen av en transmissionssyn.  

2.4.3 Kommunikationen mellan ledning och medarbetare på organisationens anlägg-

ningar 

En stor del av forskningen av internkommunikation kretsar kring ledares kommunikativa roll (Berger & 

Meng 2012; Dolphin 2005; Hewitt 2006; Johansson 2007; Parsons & Urbanski 2012; Ruck & Welch 2012; 

Simonsson 2002; Sriramesh et al., 2012; Welch 2011). Studier visar att en chef ägnar majoriteten, ca 80 

procent, av sin arbetsdag till att kommunicera med sina anställda eftersom alla chefens arbetsuppgifter, 

som exempelvis beslutsfattande, konflikthantering, samordning och planering, kräver kommunikation 

(Simonsson, 2002). Därmed hävdar forskare att ledarskapet skapas och upprätthålls i kommunikation mel-

lan chefen och medarbetare, vilket innebär att god kommunikationsförmåga ligger till grund för ett fram-

gångsrikt ledarskap.  

Som tidigare nämnt studerade Simonsson (2002) kommunikationen mellan chef och medarbetare, med 

fokus på dialog och meningsskapande, i sin avhandling hos Volvo Personvagnar. Simonsson (2002) drog 

bland annat slutsatsen att det i den undersökta organisationen förekom missförstånd kring chefer och 

medarbetares rollförväntningar på varandra vilket Simonsson (2002) hävdar kan bero på att chefer och 

medarbetare inte känner till varandras arbetsvardag, alternativt att det för sällan förkommer diskussion 

kring synen på varandras roller. Simonsson (2002) framhäver även avsaknaden av metakommunikation i 

organisationen, att chefer och medarbetare inte samtalar kring hur kommunikation fungerar mellan dem. 

Bristen på metakommunikation tydliggjordes även i medarbetarnas uppfattningar av deras kommunikat-

ionsansvar. Det visade sig att medarbetare i princip gissade sig fram angående deras kommunikationsan-

svar eftersom det inte fanns tydliga riktlinjer eller överenskommelser för varken deras eller chefernas an-

svar i kommunikationen. Slutligen lyfter Simonsson (2002) hur chefer tycks se dialog främst som ett sätt 

för medarbetarna att framföra sina åsikter, alternativt fatta majoritetsbeslut snarare än ett sätt att skapa 

gemensam mening i organisationen. Dock visade det sig även i undersökningen att inte alla medarbetare 
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efterfrågar dialog och i vissa fall kan chefer som strävar fixerat efter dialog kritiseras. Motsatsen, att med-

arbetare efterfrågade mer dialog förekom relativt sällan, vilket tyder på att olika frågor och beslut kräver 

olika former av kommunikation och dialog är inte alltid att eftersträva.   

2.5 Sammanfattning och studiens bidrag till forskningsfältet 
Gemensamt för de undersökningar som vi tagit del av till forskningsöversikten är forskarnas uppfattning 

om vikten av en välfungerande internkommunikation i en organisation och att internkommunikationen 

påverkar de anställda. Dock har inte alla forskare samma uppfattning om hur internkommunikationen på-

verkar en organisation eller hur den ska struktureras på effektivast sätt, men till synes är alla överens om 

internkommunikationens centrala roll. Många undersökningar vi tagit del av framhävde vikten av tydliga 

strukturer för kommunikationen inom organisationen och förklarade hur brister i strukturer är en stor 

anledning till dysfunktionell internkommunikation. Vidare beskrev forskare hur organisationer behöver 

anpassa sina kommunikationskanaler efter de anställdas behov för att internkommunikationen ska fungera 

så effektivt som möjligt. Slutligen framkom det ur forskningen att tydliga och implementerade kommuni-

kationsansvar och rollförväntningar underlättar internkommunikationen mellan chefer och medarbetare.   

Vår förhoppning är att vår studie kommer att bidra med en ökad kunskap kring internkommunikationens 

strukturer, rutiner och kanaler mellan ledning och medarbetare i en medelstor svensk organisation. Syftet 

med studien är även att ge förslag på förbättringar av internkommunikation i den undersökta organisat-

ionen. I delar av den forskning vi tagit del av har liknande studier gjorts på andra organisationer, men för 

ett antal år sedan då bland annat de tekniska förutsättningarna såg annorlunda ut. Därför är vår uppfatt-

ning att vår studie kan fylla en forskningslucka genom att bidra till forskningen med slutsatser kring effek-

tiv internkommunikation i en modern organisation med dagens tekniska premisser. 
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3 Teoretiska utgångspunkter  
I följande kapitel redovisas de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. Kapitlet tar sin utgångspunkt i 

kommunikationsteori som sedan följs av internkommunikation och begrepp inom området. Kapitlet avslutas med systemteori 

och Jacobsen och Thorsviks (2008) systemteoretiska modell som kommer att användas i slutdiskussionen för att förklara 

internkommunikationen i den studerade organisationen.  

3.1 Kommunikationsteori  
I kommunikationsforskningen under 1940-talet ansåg forskarna att kommunikation är en form av överfö-

ring, alltså där en sändare skickar ett budskap till bestämda mottagare. Idag uppfattas det sättet att se på 

kommunikation som förlegat och numera ses kommunikation som en form av delning snarare än enbart 

informationsspridning. Kommunikation är därmed ett medel som skapar, påverkar och bevarar relationer 

samt påvisar värden, gemensamma kulturer och mål. Internkommunikation är således relativt komplext 

och består av kreativa processer där kommunikationens innehåll tolkas och skapas genom interaktion mel-

lan individer. (Heide et al., 2012) 

I slutet av 1940-talet utformade Shannon och Weaver en kommunikativ basmodell vars enheter, begrepp 

och samspel idag ständigt återkommer inom kommunikationsteorier. De enskilda enheterna i modellen 

utgörs av: sändare, meddelande, kanal och mottagare. Frågor kring brus i mediet samt kommunikationens 

effekt var intressant redan tidigt och begreppen brus och effekt kan därför enligt Larsson (2008) ses som 

en del av ursprungsmodellen. Harold Lasswell verbaliserade tidigt modellen med den, inom kommunikat-

ionsforskningen, allmänt kända frasen: Vem? Säger vad? I vilken kanal? Till vem? Med vilken effekt? (Lar-

sson, 2008). Efter en tid tillfördes feedback, en återföringsfaktor, till modellen där mottagaren svarar sän-

daren, vilket innebär att brusfaktorn påverkar hela processen istället för bara i mediet (Larsson, 2008). 

Därefter utökades modellen med begreppen kodning och avkodning. Begreppen avser meningen i bud-

skapet, antingen den mening som sändaren lägger in eller den mening som mottagaren läser ut.  

Eftersom att kommunikation ständigt pågår i organisationer och att brist på information kan vara en gro-

grund för både frustration och bristande motivation (Jacobsen & Thorsvik, 2008), är det viktigt att ta 

kommunikationsproblem, bruset i den utvecklade kommunikationsmodell på allvar och åtgärda dem så 

snabbt som möjligt (Larsson, 2008). Flertalet kommunikationsproblem kan uppstå i kommunikationspro-

cessen när sändaren ska koda budskapet, när budskapet ska förmedlas genom en specifik kanal eller när 

mottagaren avkodar budskapet (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Till exempel är det lätt att sändaren, när han 

eller hon ska koda budskapet, väljer ord eller uttryck som tolkas som något annat av mottagaren.  
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Figur 3.1 En utvecklad kommunikationsmodell (Larsson, 2008) 

Simonsson (2006) framhäver vikten av att planera och strukturera kommunikationen i en organisation för 

att rätta till och undvika kommunikationsproblem. Enligt henne kan kommunikationssystem i organisat-

ioner delas in i tre delar: vem, vad och hur. Vem berör vilka personer och grupper som kommunicerar, alltså 

hur strukturen i kommunikationen ser ut. Innehållet, vad, i kommunikationen är nästa del och innefattar 

vilken sorts budskap och information som utbyts samt vilka rutiner för informationssortering som finns. 

Sista delen, hur, handlar om vilka kanaler och informationsvägar som används i organisationen. För att 

kommunikationen i organisationen ska bli så effektiv som möjligt måste de tre delarna samverka. (Simons-

son, 2006) 

Vi har upptäckt att det går att dra paralleller mellan Simonssons (2006) delar i ett kommunikationssystem 

och den utvecklade kommunikationsmodellen (Larsson, 2008) där vem utgörs av sändare och mottagare, 

vad behandlar kommunikationens budskap och hur innefattar mediet för överföringen av kommunikation. 

En sådan koppling kan ge en djupare förståelse för olika kommunikationsprocesser inom en organisation.  

3.2 Internkommunikation 
Internkommunikation är den formella och informella skriftliga, muntliga och digitala kommunikation som 

sker inom en organisation. Trots att internkommunikation endast berör kommunikationen inom en orga-

nisation är det i praktiken svårt att dra en tydlig gräns mellan den interna och den externa kommunikat-

ionen då organisationer och dess omvärld har blivit allt mer flytande. Ändrade organisationsformer, den 

nya informationstekniken och nya digitala medier är bara några av orsakerna till att organisationer blivit 

allt mer diffusa. Men för att en organisation ska kunna skapas, existera och utvecklas är just kommunikat-

ion en grundförutsättning, vilket gör att hela organisationen drabbas om internkommunikationen inte fun-

gerar. För individerna i organisationen skapar internkommunikation bland annat en gemensam förståelse 

för arbetet i organisationen samt sociala relationer individerna emellan. (Heide et al., 2012)  
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En god internkommunikation kan lyfta en verksamhet, motivera och öka känslan av delaktighet hos de 

anställda och generera arbetsglädje och positiv effekt på de anställdas arbetsinsats, vilket i slutändan har 

stor inverkan på organisationens resultat och framgång (Larsson, 2008). Medarbetare som har tillgång till 

rätt information, och därmed får större kompetens, har bättre förutsättningar för att kunna fatta beslut än 

medarbetare i en organisation med dysfunktionell internkommunikation där rätt informationen inte når 

fram (Erikson, 2008).  

En välfungerande internkommunikation kan ge medarbetarna en överblick över det dagliga arbetet och 

samtidigt skapa enighet kring mål och värderingar i organisationen. Det blir därmed lättare att enas på vil-

ket sätt och med vilken metod medarbetarna tillsammans ska nå målen, vilket leder till en mer effektiv 

organisation eftersom alla medarbetare arbetar på samma sätt och åt samma håll. Medarbetarna upplever 

också ökad motivation, vilket även leder till ett bra arbetsklimat, då de kan placera in sin egen roll i ett 

större sammanhang. Att medarbetare inte får möjlighet till att delta i en konstruktiv dialog, inte belönas 

korrekt, inte upplever trivsel eller får utrymme för egen utveckling kan leda till ökad personalomsättning 

då dessa medarbetare riskerar att söka sig någon annanstans. (Erikson, 2008) 

3.2.1 Strukturer och rutiner 

Relationen mellan organisationers struktur och kommunikation har länge varit en del av forskningsområ-

det inom internkommunikation (Heide et al., 2012). Forskningen har bland annat rört frågor kring hur 

organisationsstrukturer kan producera och reproducera kommunikationsmönster. Enligt Heide et al. 

(2012) är det felaktigt att säga att all information ska kunna gå uppåt, nedåt och åt sidorna. Att minska 

mängden information och begränsa informationsflöden är en av kommunikationsstrukturens och kom-

munikationsrutinernas viktigaste uppgifter. Det är centralt att finna en balans så att relevant och nödvän-

dig information når personerna som behöver den.  

Flertalet organisationer utgår fortfarande från den äldre och något förlegade transmissionssynen när de 

planerar och strukturerar sin internkommunikation (Simonsson, 2002). Enligt det äldre synsättet handlar 

kommunikation främst om att transportera budskap med bestämda betydelser från en sändare till en mot-

tagare, vilket därmed framhäver synsättets föråldrade uppfattning om att sändaren kan inneha kontroll 

över budskapet och mottagaren. Det här äldre sättet att se på internkommunikationen, att överföra istället 

för att dela (Heide et al., 2012), är en tämligen vanlig orsak till kommunikationsproblem i organisationer 

idag (Simonsson, 2002).  

Att en medarbetare inte vet vilken information som han eller hon ska fokusera på eller att informationen 

kan tolkas på flera olika sätt utan att veta vilken tolkning som är mest trolig, kallas mångtydighet och har 

blivit ett allt vanligare kommunikationsproblem (Weick, 1995). Lösningen är att skapa riktlinjer eller ram-

verk som kan hjälpa medarbetarna att skapa meningsfulla tolkningar. Skulle en organisation istället lösa 

problemet genom att sprida ännu mer information kan det ge upphov till ytterligare kommunikationspro-

blem med förvirring och ytterligare mångtydighet som följd.  
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Den ökade mängden information har blivit ett allt vanligare kommunikationsproblem i och med införan-

det av den moderna informationstekniken (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Simonsson, 2002). Forskare inom 

området har definierat tre vanliga reaktioner på för mycket information (Jacobsen & Thorsvik, 2008): 1) 

Medarbetarna blir ytliga i sitt sökande efter information och har en benägenhet att acceptera första bästa 

information som är god nog, vilket leder till att viktig information riskerar att gå förlorad. 2) Även hante-

ringen av information blir ytligare och utsätts för mindre kritisk granskning vilket skapar en risk för att 

informationen tolkas fel. 3) Medarbetarna undviker att förhålla sig till informationen tills någon annan 

kräver att de tar ställning till den. Det kan leda till att viktiga saker glöms bort eller får vänta. För mycket 

information kan även ha negativa effekter på individen i form av till exempel ökad stressnivå och förlorad 

kontroll över arbetsdagen. Det är därför viktigt att ta i beaktning att välfungerande internkommunikation 

inte bara är en fråga om informationsmängd, utan även om mottagarnas möjlighet att ta till sig den för-

medlade informationen.  

3.2.2 Formell kommunikation  

Internkommunikation kan delas in i formell respektive informell kommunikation (Jacobsen & Thorsvik, 

2008). En organisations formella kommunikation utgörs av alla planerade aktiviteter och upplägg för in-

formationsfördelning som är kopplade till organisationens hierarkiska styrsystem. Det innefattar även upp-

lägg för koordinering och samarbete mellan olika medarbetare eller grupper av medarbetare i en organisat-

ion. Vanligtvis är den formella kommunikationen direkt relaterad till den verksamhet och det arbete som 

utförs och kommunikationens utformning och utförande är både beroende av samt starkt förknippad med 

organisationens struktur (Larsson, 2008; Heide et al., 2012). Även kommunikationsprocesserna regleras av 

strukturen i organisationen. Exempelvis skiljer sig kommunikationen mellan en medarbetare på samma 

nivå från kommunikationen mellan en överordnad och en underordnad. Heide et al. (2012) lyfter fram hur 

auktoritet och hierarki påverkar kommunikationen. Eftersom referensramarna är gemensamma är det en-

klare att kommunicera med någon på ens egen nivå än med överordnade. Formell kommunikation kan 

exempelvis bestå av organisationens policy och mål, regler och riktlinjer samt standardiserade arbetspro-

cesser (Larsson, 2008; Heide et al., 2012).  

3.2.3 Vertikal och horisontell kommunikation  

Som tidigare nämnt brukar den formella kommunikationen följa organisationens struktur samt dess arbete 

och verksamhet. Jacobsen och Thorsvik (2008) beskriver hur organisationsstruktur kan redogöras i ett 

schema som visar fördelningen av ansvar och arbetsuppgifter. Arbetsfördelningen kan i sin tur ske utefter 

två huvuddimensioner: horisontellt och vertikalt. Vertikal arbetsfördelning visar hur ansvar och besluts-

makt fördelas på organisationen olika hierarkiska nivåer och horisontellt arbetsdelning visar hur uppgifter 

delas upp på olika enheter.  

Den formella kommunikationen har studerats främst inom vad Jacobsen och Thorsvik (2008) kallar verti-

kal kommunikation och horisontell kommunikation. Den första innefattar kommunikationen mellan olika 

hierarkiska nivåer medan den andra berör kommunikationen mellan enheter på samma nivåer. Larsson 

(2008) lyfter fram fyra kommunikationsströmmar när han talar om interna kommunikationsvägar. Utöver 
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den horisontella kommunikationen talar han även om nedåtriktad kommunikation, den från ledningen till 

de anställda och motsatsen, som är den traditionella enkelriktade kommunikationen inom en formell 

struktur. Dagens ideal om dialog och symmetri kräver även motsatsen, uppåtriktad kommunikation som 

innefattar medarbetarnas reaktioner, synpunkter, upplysningar och återförening. Slutligen diskuterar han 

den senaste kommunikationsvägen som forskare noterat, så kallad tvärgående kommunikation; den in-

formation som utbyts mellan anställda på olika enheter och olika nivåer.  

I situationer där arbetsuppgifter är tätt sammanvävda finns det stort behov av att de anställda pratar ihop 

sig och samordnar arbetet (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Då är det viktigt att den formella strukturen av 

kommunikationen bidrar till en effektiv horisontell kommunikation via olika former av tvärkommunikat-

ion. Hur vertikal kommunikation samt uppåtriktad kommunikation verkar och påverkar en organisation 

diskuteras länge fram i kapitlet under avsnittet ”Kommunikationen mellan ledning och medarbetare”.  

3.2.4 Kanaler 

Som tidigare nämnt utgör en organisations kommunikationskanaler enheten ”medium” i Shannon och 

Weavers kommunikationsmodell (Larsson, 2008) och innefattar hur information och budskap överförs i 

en organisation (Simonsson, 2006).  

Innan redogörelsen av processer kring val av kanal är det väsentligt att kortfattat belysa människors syn 

och övertro på medium och deras effekter. Efterhand som tekniken utvecklas och erbjuder nya möjlighet-

er till snabb, enkel och billig kommunikation är det lätt att glömma bort vad kommunikation egentligen 

handlar om (Falkheimer & Heide, 2003). Trots att överföring av information mellan människor är viktig är 

det inte en tillräcklig förutsättning för effektiv kommunikation. Interna kanaler tenderar att utvärderas 

utifrån deras tekniska kapacitet, vilket leder till den tidigare nämnda övertron på deras effekter. Många 

företag lägger idag stora summor på att införskaffa den senaste informations- och kommunikationstekni-

ken när resurserna snarare borde gå till att utveckla och förbättra den direkta och personliga kommunikat-

ionen mellan medarbetare och chefer i organisationen (Heide et al., 2012). Kanaler får sin betydelse i och 

genom de sociala miljöer i vilka de används, omvandlas och etableras. Falkheimer och Heide (2003) avvi-

sar en sådan syn på kanaler och medium och framhäver att mediet inte ens är hälften så viktigt som män-

niskors tolkningar (Falkheimer & Heide, 2003, s. 46): 

Mediet i sig är betydelselöst till människor fyllt det med mening och omvandlat det till sin verklighet. 

Traditionellt delas kanaler in i skriftliga respektive muntliga kanaler (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Samma 

två typer kan även benämnas som direkta respektive indirekta informationsvägar (Larsson, 2008). Exem-

pel på muntliga kanaler är samtal, möten, telefonsamtal och videosamtal. Mejl och intranät är i sin tur två 

av de vanligaste skriftliga kanalerna.  

Ett skäl till indelningen i muntlig och skriftlig kommunikation är att förutsättningarna för att förmedla så 

kallad rik information skiljer sig mellan kanalerna, se figur 3.2 på nästa sida. En kanal ger möjlighet att 

förmedla rik information när den: ger möjlighet till snabbt återkoppling, kan överföra många signaler på 
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samma gång samt gör att sändare och mottagare kan anpassa informationen till varandra och vara person-

liga. Muntlig kommunikation möjliggör förmedlandet av rik information samt direkt reaktion på budskap-

et. Skriftlig kommunikation däremot medför gränser för hur mycket information som kan överföras i ett 

budskap och utrymmet för rik kommunikation är tämligen begränsat. Därtill kan det dröja innan sändaren 

får återkoppling av mottagaren. Utvecklingen av tekniken har medfört kanaler ligger mitt i mellan muntlig 

och skriftlig kommunikation. Ett exempel är mejl vilket är en skriftlig kommunikationsform, men med 

drag av muntlig kommunikation på grund av förmågan till snabb återkoppling. (Jacobsen & Thorsvik, 

2008) 

Figur 3.2 Olika kanalers förmåga att förmedla rik information (Jacobsen & Thorsvik, 2008)  

När organisationers kommunikation studerats har det framkommit att anställda utgår från typen av bud-

skap som de vill förmedla i valet av kanal (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Komplexa budskap som är svår-

förstådda och enkla att missförstå förmedlas med fördel genom muntlig kommunikation. Då kan mycket 

information förmedlas på samma gång och direkta reaktioner fås på informationen, vilket gör att missför-

stånd och oklarheter omedelbart kan redas ut. Studier visar att anställda ofta föredrar muntliga kanaler, 

särskilt vid tidsbrist. Mest effektivt uppfattas kommunikation ansikte mot ansikte. Skriftlig kommunikation 

däremot används vid enkla och rutinmässiga besked, opersonliga budskap samt information som ska gå ut 

till många personer samtidigt. Simonsson (2006) har tagit fram en övergripande tabell som innehåller rikt-

linjer för vilken sorts information och budskap som olika kanaler lämpar sig för: 

Budskap Kanal 
Sociala frågor Tryckt eller elektronisk information (e-post, 

intranät och anslagstavla). 
Sociala frågor av kontroversiell karaktär bör tas 
på möten eller vid enskilt samtal. 

Operativ information Tryckt eller elektronisk information. 
Samtal med enskilda medarbetare eller delar av 
gruppen som berörs. 

Feedback Förmedlas helst öga-mot-öga. 
Tumregel: Ros i plenum och ris i enrum. 

Nyhets- och lägesinformation Tryckt eller elektronisk information. 
Ekonomisk information Tryckt eller elektronisk information som med 

fördel kan följas upp på möten. Viktigt är att 
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förenkla informationen. Använd gärna olika 
symboler som glada eller sura ”gubbar”. 

Strategisk information Dialog på möten – gärna med tryckt eller 
elektroniskt förmedlad information i förväg. 

Värderingsinformation Dialog på möten – gärna med tryckt eller 
elektroniskt förmedlad information i förväg. 

 

Tabell 3.1 Rätt sorts information i rätt kanal (Simonsson, 2006) 

Kraven på budskapets innehåll och utformning ser olika ut i olika kanaler. Jacobsen och Thorsvik (2008) 

lyfter fram tre specifika kommunikationsproblem som kan uppstå i samband med kanalval. Ett problem är 

att viktig information inte når fram till mottagaren eftersom kanalen är olämplig för budskapet. Vidare kan 

eftertraktad tvåvägskommunikation hindras av kanalens begränsade möjligheter till respons. Slutligen kan 

manipulering och förändring av informationen förekomma som ett resultat av att kanalen omfattar flera 

aktörer. Problemet uppstår särskilt inom vertikal kommunikation i organisationer när informationen filtre-

ras efterhand som den färdas genom olika hierarkinivåer i den formella strukturen. (Jacobsen & Thorsvik, 

2008) 

3.2.5 Kommunikationen mellan ledning och medarbetare 

Kommunikation är ett väsentligt verktyg för en chefs styrning, samordning och kontroll i en organisation 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Även vid beslutsfattning, motivering samt feedback underlättar en väl fun-

gerade kommunikation (Heide et al., 2012). Alla nämnda arbetsuppgifter kräver information om vad som 

föregår i organisationen, vad anställda gör, har gjort och kommer att göra (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Sådan information når bara chefer om kommunikationen i organisationen fungerar tillfredsställande. Sam-

tidigt måste chefer lyckas kommunicera det budskap de vill förmedla för att ledarskapet ska vara effektivt. 

Informationen ska både förstås och accepteras av medarbetarna samt nå ut till rätt personer.  

Vanliga kommunikationsproblem från medarbetarnas synvinkel är att beslut inte kommuniceras, att pro-

blem inte får en lösning, trots att det har kommunicerats uppåt och att medarbetaren får för mycket in-

formation (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Heide et al., 2012). Cheferna däremot upplever att de anställda 

inte följer de kommunicerade förhållningsorderna, att information inte når fram och att rykten utan inne-

börd lätt får fäste. Tydlig, fullständig och tillgänglig information är ett sätt att lösa problemen på eftersom 

individen då kan förstå organisationen, förutsäga förändringar och anpassa sina aktiviteter efter organisat-

ionens utveckling (Heide et al., 2012). Det är dock viktigt att komma ihåg att tillgången till information 

inte automatiskt innebär att mottagaren tolkar och agerar på det sätt som sändaren planerat. Därför behö-

ver de ansvariga cheferna och kommunikatörerna lägga mer energi på att skapa förutsättningar för dis-

kussion och dialog mellan ansvariga och övriga medarbetare istället för att enbart sprida och göra inform-

ation tillgänglig.  

Den information som i slutänden når ledningen har även en benägenhet att bli förvrängd (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008) och mer positiv än den var när den förmedlades i det första ledet i hierarkin, eftersom det 

kan finnas rädsla, brist på förtroende eller osäkerhet hos medarbetaren gentemot chefer och lednings-
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grupp (Heide et al., 2012). Det gör att bilden av organisationens olika enheter, problem och möjligheter 

kan bli snedvridna eller allt för positiva. Uppmärksammas inte problem kan det få enorma negativa konse-

kvenser för organisationen. Det är därför strategiskt viktigt för organisationer att skapa möjlighet för kri-

tisk uppåtgående kommunikation.  

Heide et al. (2012) framhäver dock hur chefers roll numera utvecklats från att främst kretsa kring distribu-

ering av information till att istället handla om att skapa mening och sammanhang. De lyfter fram tre 

aspekter utifrån vilken ledares meningsskapande roll kan beskrivas. Den första handlar om att sålla och 

sortera. Det kan vara svårt att skilja viktig information från oviktig ur den stora mängden information som 

sprids idag. Här har chefer en viktig uppgift att hjälpa medarbetarna att sortera informationen för att und-

vika en splittrad verksamhet på grund av olika prioriteringar. En del chefer säger sig göra tvärt om och 

vidarebefordra istället så mycket information som möjligt till sina medarbetare och undviker därmed rollen 

som filter. Trots att sådana möjligheter finns för ökad öppenhet och informationstillgänglig, blir strategin 

snarare negativ än till hjälp medarbetarna eftersom det kan spä på den informationsstress som vissa med-

arbetare säger sig uppleva.  

Nästa aspekt handlar om att förändra och förklara budskapet (Heide et al., 2012). För att budskapet ska 

tilldelas mening räcker det inte enbart med att det uppmärksammas. Informationen och budskapet måste 

även förädlas och anpassas till mottagaren. Information kan således inte bara förmedlas utan ska även för-

klaras genom att sättas in i ett sammanhang eller kontext. Det kan exempelvis vara att beskriva vad ett 

ledningsbeslut kan få för konsekvenser för en grupps verksamhet eller att förklara hur en grupps egna mål 

och satsningar hänger ihop med de övergripande målen och visionerna i en organisation. Information som 

sänds från ledningen håller ofta en allt för övergripande nivå, vilket därmed inte ger svar på exempelvis 

vad en förändring får för följder för en specifik medarbetare (Falkheimer & Heide, 2003). Informationen 

är i och med det inte tillräckligt målgruppsanpassad, eller har mottagarnas tolkning av budskapet glömts 

bort, vilket kan leda till tolkningsproblem för enskilda medarbetare. Att använda olika språkliga verktyg 

under skapandet av budskap eller att anpassa budskapens form till mottagaren kan bidra till att skapa me-

ning för medarbetarna (Heide et al., 2012). Den sista av de tre aspekterna är att chefer ska initiera och 

skapa förutsättningar för dialog och redogörs för i kommande avsnitt ”Dialog".   

3.2.6 Dialog 

För att kunna stärka, utveckla och upprätthålla relationer mellan människor är möjligheten till dialog en 

avgörande faktor (Falkheimer & Heide, 2003). Även graden av demokrati och delaktighet ökar i organisat-

ioner som använder sig av dialog som en naturlig del i verksamheten (Simonsson, 2002). Forskningsresul-

tat visar att ju mer delaktiga de anställda är desto högre presterar de, både på individ- och organisations-

nivå (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Dialogen kan också ses som ett verktyg för att medarbetarna ska lära 

sig med och av varandra, vilket leder till en djupare förståelse och en mer kreativ och effektiv organisation 

(Simonsson, 2002). Själva konversationen har oftast inte lärandet som mål, men däremot är lärandet en 

biprodukt som för organisationen framåt, så kallat organisationslärande (Heide et al., 2012). Dialog hand-

lar främst inte om att utbyta ord mellan olika parter, utan om att faktiskt tänka och skapa betydelser till-
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sammans och reflektera över saker man gjort men inte tänkt på tidigare (Isaacs, 1999). I en dialog formas 

därmed en gemensam förståelse som parterna inte hade kunnat uppnå på egen hand (Simonsson, 2002). 

Däremot kan dialog ibland vara svårt att åstadkomma, vilket Simonsson (2002) har berört i sin avhandling. 

Hon lyfter fram fem olika sorters hinder för dialog i en organisation: kultur och makt, struktur, resurser, 

kompetens och kunskaper samt mötesformer. Tidsbrist, direkta och indirekta former av makt och kontroll 

samt bristande insikter i vad dialog kan också leda till svårigheter kring att åstadkomma dialog i en organi-

sation.  

3.2.7 Ledares kommunikativa förutsättningar 

Det finns ett antal kommunikativa förutsättningar att ta hänsyn till när chefers kommunikation med med-

arbetare diskuteras. Självklart påverkar chefers personlighet, inställning, kunskap och förmåga hur de 

kommunicerar. Dock formar även organisatoriska villkor som struktur och kultur ledarskapet och kom-

munikationen. (Heide et al., 2012) 

En annan faktor att ta hänsyn till rörande ledares kommunikativa förutsättningar är att chefer ofta själva är 

medarbetare och underordnade. Att en chef på mellannivå inte har tillräckligt tät eller meningsfull kom-

munikation med sin egen chef kan påverka kommunikationen med chefens medarbetare. Det händer att 

chefer får ett strategiskt budskap uppifrån som förväntas kommuniceras på ett engagerande sätt till de 

egna medarbetarna. Många gånger har chefen bristfälligt stöd i hur budskapet ska tolkas och översättas 

vidare till medarbetaren eftersom chefen inte haft en dialog före med sin egen chef, från vilket budskapet 

utgått ifrån. (Heide et al., 2012) 

För att möjliggöra effektiv kommunikation är det viktigt att chefer bli mer medvetna om hur de kommu-

nicerar samt blir bättre på att lyssna. En tydligare uppdelning samt underlättning av både chefer och med-

arbetares kommunikationsansvar är även det en förutsättning för effektiv kommunikation. Vidare kan 

ökad fokus på metakommunikation, att kommunicera om kommunikationen, förbättra kommunikationen 

i en organisation. Metakommunikation kan hjälpa till att klargöra vilka förväntningar som finns på kom-

munikationen, förväntningar som ofta är outtalade och vaga. Chefer behöver även öka sin kunskap kring 

hur olika kanaler och kommunikationsformer ska användas för att skapa möjligheter för tvåvägskommu-

nikation och därmed även dialog. (Heide et al., 2012) 

3.3 Systemteori 
Tidigare uppfattades organisationer som slutna system som inte påverkas av sin omgivning, vilket få fors-

kare förespråkar idag (Heide et al., 2012). Numera anses en organisation istället vara ”ett socialt system 

som är medvetet konstruerat för att uppnå bestämda mål” (Etzioni refererad i Jacobsen & Thorsvik, 2008, 

s. 13). Medlemmarna i organisationen skapar alltså aktivt sin egen omgivning genom sitt sätt att agera 

(Heide et al., 2012) och organisationen är beroende av resurser från omgivningen för att kunna bibehålla 

sin verksamhet (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Utan anpassning till olika händelser och förändringar överle-

ver inte organisationen (Heide et al., 2012). Att se en organisation som just ett system i ständigt utbyte 

med omgivningen är ett traditionellt och dominerande synsätt bland många forskare och praktiker (Falk-
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heimer & Heide, 2003). I och med att en organisation är ”medvetet konstruerat” är den avsiktligt utformat 

för att kunna lösa problem och uppgifter på effektivast sätt (Jacobsen & Thorsvik, 2008) och förändras 

konstant då medlemmarna i organisationen ständigt möter nya problem och utmaningar, vilket leder till 

nya insikter och en ökad förståelse (Heide et al., 2012).  

Jacobsen och Thorsvik (2008) tar avstamp i systemteorin och har utifrån den baserat och samlat olika in-

sikter och kunskaper från organisationsteorin och satt samman detta i en modell. Modellens syfte är att 

förstå och förklara en organisation. I vår studie kommer delar av modellen att användas för att förstå och 

förklara den undersökta organisationens internkommunikation. Kunskapen kommer sedan att användas 

för att ge ett antal förslag på förbättringar. I modellen betraktas en organisation som ett produktionssy-

stem bestående av skilda element som alla har i uppdrag att lösa olika problem och uppgifter i organisat-

ionen (Jacobsen & Thorsvik, 2008), se figur 3.3 på sidan 17. De olika elementen är:  

• Omvärld: beroende, osäkerhet och yttre tryck 
• Formella drag: mål och strategi och organisationsstruktur 
• Informella drag: organisationskultur och maktförhållanden  
• Organisationsbeteende och processer: motivation och prestation, kommunikation, beslut, lärande och 

förändring  
• Ledarskap  

Baserat på studiens avgränsningar kommer vi inte att beröra organisationens omvärld och de informella 

dragen i den systemteoretiska modellen i genomförandet av vår förklarande tolkning. De element som 

däremot kommer att ingå är: de formella dragen, resurser, ledarskap och naturligtvis organisationsbete-

ende och processer, då det är inom det sistnämnda elementet som internkommunikationen ingår. Organi-

sationsstrukturen, som ingår i de formella dragen, består bland annat av arbetsinstruktioner, befattnings-

beskrivningar, rutiner samt regelverk och har tre allmänna effekter på organisationen: fokus, koordinering 

och stabilitet. En effektiv organisationsstruktur kräver samarbete och koordinering kring arbetsuppgifter 

mellan de anställda vilket möjliggörs av internkommunikationen i organisationen. Vidare är det viktigt att 

ta hänsyn till den centrala position ledare har i en organisation då han eller hon tar emot mycket informat-

ion vilket gör att hantering av informationen är en väsentlig ledaruppgift. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 

Elementen förhåller sig olika till varandra, men är alla i ett ömsesidigt beroende av varandra, vilket illustre-

ras genom pilarna i modellen. Det ömsesidiga beroendet och att alla delar har en betydelse för hur organi-

sationen fungerar är modellens kärna. Till exempel har organisationsstrukturen påverkan på organisations-

beteendet vilket gör att organisationsstrukturens tre effekter, fokus, koordinering och stabilitet, i slutänden 

även påverkar internkommunikationen. Samtidigt påverkar och påverkas kommunikationen av organisat-

ionens formella drag. Kommunikationen påverkar även organisationens resultat, vilket i sin tur har inver-

kan på de resurser som kommer in i organisationen. (Jacobsen & Thorsvik, 2008)   
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Figur 3.3 Systemteoretisk modell (Jacobsen & Thorsvik, 2008)  

3.4 Sammanfattning av studiens teoretiska utgångspunkter 
I kapitlet har de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien redovisats. Kapitlet tog sin 

utgångspunkt i kommunikationsteori och Larssons (2008) utvecklade kommunikationsmodell, vilket 

kommer användas för att beskriva internkommunikationen i den studerade organisationen. Vidare redovi-

sades begrepp som kommunikationsstrukturer och rutiner, formell och informell kommunikation, vertikal 

och horisontell kommunikation, kanaler, dialog samt kommunikationen mellan ledning och medarbetare. 

Även dessa begrepp kommer att användas för att beskriva organisationens internkommunikation. Kapitlet 

avslutades med systemteori och Jacobsen och Thorsviks (2008) systemteoretiska modell som kommer att 

användas för att förklara den studerade organisationens internkommunikation för att sedan presentera ett 

antal förslag på förbättringar. 
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4 Problemställning 
Kapitlet inleds med en kort bakgrund till studien samt bakgrund kring den undersökta organisationen. Vidare redovisas 

studiens syfte samt frågeställningar vilket slutligen följs av ett antal avgränsningar.  

4.1 Bakgrund 
Internkommunikation har en fundamental betydelse för en organisations existens och effektivitet. Trots 

vetskapen kring internkommunikationens vikt är det fortfarande vanligt att chefer bortprioriterar att effek-

tivisera internkommunikationen samt att åtgärda dysfunktionell kommunikation inom organisationen. Det 

är inte bara organisationens resultat och framgång som kan påverkas, även medarbetarna kan beröras ne-

gativt av brister i internkommunikationens strukturer, rutiner och kanaler. (Heide et al., 2012)  

Vi vill därför undersöka hur internkommunikationen fungerar i en medelstor svensk organisation. Valet av 

en medelstor organisation beror på att storleken möjliggör att vi, genom vår studie, kan skapa oss en hel-

hetsbild av internkommunikationen i organisationen. Samtidigt gör mängden anställda och det faktum att 

organisationen är lokaliserad på flera orter, att organisationen är tillräckligt stor för att strukturer och ruti-

ner ska bli väsentliga för internkommunikationens funktion. Därmed lämpar sig en medelstor organisation 

väl för vår studie. Studien kommer därför att baseras på en kvalitativ undersökning på ett medelstort bilfö-

retag i södra Sverige. Därefter önskar vi kunna presentera ett antal förslag på förbättringar av internkom-

munikationen.  

Det medelstora bilföretaget som kommer att undersökas har omkring 400 anställda. Organisationen består 

av ett huvudkontor samt ett antal anläggningar på orter runt om i södra Sverige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Organisationsschemat i den undersökta organisationen 
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4.2 Syfte 
Syftet är att studera internkommunikationen i en medelstor svensk organisation. Studien genomförs för att 

skapa en ökad kunskap kring vilka strukturer, rutiner och kanaler som skapar bäst förutsättningar för en 

effektiv internkommunikation med inriktning mot kommunikationen mellan ledning och medarbetare. 

Efter genomförd undersökning ämnar vi dra slutsatser kring hur organisationen fungerar idag och även 

redogöra för förslag på förbättringar.  

4.2.1 Frågeställningar  

För att uppnå syftet med uppsatsen har vi valt att dela in studien i tre teman. De första två är baserade på 

Charlotte Simonssons (2006) tre delar i ett kommunikationssystem: vem, vad och hur. Vem berör vilka per-

soner och grupper som kommunicerar, alltså hur strukturen i kommunikationen ser ut. Innehållet, vad, i 

kommunikationen är nästa del och innefattar vilken sorts budskap och information som utbyts samt vilka 

rutiner för informationssortering som finns. Vårt första tema, strukturer och rutiner, består alltså av vem 

och vad. Sista delen, hur, handlar om vilka kanaler och informationsvägar som används i organisationen, 

vilket är vårt andra tema. Vårt tredje tema består av kommunikationen mellan ledning och medarbetare på 

organisationens anläggningar vilket vi valt att inrikta oss på eftersom organisationer enligt Jacobsen och 

Thorsvik (2008) är beroende av att människor samarbetar och att kommunikationen mellan medarbetare 

och chefer en avgörande faktor för att internkommunikationen ska fungera i en organisation. 

• Strukturer och rutiner (vem  och vad)  

o Hur ser internkommunikationens strukturer och rutiner ut i organisationen? 

o Hur kan internkommunikationens strukturer och rutiner förbättras i organisationen? 

• Kanaler (hur) 

o Hur ser användandet av kommunikationskanaler ut i organisationen? 

o Hur kan användningen av kanaler förbättras i organisationen? 

• Kommunikation mellan ledning och medarbetare på organisationens anläggningar 

o Hur ser kommunikationen ut mellan ledning och medarbetare på organisationens  

anläggningar?  

o Hur kan kommunikationen mellan ledning och medarbetare på organisationens anläggningar 

förbättras?   

4.3 Avgränsningar  
Fyra avgränsningar har gjorts. För det första är det den formella, planerade kommunikationen som under-

söks, inte den oplanerade och informella. Den sistnämnda går visserligen att kartlägga, men eftersom den 

inte går att styra (Heide et al., 2012) är det därmed nästintill omöjligt att ge förslag på förbättringar. Trots 

att den undersökta organisationen under de senaste åren växt i personalstyrka och genomgått stora för-

ändringar i organisationen har vi, för det andra, inte undersökt förändringskommunikation, den intern-

kommunikation som sker före, under och efter en förändringsprocess (Heide & Johansson, 2008). Hade vi 

önskat undersöka internkommunikationen utifrån ett förändringsperspektiv hade vi behövt göra en under-
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sökning i början av förändringsprocessen och sedan en till undersökning under eller efter förändringen, 

vilket vi inte har haft möjlighet till eftersom vi kom in för sent i förändringsprocessen. För det tredje har 

vi inget ledarskapsperspektiv utifrån hur en bra chef ska leda och vara, utan enbart ledarens kommunika-

tiva roll. Det eftersom ledarskapsperspektivet hade gjort att vår studie blivit för stor och för omfattande 

och för att det klassiska ledarskapsperspektivet inte heller ryms i vårt syfte. Även organisationskultur hade 

gjort studien för stor och för bred, vilket var vår fjärde och sista avgränsning.   
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5 Metod och material  
I det här kapitlet presenteras hela studiens tillvägagångssätt med metod för materialinsamling samt metod för analys. Valen 

redovisas sedan utifrån begrepp som validitet, reliabilitet, forskningsetik och allmängiltighet.   

Arbetet med studien inleddes med inläsning på forskningsområdena organisationskommunikation och 

framförallt internkommunikation. Därefter följde utformningen av en forskningsöversikt som gav en 

överblick av området och tidigare studier. Utifrån forskningsöversikten och den påträffade forsknings-

luckan formulerades studiens syfte samt frågeställningar som sedan användes för att studera internkom-

munikationen i den berörda organisationen.  

5.1 Val av metod  
Vid insamlandet och analys av data knuta till människors värderingar, uppfattningar och handlande är kva-

litativa metoder centrala (Østbye & Larsen, 2004). Därför valde vi att använda att kvalitativa metoder för 

att kunna undersöka hur internkommunikationen i organisationen fungerar utifrån de anställdas uppfatt-

ningar och upplevelser. Ett av huvudmålen med kvalitativa metoder är att skapa förståelse kring fenomen 

som rör personer i deras sociala verklighet (Dalen, 2007). Vårt syfte var att skapa förståelse för hur intern-

kommunikationen fungerade i den undersökta organisationen och hur kommunikationen kunde förbätt-

ras. I det här fallet var de anställda ”personerna” och organisationen deras ”sociala verklighet”. Genom att 

använda kvalitativa metoder kunde vi komma till både djupare och bredare insikter om internkommuni-

kationen i den undersökta organisationen eftersom metodens materialinsamlingsteknik enligt Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2010) möjliggör mer öppna och djupa svar samt kan även leda till en 

bredare förståelse för det som undersöks.  

5.2 Kvalitativa intervjuer  
Efter att vi fördjupat oss inom olika former av kvalitativa metoder kom vi fram till slutsatsen att samtalsin-

tervjuer var den mest passande insamlingstekniken för vår undersökning. Syftet med samtalsintervjuer är 

nämligen att forskaren ska informeras om människors värderingar, uppfattningar och handlande snarare 

än att mäta på förhand bestämda variabler (Østbye & Larsen, 2004). Vårt val av samtalsintervjuer som 

insamlingsteknik grundade sig även i det faktum att intervjuer med intervjupersoner enligt Esaiasson et al. 

(2010) kan användas för att forskaren ska kunna förklara hur något faktiskt fungerar i en organisation.  

Vidare valde vi samtalsintervjuer eftersom vi ville undersöka internkommunikationen i organisationen uti-

från de anställdas egna uppfattningar av kommunikationen och inte genom innehållsanalyser av kommu-

nikationsdokument och texter. Några av fördelarna med samtalsintervjuer är dess förmåga att fånga det 

oförutsedda samt att skapa förståelse för intervjupersonernas erfarenheter, tankar och känslor (Esaiasson 

et al., 2010; Dalen, 2007). Överlag anses samtalsintervjuer även leda till djupare och detaljerade diskuss-

ioner eftersom folk tenderar att säga mer i en intervju än de skriver i en enkätundersökning (Adrian & 

Downs, 2004). Det innebär att forskaren, genom samtalsintervjuer, på en relativt kort tid kan utvinna en 

stor mängd material och få en djup förståelse för organisationen och hur den kan fungera. Eftersom vi i 
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vår studie önskade få just en djupare förståelse för hur internkommunikationen i organisationen fungerade 

valde vi samtalsintervjuer framför genomförandet av enkätundersökning. Samtalsintervjuer ger även goda 

möjligheter till uppföljningar, i vårt fall i form av följdfrågor, vilket enkätundersökningar ofta saknar (Esa-

iasson et al., 2010), vilket även det påverkade vårt val av insamlingsteknik i vår strävan efter djupare insik-

ter.  

Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren valt ut vissa ämnen i förväg som samtalet inriktas på 

(Adrian & Downs, 2004). Sådan form av intervjuer bidrar till konsekventa intervjuer, samtidigt som det 

skapar möjlighet till viss flexibilitet för forskaren (Adrian & Downs 2004; Dalen 2007). Semistrukturerade 

intervjuer passade därmed vår undersökning eftersom personer med olika positioner inom samma organi-

sation har tillgång till, och även insikter om, olika aspekter av kommunikation. Det gav oss även möjlighet 

att ställa följdfrågor och ge intervjupersonerna mer frihet, vilket vi upplevde bidrog till ett mer omfattande 

och innehållsrikt material.  

5.3 Val av intervjupersoner   
Vi inledde vårt urval av intervjupersoner med beslutet att intervjua både personer från organisationens 

ledning samt personer på organisationens anläggningar, eftersom en av våra frågeställningar behandlar 

aspekten kommunikationen mellan ledningen och medarbetarna. Det urvalet gav oss även möjlighet att 

skapa en övergripande bild av internkommunikationen inom organisationen, vilket även var vårt syfte med 

studien; att skapa en ökad kunskap kring vilka strukturer, rutiner och kanaler som skapar bäst förutsätt-

ningar för en effektiv internkommunikation.  

Valet av intervjupersoner är en viktig del av en undersökning som genomförs på en större organisation 

eftersom det oftast är omöjligt att intervjua alla anställda på grund av brister i tid och kostnad (Adrian & 

Downs, 2004). Det finns inget specifikt ramverk för hur urvalet av intervjupersoner ska gå till, men en 

generell riktlinje är att intervjua tillräckligt många personer från olika positioner i organisationen för att 

kunna ge en omfattande översikt av organisationen. Vi gjorde därför ett strategiskt urval av intervjuperso-

ner eftersom det försäkrade att alla nivåer fanns representerade. För att uppnå syftet med studien var vi 

noga med att vårt urval av intervjupersoner skulle uppnå maximal variation och därmed innefatta repre-

sentanter från organisationens alla övergripande nivåer. Eftersom personerna i ledningen alla representerar 

samma nivå gjorde vi ett strategiskt urval av vilka fyra anställda som skulle intervjuas. Därefter valde vi två 

anläggningar baserat på antal anställda på anläggningen för att återigen uppnå maximal variation. Från 

varje anläggning valdes sedan tre nivåer av anställda ut för intervju. Vi meddelade nivåerna till anläggning-

arnas platschefer som sedan valde ut intervjupersoner utefter våra önskemål. När vi fick listan över inter-

vjupersonerna var alla intervjupersoner män. För att få ytterligare variation bad vi platscheferna att byta ut 

några av intervjupersonerna till kvinnor, vilket gjordes i den mån det var möjligt. Vårt urval av intervjuper-

soner resulterade i följande nivåer: ledningspersoner, platschef, mellanchefer, säljare, administratör och 

mekaniker, se tabell 5.1 på nästa sida.  
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Ledning Stor anläggning Liten anläggning 

Ledningsperson A Mellanchef B Platschef A 

Ledningsperson B Administratör A Mellanchef A 

Ledningsperson C Mekaniker A Säljare A 

Ledningsperson D   

 

Tabell 5.1 Tabell över undersökningens intervjupersoner 

5.4 Forskningsetiska principer  
Vi utgick från Dalens (2007) fem områden för etiska reflektioner i vårt hänsynstagande till etiken kring 

intervjusituationen och intervjupersonerna: krav på samtycke, krav på att bli informerad, krav på konfi-

dentialitet, krav på skydd för barn samt hänsyn till socialt svaga grupper. I vårt fall var inte de två sista om-

rådena aktuella. Gällande kravet på samtycke godkände organisationen vår förfrågan om genomförandet 

av intervjuer. För att uppnå kravet på information försågs kontaktpersonen i ledningen samt platscheferna 

med material i form av vår forskningsplan samt forskningsöversikt som de sedan uppmanades att vidare-

befordra till utvalda intervjupersoner. Vi tog särskild hänsyn till kravet på konfidentialitet eftersom inter-

vjupersonernas arbetssituation kan påverkas negativt om inte anonymiteten uppnås. Så få personer som 

möjligt, en kontaktperson ur ledningen och de två anläggningarnas platschefer, var inblandade i valet av 

intervjupersoner. Vidare informerade vi varje intervjuperson om hur materialet skulle hanteras under och 

efter studiens genomförande; att inga namn skulle publiceras och att alla eventuella publicerade citat skulle 

avidentifieras.  

5.5 Intervjuguide 
Under utformandet av vår intervjuguide, se bilaga 1, tog vi hänsyn till både innehåll och form. Centralt för 

en intervjuguides innehåll är återkopplandet till studiens problemställning och därifrån utformandet av 

konkreta teman där frågeställningarna sedan operationaliseras (Esaiasson et al., 2010; Dalen, 2007). Inter-

vjuguiden strukturerades därefter utifrån de tre teman som våra frågeställningar delats in i: strukturer och 

rutiner, kanaler samt kommunikationen mellan ledning och medarbetare. Frågeställningarna operational-

iserades sedan till intervjufrågor som fördelades under temana. Intervjuguiden ska ha en grund i studiens 

teoretiska utgångspunkter (Esaiasson et al., 2010; Dalen, 2007). Därför valde vi att utforma vår intervju-

guide baserat på den utvecklade kommunikationsmodellen (Larsson, 2008) för att få med alla relevanta 

delar i kommunikationsprocessen, se avsnitt ”Kommunikationsteori” i kapitlet ”Teoretiska utgångspunk-

ter”. Under utformningen var vi även noggranna med att alla frågor i intervjuguiden skulle knyta an till 

någon av studiens teorier. Centralt för intervjuguidens form är i sin tur att skapa en dynamisk situation där 

samtalet är levande (Esaiasson et al., 2010), vilket vi hade i åtanke när vi strukturerade vår intervjuguide 

och formulerade intervjufrågorna.  
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5.6 Insamling av material  
Vi genomförde intervjuerna på intervjupersonernas arbetsplatser i avskilda rum eftersom intervjuer, enligt 

Esaiasson et al. (2010), gärna ska ske där intervjupersonen känner sig så bekväm som möjligt. En av oss 

agerade alltid intervjuare medan den andre agerade observatör. De bestämda rollerna var ett sätt att und-

vika intervjuareffekter, vilket bland annat innebär att svaren kan bli olika beroende på vem som ställer frå-

gorna (Esaiasson et al., 2010). Intervjuerna tog i snitt en halvtimme, men vi hade alltid en timme med in-

tervjupersonerna till förfogande för att undvika att intervjupersonerna upplevde situationen som stressad. 

Intervjuerna spelades in eftersom det, enligt Dalen (2007) är av största vikt att få med intervjupersonernas 

egna ord.   

5.7 Analys av material  
De inspelade intervjuerna delades upp och vi transkriberade materialet ordagrant i sin helhet. Därefter 

läste vi varandras transkriberingar för att därmed ha samma utgångspunkt kring materialet inför analysen. 

Vi redovisade och tolkade vårt material utifrån de tre kategorier våra frågeställningar delats in i och däref-

ter i underkategorier utefter intervjufrågorna i vår intervjuguide. De övergripande kategorierna gav oss en 

översikt av kommunikationen i organisationen medan underkategorierna hjälpte oss att gå på djupet och 

urskilja återkommande detaljer i materialet.  

Tolkningsprocessen kan enligt Dalen (2007) delas in i tre steg. Det första steget, beskrivande förståelse, är 

att redovisa resultatet från intervjuerna med enbart sammanfattningar av intervjupersonernas uttalanden 

tillsammans med citat. Citaten användes för att antingen förstärka eller förklara sammanfattningarna alter-

nativt för att lyfta extremer i materialet. Sammanfattningen är ett sätt att börja upptäcka mer övergripande 

mönster (Esaiasson et al., 2010). I vår resultatredovisning presenterade vi uttalanden som påvisade både 

tendenser och avvikelser. När intervjupersonernas svar sammanfattats, kategoriserats och redovisats drog 

vi ett antal slutsatser ur materialet där vi plockade ut det viktigaste i resultatet. Därefter genomfördes steg 

två, tolkande förståelse, där våra slutsatser tolkades utifrån beskrivande teorier i våra teoretiska utgångs-

punkter och tidigare forskning. Det förklarar Dalen (2007) som en metod som tar uppgångspunkt i existe-

rande teori om ett fenomen som därpå kan tillämpas på eget material. Dalen (2007) framhäver hur meto-

den kan leda till utvecklandet av nya insikter och förståelse i mötet mellan forskaren, existerande teori och 

egen empiri. Slutligen genomfördes steg tre, förklarande förståelse, i tolkningsprocessen där nya slutsatser 

framtagna ur steg två tolkades utifrån förklarande teorier från våra teoretiska utgångspunkter. Det ef-

tersom att när forskaren hittat och delat in materialet i kategorier samt analyserat samband, bör han eller 

hon samla materialets delar i en överordnad förståelse för vad som tycks vara det centrala i det som under-

sökts (Dalen, 2007). Med hjälp av teoretiska begrepp och modeller önskar forskaren få en förståelse av det 

aktuella fenomenet. Vår teoretisk förklarande analys utgick ifrån Jacobsen och Thorsviks (2008) systemte-

oretiska modell, se sidan 21. Avslutningsvis drog vi nya slutsatser efter tolkningen i steg tre i vår slutdis-

kussion.  
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5.8 Metodkritik samt undersökningens kvalitet och allmängiltighet 
Oavsett insamlings- eller observationsmetod blir det nästan alltid skillnader mellan det forskaren kan ob-

servera och ”verkligheten” (Østbye & Larsen, 2004). En intervjupersons agerande och sätt att uttrycka sig 

kan vara exempel på felkällor i materialet. I vår undersökning var ett par av intervjupersonerna något inåt-

vända och hade därför svårt att få fram vad de ville berätta, medan andra upplevdes som osäkra på områ-

det internkommunikation, vilket resulterade i svar utanför ämnet. Vi försökte minska risken för felkällor 

genom att ställa ytterligare följdfrågor på intervjupersonernas uttalanden. Ett annat exempel på felkälla är 

då vissa teman kan vara tabu för en del personer (Østbye & Larsen, 2004). Ett par av våra intervjufrågor 

berörde förhållanden som kan leda till stress i arbetet. Vi upplevde att stress var tabubelagt och svårt att 

erkänna, trots att situationerna intervjupersonerna beskrev var situationer vi vanligen uppfattar förknippas 

med stress. När intervjumaterial analyseras finns det risk att vissa typer av människor präglar materialet 

mer än andra (Østbye & Larsen, 2004). I vårt fall fanns det en risk för att ledningens åsikter omedvetet 

skulle värderas högre än övriga intervjupersoner på grund av ledningens höga position. Det var vi med-

vetna om redan innan analysen inleddes och kunde därmed ta det i beaktning under genomförandet av 

analysen. Vi tog även hänsyn till att alla intervjupersoners uttalande skulle framhävas vid något tillfälle 

samt att uttalandena fördelades förhållandevis lika mellan ledning och medarbetare på organisationens 

anläggningar. Dock kom platschef A till tals märkbart fler gånger än övriga intervjupersoner vilket beror 

på platschefens centrala placering i organisationen samt platschefens roll i kommunikationen mellan led-

ning och medarbetare. För att svara på vår frågeställning kring hur internkommunikationens strukturer 

och rutiner ser ut i organisationen ansåg vi därmed att det var nödvändigt att ge platschef A ökat utrymme 

i analysen.  

När en undersöknings validitet diskuteras gäller det främst hur relevant material och analyser är för pro-

blemformuleringen och frågeställningarna (Østbye & Larsen, 2004). Kritik kan riktas mot resultatet av 

operationaliseringen vilket påverkar undersökningens validitet. För att stärka vår undersöknings validitet 

återkom vi konsekvent till syftet med vår studie, exempelvis vid operationaliseringen av våra frågeställ-

ningar. Vidare genomförde vi två provintervjuer för att få indikationer på både vårt eget beteende i inter-

vjusituationen samt på frågornas formulering. Provintervjuer ämnar undvika intervjuareffekter samt syn-

liggöra eventuella brister i formuleringar (Dalen, 2007), vilket kunnat påverkat kvalitén på, samt resultatet 

av våra intervjuer, och därmed vår undersöknings validitet. Genomgående under arbetet med vår under-

sökning har vi agerat utifrån det faktum som Dalen (2007) framhäver; att en undersöknings validitet kan 

stärkas genom att forskaren tydligt redogör för de olika stegen i forskningsprocessen samt följer de etiska 

och metodologiska riktlinjerna. 

Reliabilitet, som även kan benämnas som tillförlitlighet, i en undersökning kretsar kring kvaliteten i in-

samling, bearbetning och analys av material (Østbye & Larsen, 2004). Samtalsintervjuer ger möjlighet till 

följdfrågor, vilket kan resultera i en mer mångsidig bild av vad intervjupersonen anser vilket kan höja 

undersökningens reliabilitet. Dock kan följdfrågor även resultera i att intervjupersonen upplever press att 

ge det svar som han eller hon tror att forskaren förväntar sig vilket i sin tur påverkar reliabiliteten negativt. 
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För att förhindra att våra intervjupersoner skulle ge oss sådana svar undvek vi ledande frågor samt förkla-

rade tydligt att vårt uppdrag var att undersöka hur internkommunikationen fungerade, utan att därmed ge 

negativa eller positiva indikationer.  

Studiens allmängiltighet handlar om huruvida studiens resultat kan generaliseras till en större publik (Esai-

asson et al., 2010). Storleken på vår studie gjorde det omöjligt för oss att tala om frekvenser eftersom det, 

enligt Esaiasson et al. (2010), aldrig kan göras med bara tio representanter för en stor population. Då går 

det inte att generalisera till individer i statistisk mening utan istället bör man generalisera till mer abstrakta 

fenomen som till exempel tolkningar av världen (Esaiasson et al., 2010). Förekomsten av olika sätt att se 

världen undersöks, istället för hur många människor som tolkar världen på ett eller annat sätt (Esaiasson et 

al., 2010), vilket leder till ett antal huvuduppfattningar. Populationen i studien blir då den existerande 

mängden huvuduppfattningar som finns bland de aktuella individerna. Vi undvek därmed i så stor ut-

sträckning som möjligt att kvantifiera intervjupersonerna samt deras svar och framhävde istället olika hu-

vuduppfattningar inom deras uttalanden, det för att i viss mån kunna generalisera och öka vår studies all-

mängiltighet.  

 



 27 

6 Resultatredovisning 
Nedan följer en redogörelse av resultatet från studiens undersökning. Sammanlagt intervjuades tio personer som identifieras 

utifrån deras position i företaget: ledningsperson A, B, C och D, mellanchef A och B, platschef A, säljare A, administratör 

A samt mekaniker A. För att uppnå studiens syfte är resultatredovisningen indelad i tre teman baserat på våra frågeställ-

ningar och därefter i underkategorier utifrån våra intervjufrågor. Varje tema inleds med en redogörelse av resultatet från in-

tervjupersonernas uttalanden kombinerat med utvecklande citat, steg ett, som även kallas beskrivande förståelse. Därefter 

sammanfattas resultatet från steg ett och följs av en summering av centrala slutsatser. Slutligen redovisas steg två, tolkande 

förståelse, där slutsatserna tolkas utifrån våra beskrivande teorier och tidigare forskning. Varje tema avslutas sedan med 

korta slutsatser utifrån den tolkande förståelsen.  

6.1 Hur ser internkommunikationens strukturer och rutiner ut i  

organisationen?  

Hur upplever du att internkommunikationen i organisationen fungerar?  

Intervjupersonernas bild av internkommunikationen i organisationen var att den fungerar men inte mycket 

mer. Intervjupersonerna antydde vid intervjuerna att det finns förbättringsmöjligheter och att internkom-

munikationen skulle kunna bli mer effektiv. Det fanns intervjupersoner som berättade om problem med 

stora mängder information från flera olika håll samt svårigheter i att sortera ut det viktigaste i information-

en. Mellanchef A, som var relativt ny i organisationen, gav internkommunikationen godkänt och ansåg att 

han eller hon får den informationen som behövs, men även information som han eller hon annars kanske 

inte hade sökt. Ledningsperson B beskrev internkommunikationen som ”usel” och ”jättekass”. Platschef 

A uttryckte svårigheterna med kommunikation genom uttalandet:  

Vi kommunicerar så många olika saker, på olika sätt och ibland kanske till och med på fel sätt.  

Till vem eller vilka positioner kommunicerar du regelbundet och hur givet känns det vem 

du ska kontakta i olika frågor?  

En stor del av kommunikationen i organisationen sker mellan medarbetare på samma enheter och nivåer. 

I vissa fall har medarbetarna även regelbunden kontakt med medarbetare på andra anläggningar i samma 

position, vilket gäller främst medarbetare på sälj- och administrationsnivå. Ju högre upp i organisationen 

medarbetarna befinner sig, desto mer regelbunden är kontakten med ledningen. Intervjupersonerna på 

anläggningarna beskriver sin kommunikation med ledningen som närmast obefintlig. Här sker kommuni-

kationen med ledningen främst via medarbetarens närmsta chef eller anläggningens platschef. På frågan till 

vem eller vilka positioner kommunicerar du regelbundet svarar mellanchef A:  

Den här världen är ju rätt mycket styrd på det sättet att man som mellanchef rapporterar till sin platschef. Plats-

chefen tar det vidare. 

Det fanns intervjupersoner som ansåg att det kändes relativt givet vem man ska kontakta i olika frågor. 

Dock framgick det tydligt att det berodde på erfarenhet snarare än en tydlig struktur i kommunikationen. 
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Intervjupersoner efterfrågade däremot tydligare strukturer och ansvarsbeskrivningar för att enklare kunna 

avgöra vem som är rätt person att informera, vilket beskrevs av ledningsperson B som:  

Hade vi haft ett organisationsträd som faktiskt gick att följa så hade vi vetat. Det hade inte ens behövt vara ett or-

ganisationsträd. Det hade kunnat vara en form av ansvarsträd. Att det här är den personen som behöver veta dom 

här sakerna. Då hade jag vetat direkt. Nu måste jag egentligen chansa.  

Mellanchef A beskrev ett behov av en gemensam struktur i organisationen kring hur man kommunicerar 

på anläggningarna och hur man mottar information från ledningen. Han eller hon framhävde hur rutiner-

na för kommunikationen bör ser likadana ut i de olika anläggningarna för att undvika att medarbetare 

möts och ”inte pratar samma språk”, ”det ska kännas att det hänger ihop” förklarade han eller hon.  

Hur underlättar en fungerande internkommunikation ditt arbete?  

Det fanns medarbetare som ansåg att god internkommunikation sparar tid och medför att arbetet bli rätt 

utfört. Platschef A sammanfattade fördelarna med god internkommunikation med orden ”enkelhet, tyd-

lighet och öppenhet”. Ledningsperson D beskrev hur internkommunikation underlättar både arbetet och 

beslutsfattandet: 

Det underlättar väl ganska mycket för då vet man ju vart man ska eller då har man ju den informationen som 

man förhoppningsvis behöver för att kunna ta rätt beslut. Har man ingen information så vet man ju ingenting. 

Och då kan man ju inte ta några beslut. Och det kan ju vara information om vad företaget vill, ska eller händelser 

som har skett på något sätt då. Har man inte informationen då så kan man inte förhålla sig till den. Så är det ju. 

Administratör A framhävde hur god internkommunikation bidrar till trygghet när man ”vet vad som hän-

der” i organisationen; att få reda på allt man behöver bidrar till mindre stress.  

Hur försvårar en bristande internkommunikation ditt arbete?  

Det fanns intervjupersoner som tyckte att när internkommunikationen inte fungerar påverkar det arbetet 

och dess kvalité negativt. Intervjupersonerna talade även om risker kring att fatta fel beslut och göra fel i 

arbetsuppgifterna som i slutändan drabbar kunder. Intervjupersonerna beskrev även att ineffektiv intern-

kommunikation kan leda till stress och det faktum att brister i kommunikationen resulterar i dubbel- och 

trippelarbete. De anställda hinner inte med de uppgifter de borde om informationen inte når fram. Det 

kan även leda till akuta situationer där man inte hinner agera i tid. Säljare A framhävde hur brister i intern-

kommunikationen medför risker i affärer med kunder. Platschef A som intervjuades berättade om hur 

brister i internkommunikationen påverkar hans eller hennes medarbetare: 

Jag får ju väldigt mycket mer frågor. Jag får en nervös organisation. Man undrar och frågar frågande så att säga 

och då upptar det egentligen en stor del av varje medarbetares vardag att fundera på vad är det egentligen som hän-

der och hur händer det och så vidare. ”Jag hörde ett litet fragment av någonting här, är det så?” Och då är du ju 

liksom inte närvarande i den arbetsuppgift du ska utföra.  
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Vi bad intervjupersonerna att ge konkreta exempel på kommunikationsproblem i organisationen. Vissa 

intervjupersoner talade om svårigheter i att bedöma vem som ska veta vad samt bekymmer med att hitta 

vägar för att sprida information. En del nämner även hur kommunikationen inte når hela vägen ut till 

medarbetare på anläggningarna, vilket i sin tur påverkar medarbetarnas arbetssituation. Ledningsperson D 

beskrev sättet att kommunicera som ”komplicerat” och efterfrågade smidigare sätt. Ledningsperson A 

talade om hur bristen på tydlig struktur och klara rutiner: 

Ja, det är ju vilka du ska informera på vilket sätt. Det är det som är… det är det problemet man har alltid med 

internkommunikation. Vilka behöver veta det här? Så använder man den mejlgruppen man har och så saknades 

den personen som inte fanns med där som egentligen borde haft detta. Men vi vet ju inte att den personen jobbar 

praktiskt med det på den orten. Vi tror att det är någon annan. […] Vi har ju inte samma organisationsstruk-

tur på alla orter ju. 

Vad händer om du får för mycket information eller information som inte berör dig och 

ditt arbete? 

Det fanns intervjupersoner som ansåg att de får en stor mängd information dagligen, många gånger för 

mycket, däremot tyckte inte alla att mängden information enbart var negativt. Vissa intervjupersoner ver-

kade ha accepterat att det helt enkelt är så det fungerar i organisationer idag och hade svårt att ge förslag 

på lösningar. Hanteringen av situationen beskrevs som ”det är ju bara att förhålla sig till det” och ”att för-

söka hänga med”. Platschef A såg istället den stora mängden information som något positivt eftersom det 

ger möjligheter att se processer och strukturer och därmed förstå bakomliggande faktorer. Intervjuperso-

nerna lyfte vikten av att sålla i den information som de mottar och platschef A uttryckte det som:  

För det är mejl, och det är mejl om saker och ting som inte rör mig kanske, men jag behöver ändå veta om det. Och 

då måste du ju ta till dig detta så visst fasen är det för mycket information egentligen. Men det är ju en del utav 

det… det kan man ju inte riktigt… man får försöka stänga av och sen sortera detta på något sätt i olika fack. Ja 

det är mycket information och ibland är det för mycket information men jag vet inte riktigt om det finns ett sätt att 

komma ifrån det. För vi behöver gå igenom mycket.  

När sållandet av information kom på tal var det intervjupersoner som påpekade hur sorteringen är 

tidskrävande. De är medvetna att det kommer in mycket bra information, men som de känner att de inte 

har tid att hantera. Skulle de anställda hantera all information som kommer in skulle de vara tvungna att 

prioritera bort andra arbetsuppgifter. Ledningsperson D framhöll att det handlar om att ”ta makten över 

sin tid och dag”. Riskerna för att glömma eller missa viktigt information återkom också flera gånger i in-

tervjuerna. Det fanns intervjupersonerna som talade om ett stort antal mejl varje dag och ledningsperson 

A beskriver mejlsituationen som: 

Jag får ju inte under 100 mejl om dagen. Mycket är ju bara skräp. Jag ser ju på rubriken att jag kan slänga det 

direkt. Jag behöver inte ens öppna mycket av det, jag sorterar det direkt. […] Jag tror jag får med det mesta, men 

det beror ju på vad rubriksättningen är. Står det något annat i det så öppnar jag ju inte det.  
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Inställningen till, och accepterandet av, den stora mängden information framgick även i diskussionen kring 

information som inte berör eller som uppfattas som onödig för den enskilda medarbetaren. Intervjuper-

sonerna hävdade att det händer relativt ofta att information som de mottar egentligen inte faller inom de-

ras område. Säljare A berättade om stora mejlgrupper där informationen som går ut inte berör honom 

eller henne. Återigen talade intervjupersonerna om vikten av att sortera informationen och att se över 

vilka medarbetare informationen går ut till, vilket mellanchef A beskrev som:  

Ja, alltså ju mer effektiv man blir i det flödet desto bättre. För någonstans kan det ju ligga en slags latent, dold 

stressfaktor i information som kommer som inte är betydelsefull kanske just för mig.  

Säljare A beskrev förhållandet som att många ”skjuter med hagelgevär från höften” när information ska 

spridas och framhäver hur organisationen istället behöver bli bättre på att rikta informationen direkt till 

rätt person. Det fanns medarbetare som talade om ansvaret som ligger hos sändaren av informationen; 

hur man bör lägga lite extra tid på att tänka till kring vilka som verkligen behöver informationen. Platschef 

A var medveten om sin egen roll i den stora mängden information som förmedlas i organisationen:  

Det är för lätt att skicka iväg ett mejl. Du skickar alltid någonting över på någon annan. Jag är ju precis lika-

dan. Jag skickar det till nästa. Det är vad du gör. Du puttar ju över bollen på något sätt. […] För det kan man 

ju tänka till internt. För man vet ju själv ”behöver jag ha detta?”.  

Vad händer om du får för lite eller försenad information? 

Det förekom i intervjuerna att medarbetarna ibland upplevde att de får för lite information. I de fall som 

medarbetare varit med om informationsunderskott blev konsekvenserna exempelvis felaktiga beslut och 

svårigheter i att agera på informationen. Till exempel talade Säljare A om konsekvenser som i slutänden 

påverkar kunden. Om informationen inte är tillräcklig kan kunden få fel fakta vilket framställer organisat-

ionen som ett oseriöst företag och kan leda till att det inte blir någon affär. Platschef A som intervjuades 

beskrev hur för liten mängd information kan påverka både honom eller henne och medarbetarna negativt:  

… då hör man det lite här och lite grann där och så börjar du själv pussla ihop och tejpa ihop någon form utav 

egen verklighet. Och då tar det ju kraft och energi även från mig.  

När intervjupersonerna fick svara på hur de påverkas av försenad information fanns åsikterna att det inte 

händer särskilt ofta. I de fall när det hänt talar man om tid som får läggas på att rätta till saker som inte 

blivit som tänkt från början. Administratör A som intervjuades berättade att informationen från säljarna 

ibland kommer försent vilket kan leda till stress och dubbelarbete.   

Hur upplever du informationen är den lätt att förstå eller behöver du lägga tid på att tolka 

budskapet och hur tänker du när du ska formulera information till andra? 

Åsikterna kring förståelsen av budskapen i informationerna var något splittrade hos intervjupersonerna. 

Det fanns intervjupersoner som ansåg att informationen är lätt att tolka och att det sällan finns något i 

språket som är svårt att förstå. Informationen upplevdes bland annat som ”tydlig” och ”stringent”. Däre-
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mot talade intervjupersoner om att information kring utvecklingsarbete internt ofta kräver återkoppling 

för att förstås. Ledningsperson B upplevde avsaknaden av ”mejletik” i organisationen:  

Det är liksom paragrafer, tydligt. Varje grej har ju en betydelse, det finns ett syfte med varje paragraf. Då är det 

lätt. Men när någon skriver ett tjok med text och man inte vet vad jag ska få ur det. Inte ens rubriken passar med 

det som är i. Vilket sker ganska ofta. Då blir man bara ”Men hallå?” Ta några andetag och läs igenom själv var 

du har skrivit. Så det är lite jobbigt.   

Intervjupersonerna fick även ta ställning till hur de själva tänker när de formulerar information och bud-

skap till sina kollegor. Det fanns intervjupersoner som talade om att man försöker anpassa informationen 

till mottagaren och även vara noga med att ha ett syfte med informationen. Mellanchef A förklarade att 

han eller hon brukade läsa igenom informationen en extra gång för att försäkra sig om att ”jag själv förstår 

vad jag skriver”. Platschef A lyfte vikten av att alltid ha en positiv grundsyn i budskapet, ”att ha negativa 

saker och positiva saker och så blanda dom”. Intervjupersoner betonade att budskapen ska vara ”tydliga” 

och ”innehållsrika”. Det fanns också intervjupersoner som framhävde vikten av att hålla informationen 

”kort” och ” så kort och bestämt som möjligt”. Ledningsperson A förklarade hur han eller hon försöker 

tänka till och i vissa fall ”vara övertydlig”. Mekaniker A beskrev sina tankegångar när han eller hon formu-

lerar information till andra på följande sätt: 

Det beror lite på vad det är för något. Ibland kan det vara rätt så invecklade saker. Och då kanske man får för-

klara på riktigt, djupgående om man säger så. Men det är inte alltid man behöver göra det. Det beror ju på vem 

man pratar med i andra änden i och för sig.  

Platschef A talade om vikten av kommunikationsträning för att förstå hur budskap ska sändas för att mot-

tagaren ska förstå informationen:  

Och det är just där jag pratar om informations… kommunikationsträning egentligen. För att dels som du och jag 

sitter och pratar såhär ”nu vill jag applicera det här budskapet på dig hur ska jag göra det på bästa sätt?” Ska 

jag säga det på det sätter och sen säga det på det här sättet och sen säga det på ett tredje sätt så har du hört samma 

sak på tre olika sätt. Och då blir det en sanning. Vad ska vi säga till våra kunder? Vad ska vi säga till våra 

anställda? Och hur? Dels hur man får ut sin information. När vi säger det, hur vi säger det. Ja alltså, jag tycker 

det är ganska intressant för då tror jag du kan få på ett enkelt sätt väldigt mycket snabbare resultat om du lär dig 

att kommunicera rätt. 

Vilka möjligheter till feedback tycker du att det finns i organisationen? 

Uppfattningarna kring feedback mellan medarbetarna inom organisationen var delade hos intervjuperso-

nerna. Det fanns intervjupersoner som talade positivt om regelbundna medarbetarsamtal med feedback 

men ansåg att det inplanerade samtalet en gång om året inte räcker utan att feedback borde vara en del i 

det vardagliga arbetet. Samtidigt nämnde platschef A hur han eller hon ”försöker ge feedback on a daily 

basis” och inte bara vid medarbetarsamtal. Platschef A ansåg även att han eller hon får mycket feedback 

från sin egen chef men framhävde också hur det finns ”en tendens att bara säga när något inte fungerar”. 
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Mellanchef A talade positivt om feedbacken från organisationens VD, både i form av mejl och besök på 

anläggningen, och förklarade att ”det kan vara ovanligt i ett sånt här stort bolag”. Säljare A berättade att 

mängden feedback uppifrån är liten men att det fungerar bra ändå. Däremot beskrev administratör A hur 

efterfrågan av feedback inte alltid mottas positivt:  

Och jag får ju även feedback från Jönköping. Den är väl lite si och så, för det är så att man kan ibland tolkas 

som att man är besvärlig och då kan det ju vara så att det är något som har fallit i den andra kommunikationen. 

Att dom inte har meddelat då va. Så då frågar man om dom om det.  

Ledningsperson A ansåg att det ges feedback inom hans eller hennes egen avdelning, men att det i organi-

sationen i stort saknas både feedback och uppföljning på projekt. Ledningsperson D förklarar hur organi-

sationen arbetat för att utveckla möjligheten till feedback:  

Vi har ju gått kurs. Alla i ledningsfunktion. Individuellt ledarskap eller något sådant tror jag den hette. I den så 

var en av kärnpunkterna konsten att ge och ta feedback. Så den har ju funnits med och när vi jobbade med det i 

grupp så såg vi ju kraften i det. Och framförallt kraften i att ge positiv feedback. Negativ feedback är ju bra men 

den kanske förstör mer. Man ska ju försöka ge betydligt mycket mer positiv feedback. Men jag vill inte påstå att vi 

är ett företag som är bra på det. Det vill jag inte påstå. 

6.1.1 Sammanfattning av internkommunikationens strukturer och rutiner i  

organisationen 

Internkommunikationen ansågs fungera i nuläget, men upplevdes samtidigt ha stora förbättringsmöjlig-

heter och potential för att effektiviseras. I nuläget kommer en stor mängd information från flera olika håll 

och det går åt mycket tid att sortera ut det viktigaste i informationen. Största delen av kommunikationen 

sker mellan medarbetare på samma enheter och nivåer och medarbetarnas kommunikation med ledningen 

sker främst via platschefer. De anställa upplevde det som relativt givet vem man ska kontakta när man vill 

nå ut med ett budskap, vilket bottnar i erfarenhet. De anställda efterfrågade istället tydliga kommunikat-

ionsstrukturer samt gemensamma strukturer och rutiner kring hur man kommunicerar i organisationen för 

att försäkra att kommunikationen ser likadan ut på alla anläggningar.  

Effektiv internkommunikation ansågs underlätta det dagliga arbetet eftersom de uppfattades medföra att 

arbetet bli rätt utfört, vilket sparar tid. Det bidrar även till öppenhet och tydlighet i organisationen. Dys-

funktionell internkommunikation i sin tur upplevdes påverka kvalitén på arbetet negativt, öka riskerna för 

fel beslut samt leda till stress hos de anställda, som även får svårt att hinna med de uppgifter de borde om 

information inte når fram. Dysfunktionell kommunikation bedömdes i slutändan kunna drabba organisat-

ionens kunder. Konkreta kommunikationsproblem som finns i organisationen är bland annat svårigheter i 

att bedöma vem som ska veta vad och att information inte når hela vägen från ledningen till medarbetarna 

på anläggningarna.  

Stora mängder information cirkulerar i organisationen vilket upplevdes både positivt och negativt av de 

anställda, som dock hade svårt att ge förslag på eventuella lösningar. Det talades även om risker att missa 
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eller glömma viktigt information i den stora mängden information. Samtidigt accepteras mängden inform-

ation och vissa anställda tyckte att det är bra att få veta så mycket som möjligt. Det pratades dock om 

stora antal mejl varje dag och hur organisationen behöver bli bättre på att rikta informationen och reflek-

tera över vem som informationen verkligen berör. Ibland händer det att de anställda får för liten mängd 

information, vilket även det kan leda till felaktiga beslut men även svårigheter i att agera på informationen, 

vilket ansågs påverka kunderna i slutändan. Försenad information förekom däremot inte särskilt ofta i or-

ganisationen.  

Informationen inom organisationen upplevdes som relativt lättolkad och tydlig. Det talades om hur man 

försöker anpassa informationen till mottagaren och vara noga med att ha ett syfte när information formul-

eras. Budskapen ska även vara innehållsrika, positiva och gärna hållas korta. Värdet av kommunikations-

träning lyftes när informationens budskap diskuterades. Möjligheterna till feedback upplevdes som posi-

tiva men det framhävdes hur feedback borde vara en del av det vardagliga arbetet istället för bara en punkt 

i det årliga medarbetarsamtalet.  

6.1.2 Slutsatser kring internkommunikationens strukturer och rutiner i organisationen 

En slutsats är att organisationen behöver tydligare kommunikationsstrukturer och riktlinjer för hur intern-

kommunikationen ska ske och hanteras. Vidare är en central slutsats att det i organisationen cirkulerar 

stora mängder information dagligen och att de anställda både accepterar mängden, men talar samtidigt om 

risker att missa eller glömma information. Ur samma kommunikationsproblem har vi även dragit slutsat-

sen kring att de anställda upplever att mycket tid går år att sortera information samt att det ibland är svårt 

att veta var fokus i sorteringen ska ligga. En annan slutsats är att de anställda uppfattar att beslutsfattning 

underlättas vid god internkommunikation. Vidare drog vi slutsatsen att de anställda upplever att en funge-

rande internkommunikation bidrar till öppenhet i organisationen vilket leder till trygghet eftersom de an-

ställda då vet vad som händer i organisationen och vart den är på väg.  

6.1.3 Tolkningar av internkommunikationens strukturer och rutiner i organisationen  

Den centrala slutsatsen att en stor mängd information cirkulerar i organisationen dagligen kan tolkas uti-

från avsaknaden av tydliga och effektiva kommunikationsstrukturer. Enligt Heide et al. (2012) är kommu-

nikationsstrukturens viktigaste uppgifter att minska mängden information och att begränsa informations-

flöden. Även enligt den tidigare forskning som redovisats kan kommunikationsproblem beskrivas utifrån i 

logistikproblem samt stor mängd ostrukturerad information (Simonsson, 2002). I den undersökta organi-

sationen cirkulerar stora mängder information, och enligt Heide et al. (2012) är det felaktigt att all inform-

ation ska kunna gå uppåt, nedåt och åt sidorna. Samtidigt som anställda accepterade mängden information 

och ansåg att det är bra att få veta så mycket som möjligt talades det även om ökad stressnivå och risker 

kring att missa eller glömma viktig information. Det ansågs av de anställda bero på att organisationen be-

höver bli bättre på att rikta informationen och reflektera över vem som informationen verkligen berör. 

Även Heide et al. (2012) framhäver att det är centralt att finna en balans så att relevant och nödvändig 

information når personerna som behöver den. Den ökade mängden information i organisationen kan även 

beskrivas utifrån Jacobsen och Thorsviks (2008) resonemang att införandet av den moderna informations-



 34 

tekniken har bidragit till en större mängd information, vilket de anställda i organisationen troligen upple-

ver i det stora antalet mejl som cirkulerar dagligen. En vanlig reaktion på för mycket information är att 

medarbetarna undviker att förhålla sig till informationen tills någon annan kräver att de tar ställning till 

den (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Det fanns anställda som var medvetna om hur enkelheten i att kommu-

nicera via mejl bidrar till att man lägger över information på kollegor istället för att själv agera på informat-

ion. En annan reaktion på för mycket information är att viktiga saker glöms bort eller får vänta (Jacobsen 

& Thorsvik, 2008), vilket anställda i den undersökta organisationen även talade om. 

Slutsatsen kring den stora mängden information i organisationen kan kopplas till slutsatsen att de anställda 

upplever tidskrävande sortering av information och svårigheter att veta var fokus i sorteringen ska ligga. 

Sådana svårigheter kan beskrivas utifrån vad Weick (1995) kallar mångtydighet i kommunikationen; att 

medarbetare inte vet vilken information som han eller hon ska fokusera på eller att informationen kan 

tolkas på flera olika sätt, vilket blivit ett allt vanligare kommunikationsproblem. I den undersökta organi-

sationen är de anställda medvetna om att det kommer in mycket bra information, men upplever samtidigt 

att det kan vara svårt att veta vart fokus ska läggas samt att sorteringen av information är tidskrävande. 

Kommunikationsproblem med tidkrävande sortering och svårigheter att veta var fokus ska ligga kan även 

tolkas som bruset som kan uppstå i kommunikationsprocessen (Larsson, 2008) när mottagaren ska avkoda 

budskapet. Vanliga kommunikationsproblem i den undersökta organisationen är otydliga strukturer och 

rollbeskrivningar vilket leder till känslan av stress och osäkerhet kring hur de anställda förväntas agera uti-

från den mottagna informationen. Även den stora mängden information som cirkulerar i en organisation 

kan enligt Larsson (2008) leda till svårigheter för mottagaren i avkodningen av budskapet, eftersom bristen 

på kommunikationsstrukturer och rutiner gör att information kommer från flera olika håll. Bristen på roll-

beskrivningar och oklarheter i ansvarsområden hos anställda i organisationen kan enligt Larsson (2008) 

även försvåra både sändarens kodning samt förmedlingen av budskapet eftersom det skapar otydlighet 

kring vem som ska veta vad.  

Utifrån de anställdas tankar kring beslut i organisationen drog vi slutsatsen att beslutsfattning underlättas 

vid fungerande internkommunikation och försvåras vid dysfunktionell internkommunikation. Det kan 

tolkas med hjälp av Eriksons (2008) beskrivning av förhållandena kring beslutsfattning. Han framhåller på 

liknande sätt att medarbetare som har tillgång till rätt information, och därmed får större kompetens, har 

bättre förutsättningar för att kunna fatta beslut än medarbetare i en organisation där rätt information inte 

når fram.  

Vidare kan slutsatsen att de anställda upplever att en fungerande internkommunikation bidrar till öppen-

het och trygghet beskrivas utifrån hur Heide et al. (2012) anser att anställda har ett behov av att budskap 

förklaras och inte bara förmedlas. För att information ska tilldelas mening hos anställda räcker det inte 

enbart med att det uppmärksammas utan informationen måste även förädlas och anpassas till mottagaren 

(Heide et al., 2012). Information förädlas och förklaras bland annat genom att det sätts in i ett samman-

hang eller kontext, vilket är en central del av fungerande internkommunikation. I resultatet av undersök-

ningen förklarade anställda hur brister i internkommunikationen leder till en nervös organisation när man 
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inte får reda på vad som händer och hur det händer. Det kan hända när informationen är för liten, inte 

tillräckligt målgruppsanpassad eller vid information där mottagarnas tolkning av budskapet har glömts 

bort (Heide et al., 2012). Då tvingas de anställda själva tolka sin egen roll i organisationens övergripande 

arbetet utifrån den information de mottagit. Det kan exempelvis vara vilka konsekvenser ett ledningsbe-

slut kan få för en grupps, eller enskild persons, verksamhet (Heide et al., 2012). Det är viktigt att anställda 

får förklarat för sig hur deras egen, eller deras grupps, mål och satsningar hänger ihop med de övergri-

pande målen och visionerna i organisationen. Information som sänds från ledningen håller ofta en allt för 

övergripande nivå, vilket därmed inte ger svar på exempelvis vad en förändring får för följder för en speci-

fik medarbetare (Falkheimer & Heide, 2003). Därför är viktigt att ledningen i en organisation är noga med 

att förädla och anpassa budskapet till mottagarna (Heide et al., 2012). 

6.1.4 Slutsatser kring tolkningar av internkommunikationens strukturer och rutiner i 

organisationen 

Efter att resultatet i steg ett tolkats utifrån de beskrivande teorierna har vi kommit fram till ett antal nya 

slutsatser. Den stora mängden information som cirkulerar i organisationen kan tolkas utifrån avsaknaden 

av tydliga och effektiva kommunikationsstrukturer samt logistikproblem. Mängden kan även beskrivas 

utifrån införandet av den moderna informationstekniken och dess påverkan på informationen. Att de an-

ställda upplever tidkrävande sortering och svårigheter i att veta vart fokus i sorteringen ska ligga kan besk-

rivas som mångtydighet i kommunikationen.  

6.2 Hur ser användandet av kommunikationskanaler ut i organisationen? 

Beskriv de kanalerna du kommunicerar genom och hur ofta kommunikationen sker. 

De kanaler som nämndes återkommande i intervjuerna var mejl, intranät, möten, telefon, videokonferens, 

interna databaser, internpost samt informell kommunikation. Det fanns intervjupersoner som ansåg att de 

kanaler som används i organisationen idag fungerar relativt bra. Ledningsperson D berättade dock hur det 

skulle behövas någon form utav förändring i attityd kring internkommunikationen hos medarbetarna:   

Sen är det de här att få eller att ta. Det finns många som vill bli matade med information, men man kanske också 

ska få söka information. Det handlar ju om att vad vill du veta. Finns det en portal någonstans där man kan 

söka information, mer än att jag ska sitta och få allting. Push and pull liksom. Vem är skyldig att ge eller ta in-

formation? […] Någonstans tar man för självklart ibland att man ska få allting till sig. Det är väl inte så nöd-

vändigt.  

Den mest frekvent använda kanalen är mejl. Majoriteten av intervjupersonerna talade om stora antal mejl 

varje dag, vilket platschef A uttryckte som:  

Det sprutar ju in. Jag får ju säkert 70-80 mejl om dan som på nått sätt ska sorteras.  

Samtidigt visade det sig i en av intervjuerna att inte samtliga anställda har en egen mejladress. Mekaniker A 

berättade att han eller hon inte har någon mejladress, vilket de flesta mekaniker saknar. Dock ansåg han 
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eller hon att det skulle vara positivt med en mejladress, men att det då är viktigt att man “måste ha tid till 

det”.  

Ledningsperson C framhävde hur informationsdelningen på intranätet inte är särskilt bra utan att det mest 

används som en kanal för offentliggöranden. Vidare berättade Ledningsperson A att det finns information 

på intranätet, men att folk inte hittar den. Samma person önskade att medarbetarna går in på intranätet 

först och letar efter information innan medarbetarna ringer och frågar om information hos den ansvarige. 

I valet mellan mejl eller intranät återkom åsikterna kring att intranätet kan användas i mycket större ut-

sträckning, vilket även mellanchef A framhävde: 

… och då kommer vi ju till mejl som också då givetvis är den kanal som man skulle kunna titta på att minska. 

Mycket av informationen sprids fortfarande den vägen. Har man ett utvecklat intranät som det finns här så tror 

jag att det går att lägga mycket mer där.  

Informationen på intranätet beskrevs som ”större” och handlar enligt mellanchef B mest om ”personal-

förändringar” och enligt mekaniker A även om ”aktiviteter i organisationen”. Det fanns intervjupersoner 

som hade uppfattningen att intranätet uppdateras en gång i veckan till en gång varannan vecka. Hur ofta 

en medarbetare besöker intranätet varierar. Intranätet ligger som startsida på arbetsdatorerna vilket gör att 

de som arbetar mycket vid datorn har möjlighet att se informationen varje dag. Andra förklarade att de 

inte hinner titta så ofta, till exempel mekaniker A som, trots att han eller hon har tillgång till datorn, tittar 

på intranätet mindre än en gång i månaden. Mellanchef A lyfte frågan kring att sätta krav på medarbetarna 

att gå in och läsa på intranätet, eftersom det idag är ganska ”mycket upp till en själv att hämta informat-

ionen där”. Vidare uttryckte även mellanchef A att:   

Där tror jag nog att man kan använda det (intranätet, reds. anm.) i mycket större utsträckning än vad som görs. 

För det kommer ändå så pass mycket mejl emellan. Jag tror att skulle man som medarbetare mer vara styrd till 

intranätet så tror jag att man skulle kunna ha mer information samlad där.  

Dock talade mellanchef B om hur viss information är bättre lämpad för mejl än intranätet. Om det är vik-

tigt information är det ”bättre att det ligger där för att inte missas”. Ledningsperson D berättade att intra-

nätet ska bytas ut och att han eller hon ”hoppas att vi kan komma till ett smidigare sätt att kommunicera”.  

En relativt ny kanal i organisationen är videosamtal och videokonferenser som intervjupersonerna upp-

levde vara effektivt och tidssparande. En del av medarbetarna använder kanalen på veckobasis. Lednings-

person A beskrev hur videosamtalen underlättar arbetet eftersom det sparar arbetstid som medarbetarna 

annars behövt lägga på att resa. Ledningsperson B talade om hur videokonferenser kan leda till minskade 

feltolkningar av informationen:  

Jag föredrar att gå till personen om den är nära. Videokonferens om det är folk längre bort. För jag tycker att… 

eftersom jag fortfarande är ganska ny också och jag vet när jag läser ansikten så vet jag ungefär vad du har hört. 

För jag kan ju säga en grej, men du kan ju höra något helt annat. Och på telefon är det svårt att avgöra det. På 

mejl är det ännu svårare. Det märker man inte förrän dom har svarat. 
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I vilka situationer föredrar du muntlig respektive skriftlig kommunikation?  

Svaren kring i vilka situationer de anställda föredrar muntlig respektive skriftlig kommunikation blev rela-

tivt likställda. Muntlig kommunikation föredrogs när frågor är ”komplicerade”, ”komplexa” och ”behövs 

diskuteras”. Ledningsperson D talade om fördelen att muntlig kommunikation bidrar till interaktion mel-

lan medarbetarna. När resultat eller information om nya produkter ska meddelas föredrog intervjuperso-

nerna också muntlig kommunikation. Ledningsperson B framhävde hur muntlig kommunikation bidrar till 

bäst förutsättningar för feedback och ”när det gäller att lyssna på dom som faktiskt vågar komma och 

prata”. Vidare upplevdes beslutsfattning och problemlösning också som mest effektivt via muntliga kana-

ler. Mejl kan i de fallen vara en utdragen process och det är ”lätt att fastna i mejlträsket”, som säljare A 

uttryckte det. ”Saker som inte får vara på papper” var ytterligare en sorts information som ledningsperson 

B fördrog att ta muntligt. Mellanchef A talade om den muntliga kommunikationens fördelar när det 

kommer till att få medarbetarna att känna sig delaktiga i organisationen:  

Om vi bara tar den här anläggningen så har vi pratat om att ha något som kanske skulle likna kvartalsmöten 

där man mer samlat talar om: hur går det, vad är det för aktiviteter som är gjorda, hur ser det ut dom kommande 

månaderna? Lite mer omfattande, så här mer generellt, inte detaljfrågor då. Det tycker jag nog är bättre att ta i 

muntlig form på ett direkt möte istället för att skriva mejl om det, för det tar inte folk till sig men sitter man ner 

och berättar om saker och ting då tycker jag, då känner var och en en annan sorts delaktighet. Så att det är nog 

mer när det bli i ren mötesform och handlar om dom lite mer övergripande bitarna. 

Mekaniker A önskade möten där medarbetare i samma position kan träffas och ”prata med varandra och 

bolla olika problem och problemlösningar”. Administratör A beskrev hur organisationens administratörer 

träffas ungefär två gånger per år för att dela befintliga kunskaper och diskutera ny information:  

Till exempel nya märken, nya bilmärken är det viktigt att man kanske träffas vi som håller på med det, vi alli-

hopa på de olika ställen. Då blir det lite hur man arbetar, man kan liksom… det kan vara någon som har nå-

got… något så att det blir lättare att jobba eller någon blankett som dom använder. Så det tycker jag nog att man 

ska ha i alla fall 4gg/år att man träffas, sen att man diskuterar lite nya märken och så och sen är jag med ibland 

med säljarna när det också kommer nya försäkringar och så. Så det är nog inte fel. Jag tror att man... Det går lät-

tare in i huvudet efter ett möte. För då har man diskuterat också, än att allt bara kommer. Det är ju likadant 

med videomöte. Det är väl rätt okej ändå, men man ska nog träffas lite så här. För då diskuterar man ju mer in-

gående ”hur gör ni där på den anläggningen?” ”Hur gör ni där…” För det blir ju inte när man har videosamtal. 

Då sitter man bara ”hejhej” och så. […] Det skulle dom nog satsa på att ha någon mer gång än vad dom har nu. 

Ledningsperson C höll dock inte med övriga intervjupersoner alls gällande fördelarna med muntliga kana-

ler och förklarade hur han eller hon alltid föredrar mejl eftersom muntlig kommunikation, enligt honom 

eller henne, kan feltolkas. Intervjupersonen framhöll även den skriftliga kommunikationens fördelar med 

bättre tydlighet och uppföljningsmöjligheter. Administratör A framhävde hur ständiga förändringar i or-

ganisationen kräver användandet skriftliga kanaler eftersom ”annars skulle man få ha möten varje dag”. 

Arkivmässiga ärenden, saker som med fördel ska dokumenteras, dök upp i flera medarbetares svar på situ-
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ationer som gynnas av skriftig kommunikation. Mellanchef A beskrev de förhållanden där skriftliga kana-

ler är att föredra med orden ”operativ”, ”dagligt” och ”snabbt”. När det handlar om ren information som 

inte ”behövs rabblas” fördrog ledningsperson A skriftlig kommunikation. Ledningsperson D ansåg även 

han eller hon att viss information är mer effektiv i skriftlig form:  

… och tycker att det är av informationskaraktär. Då kan man lika väl ta det via intranätet eller via mejl. Det är 

inga konstigheter. Det är bättre för jag har inte tid att sitta på möten och få en massa information heller utan åter-

igen selektera det som är viktigt att vet. Det handlar ju om att försöka vara så effektiv som möjligt under dagen 

och får så mycket som möjligt gjort. Och visst behöver man veta saker. Det behöver man ju. Men just rätt mängd. 

Att ju selektera. ”det här skickar vi den vägen det här...” 

Kombinationen av muntliga och skriftliga kanaler lyftes av platschef A som det bästa sättet att framhäva 

ett budskap, eftersom det minskar risterna för feltolkningar:  

Jag tycker att kombinationen muntlig och skriftlig. Jag vill gärna ha liksom det här mötet. Jag vill gärna ha det 

skriftligt också för att förtydliga kanske då vissa saker. Jag säger kombinationen. […] För att det skrivna kan 

tolkas på olika sätt och det kan givetvis det muntliga också men i kombinationen av det då tycker jag du får… 

För mig funkar det för då kan du ställa följdfrågor. Du kan inte alltid ställa följdfrågor på en text exempelvis 

utan då blir det liksom som jag tolkar att det står. I ett samtal kan man” jag måste bara gå igenom det du skrev 

”pang pang pang”. Då kan du få förklarat en del ”okej då är jag med på det” Kombinationen tycker jag.  

Vilka kanaler önskar du att organisationen ska förbättra eller börja använda? 

Det fanns intervjupersoner som ansåg att organisationens intranät har stora förbättringsmöjligheter och 

att det borde utnyttjas mer. Vissa intervjupersoner framhävde fördelarna med att utnyttja intranätets kvali-

téer genom att skapa en form utav ”informationsbank” eller ”kunskapsbank” där information kan samlas 

och kategoriseras. Ledningsperson A uttryckte det som: 

… någon form av, ja gemensamt, där man kan gå in och söka informationen istället för att ha alla dom här mej-

len som går, för man hittar inte dom sen. Att man lägger upp någon form av infotorg där man kan söka på, som 

är sökvänlig på något sätt inåt. På något intranät där man själv kan gå in och leta efter det man vill veta.   

Mekaniker A talade även han eller hon om en typ av informationsbank på intranätet, men med en inrikt-

ning mot problemlösning genom att då utnyttja den kompetens som finns inom organisationen:  

Ja, ibland kan man tänka att företaget är ett så stort företag att man skulle kunna ha, vad ska man säga, som en 

bank där nästan så man kunde gå in och titta på olika problem och så. Så stöter man på problem skulle man ju 

ha någon sida där eller någonting så man kunde lägga upp problem på. Så ”just det jag kan ju gå in och titta på 

företagets sida typ om man säger så. Så kan man gå den vägen då. Det kan också underlätta jätte mycket. […] 

Vi är ju många på företaget som sitter inne med jätte mycket information. 

Ytterligare ett förbättringsförslag av intranätet uttryckte ledningsperson D genom förslaget att skapa ett 

slags forum som ger möjlighet till ”diskussion” och ”interaktion” mellan medarbetare:  
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Man skulle kunna ha forum. Om man känner att man inte vill ta den informationen muntligt och ha en diskuss-

ion kring det så skulle man ju kunna ha ett forum. Och man skulle kunna ha ett forum där man slänger ut sa-

ker. Om man tar en verkstad, en meckare som meckar, säg Opel. Då skulle han ju kunna ha ett ”Opel-meckar-

forum”. ”hej jag har stött på ett problem här. Är det någon som vet?” och sen få information tillbaka, den vägen. 

”jag vet vi ringer …” Eller så lägger dom upp det där. 

Intervjupersoner talade om organisationens brister när det kommer till att genomföra och avsluta projekt 

samt göra uppföljningar. Ledningsperson B, som berättade att han eller hon arbetar mycket med projekt, 

tyckte att det borde finnas en avdelning på intranätet där det finns möjlighet att se vilka projekt som orga-

nisationen arbetar med:  

… inne på intranätet exempelvis, en flik där det står projekt. Och i den fliken ska man se det här är dom projekt 

som företaget jobbar med nu. Och då ska man se vem som är deltagare, vem jobbar i det här projektet? Pang. Vad 

är målet med projektet? Det ska alla kunna få tillgång till. Om det är en kanal så ska den absolut finnas.  

Ett förslag på en ny kanal för internkommunikationen i organisationen var mobiltelefonen, vilket lyftes 

fram av flera intervjupersoner. De framhöll hur nästan alla medarbetare har mobiltelefonen idag och att 

det är något som man ”alltid har med sig”. De önskade att organisationen skulle börja använda mobiltele-

foner för snabb information i form av sms och, eventuellt i ett senare skede, via en ”informationsapp”, 

vilket ledningsperson B uttryckte som:  

Så kommer det info till deras telefon. För e-mejl kan man ganska lätt skippa om man inte har just en sån här te-

lefon (pekar på sin iPhone) så man alltid får. Men får man typ i telefonen; det här har hänt idag, det här är vad 

jag vill veta så det även går till dom som inte sitter vid datorn. Den tycker jag är ganska viktig. Så att vi kan di-

rektkommunicera till allihopa. För vi har direktkommunikation mot kund, men inte mot våra anställda vilket 

jag tycker är ganska viktigt. 

6.2.1 Sammanfattning av användandet av kommunikationskanaler i organisationen 

Mejl, intranät, möten, telefon, videokonferens, interna databaser, internpost och informell kommunikation 

är de kommunikationskanaler som nämndes återkommande i intervjuerna. De befintliga kanalerna i orga-

nisationen ansågs fungera relativt bra. Mest frekvent används mejl och majoriteten av organisationens an-

ställda har en egen mejladress. Intranätet upplevdes kunna användas i mycket större utsträckning och det 

önskades att organisationen skulle ställa vissa krav på de anställda kring hur ofta intranätet skulle besökas. 

Det finns information på intranätet men de anställda hittar inte alltid den. En ny kanal i organisationen 

som uppskattades är videosamtal och videokonferenser som leder till minskade feltolkningar och sparad 

restid.  

Muntlig kommunikation i organisationen föredras vid komplicerade frågor som kräver diskussion och 

återkoppling. Den formen av kommunikation ansågs skapa bäst förutsättningar för feedback och att få de 

anställda att känna sig delaktiga i organisationen. Intervjupersoner efterfrågade fler möten där anställda i 

samma position kan träffas och dela kunskaper samt diskutera olika problem och problemlösningar. Vid 
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information som bör dokumenteras och arkivmässiga ärenden föredrogs skriftlig kommunikation. Den 

kommunikation som är operativ och snabb samt ren information ansågs vara bäst lämpad för skriftliga 

kanaler. Fördelarna med skriftlig kommunikation beskrevs vara tydlighet och möjligheter till uppföljning. 

Kombinationen skriftlig och muntlig kommunikation nämndes som ett effektivt sätt att framföra ett bud-

skap, eftersom det ansågs minska riskerna för feltolkning.  

Det efterfrågades förbättringar av organisationens intranät i form av en ”informationsbank” där informat-

ion kan samlas och kategoriseras för att de anställda enklare ska kunna söka upp nödvändig information. 

Önskan var även att ”informationsbanken” skulle innehålla en funktion med problemlösning där anställda 

kan lägga till eventuella lösningar efterhand för att utnyttja den kompetens som finns inom organisationen. 

Vidare efterfrågades ett forum på intranätet för att möjliggöra diskussion och interaktion mellan de an-

ställda samt en avdelning med organisationens projekt, för att lösa problemen med oavslutade projekt och 

bristande uppföljning. Vidare föreslogs användandet av mobilen som en ny kommunikationskanal för 

snabbt direktkommunikation med de anställda.  

6.2.2 Slutsatser kring användandet av kommunikationskanaler i organisationen 

Intervjupersonerna efterfrågade flera förbättringar av, och utökade användningsområden för, organisat-

ionens intranät. Vi har därigenom dragit slutsatsen att intervjupersonerna i stor utsträckning förlitar sig på 

att förbättringar av intranätet kommer lösa flera av kommunikationsproblemen i organisationen. Från 

materialet i intervjuerna har vi kommit fram till slutsatsen att de anställda föredrar muntlig kommunikation 

vid komplexa och komplicerade frågor som kräver diskussion och återkoppling, samt vid feedback. Skrift-

lig kommunikation föredras istället vid snabbt, tydlig och operativ kommunikation samt ren information 

som bör dokumenteras och eventuellt följas upp. I vissa fall kunde de anställda se fördelar med kombinat-

ionen skriftlig och muntligt kommunikation för att effektivt föra fram ett budskap och framförallt undvika 

feltolkningar. En annan slutsats är att anställda efterfrågar möten där anställda i samma position kan träf-

fas och dela kunskaper samt diskutera olika problem och problemlösningar.    

6.2.3 Tolkningar av användandet av kommunikationskanaler i organisationen 

Slutsatsen att de anställda i viss utsträckning förväntar sig att förbättringar av organisationens intranät 

kommer lösa många av de kommunikationsproblem som finns i organisationen, kan tolkas som en övertro 

på medium och deras effekter. Trots att överföring av information mellan människor är viktig är det inte 

en tillräcklig förutsättning för effektiv kommunikation (Falkheimer & Heide, 2003). Interna kanaler tende-

rar att utvärderas utifrån deras tekniska kapacitet, vilket leder till den tidigare nämnda övertron på deras 

effekter. Efterhand som tekniken utvecklas och erbjuder nya möjligheter till snabb, enkel och billig kom-

munikation är det lätt att glömma bort vad kommunikation egentligen handlar om. Heide et al. (2012) 

framhäver hur många företag idag lägger stora summor på att införskaffa den senaste informations- och 

kommunikationstekniken när resurserna snarare borde gå till att utveckla och förbättra den direkta och 

personliga kommunikationen mellan medarbetare och chefer i organisationen. 
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Vidare kan slutsatsen kring de anställdas uppfattningar om fördelarna med skriftlig respektive muntlig 

kommunikation beskrivas utifrån Jacobsen och Thorsviks (2008) begrepp ”rik kommunikation”. Muntlig 

kommunikation möjliggör förmedlandet av rik information, komplexa budskap och direkt reaktion på 

budskapet (Jacobsen & Thorsvik, 2008) vilket gör muntliga kanaler lämpliga för kommunikation som krä-

ver diskussion och återkoppling samt komplicerad information, vilket även de anställda beskrev. Då kan 

direkta reaktioner, enligt Jacobsen och Thorsvik (2008), tas emot på informationen vilket gör att missför-

stånd och oklarheter kan redas ut omedelbart. Eftersom skriftlig kommunikation däremot begränsar hur 

mycket information som kan överföras i ett budskap och utrymmet för rik kommunikation är tämligen 

litet (Jacobsen & Thorsvik, 2008) lämpar sig skriftliga kanaler just för den typ av kommunikation som de 

anställda föredrog nämligen operativ, snabb och tydlig. När organisationers kommunikation studerats har 

det framkommit att anställda utgår från typen av budskap som de vill förmedla i valet av kanal (Jacobsen 

& Thorsvik, 2008), vilket kan beskriva de anställdas motiv bakom valen mellan skriftliga eller muntliga 

kanaler i den undersökta organisationen.  

De anställda talade även om kombinationen muntliga och skriftliga kanaler som ett effektivt sätt att föra 

fram ett budskap och undvika missförstånd, vilket kan tolkas utifrån Simonsson tabell (2006) med riktlin-

jer för vilken sorts information och budskap som olika kanaler lämpar sig för, se tabell sidan 12. Simons-

son (2006) beskriver hur både strategisk information och värderingsinformation bäst lämpar sig för munt-

lig kommunikation men kan gärna föregås med skriftlig information. Det kan jämföras med hur anställda 

föredrar att först informera skriftligt och därefter kommunicera muntligt för att möjliggöra återkoppling 

och följdfrågor.  

En annan slutsats är att anställda efterfrågar fler träffar där anställda i samma position kan mötas och dela 

kunskaper samt diskutera olika problem och problemlösningar, vilket kan beskrivas utifrån Jacobsen och 

Thorsviks (2008) resonemang att om kommunikationsstrukturen i en organisation bidrar till en effektiv 

horisontell kommunikation kan just anställda med likartade arbetsuppgifter på ett enklare sätt samarbeta 

och samordna arbetet. Vidare kan även efterfrågan tolkas utifrån dialogens betydelse samt organisationslä-

rande. Enligt Simonsson (2002) kan dialog ses som ett verktyg för att medarbetarna ska lära sig med och 

av varandra vilket leder till en djupare förståelse och en mer kreativ och effektiv organisation. Själva kon-

versationen har oftast inte lärandet som mål, men däremot är lärandet en viktig biprodukt som för organi-

sationen framåt, så kallat organisationslärande (Heide et al., 2012). De anställda framhävde just hur det 

finns mycket kunskaper inom organisationen. Dialog handlar främst inte om att utbyta ord mellan olika 

parter, utan om att faktiskt tänka och skapa betydelser tillsammans och reflektera över saker man gjort 

men inte tänkt på tidigare (Isaacs, 1999). I en dialog formas därmed en gemensam förståelse som parterna 

inte hade kunnat uppnå på egen hand (Simonsson, 2002). 

6.2.4 Slutsatser kring tolkningar av användandet av kommunikationskanaler i  

organisationen 

Ett antal nya slutsatser har dragits efter att resultatet i steg ett tolkats utifrån de beskrivande teorierna. Den 

tidigare slutsatsen kring att de anställda förväntar sig att förbättringar av organisationens intranät kommer 
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lösa många av de kommunikationsproblem som finns i organisationen kan tolkas som en övertro på me-

dium och deras effekter. De anställda i organisationen efterfrågade fler möten där anställda i samma posit-

ion kan mötas och dela kunskaper, vilket kan beskrivas utifrån hur kommunikationsstrukturen i en organi-

sation bidrar till en effektiv horisontell organisation. Vidare kan de även tolkas utifrån betydelsen av orga-

nisationslärande och dialog.  

6.3 Hur ser kommunikationen ut mellan ledning och medarbetare på  

organisationens anläggningar? 

Beskriv hur din kommunikation med ledningen/medarbetarna på organisationens  

anläggningar ser ut och hur du går till väga när du vill förmedla något. 

Nuvarande kommunikationsstruktur i den undersökta organisationen gör att all kommunikation mellan 

ledning och medarbetare ute på anläggningar förväntas gå igenom respektive platschef. Det fanns inter-

vjupersoner från ledningen som berättade hur deras direktkommunikation med medarbetarna på anlägg-

ningarna är väldigt begränsad och görs främst ”tjänstevägen”. Ledningsperson C förklarade hur han eller 

hon inte ser något behov av direktkontakt med medarbetarna på anläggningarna. Han eller hon ansåg att 

det är ”onödigt om alla frågor går direkt” och att allt bör ”filtreras genom platschefen”. När kommunikat-

ion mellan ledning och medarbetare ute på anläggningar väl sker är det främst via mejl eller telefon. Led-

ningsperson B agerar dock helt annorlunda i kommunikationen ut till anläggningarna och upplever direkt-

kommunikation som mer effektiv:  

Jag vill gå så lite som möjligt genom platschefer, så det kanske är fel. Och det är egentligen fel eftersom det är så or-

ganisationen ser ut, jag ska gå genom dom. Men jag gör inte det för att jag vet att om jag går genom dem tar det tid 

innan det kommer fram. Så om jag kan går jag inte genom dom. Eller så skickar jag ett mejl till dom och den per-

son jag tycker att det ska gå till, om den har en mejl.   

Bland de medarbetare som intervjuades fanns det intervjupersoner som hade samma bild av kommunikat-

ionen mellan ledning och medarbetare ute på anläggningar som intervjupersoner från ledningen. Mekani-

ker A berättade hur kontakten med ledningen är minimal: 

Har inte så mycket kontakt. Det är mest platschefen man pratar med ibland. Dom på huvudkontoret pratar man 

inte med. Det får ju vara något riktigt särskilt då. Något som kör ihop sig fullständigt. Något som är fel. Annars 

har man ingen kontakt med dom alls. 

Det fanns intervjupersoner som ansåg att kommunikationen med ledningen inte är något som saknas eller 

behövs. Man går vanligtvis via platschefen när något ska förmedlas till ledningen. Platschef A ansåg att 

han eller hon har tät kommunikation med ledningen via mejl, telefon och möten. I intervjuerna fanns det 

gånger när det framgick att medarbetaren väljer att ta kontakten själv med ledningen, via mejl eller telefon, 

istället för att gå via platschefen. Mellanchef B berättade hur han eller hon försöker lösa det mesta själv 

och bara har kontakt med ledningen när det handlar om ”större investeringar”. Mellanchef A däremot 

tyckte att han eller hon fått mycket information från ledningen både på intranätet och vid besök. 
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Däremot upplevde säljare A att ledningen ”gillar att smyga med grejer” och administratör A beskrev käns-

lan kring kommunikationen med ledningen som att ”man inte får reda på allt”. Ledningsperson B talade 

om liknande problem i kommunikationen till anläggningarna och förklarade att det delvis kan bero på 

brister i kommunikationsstrukturen:   

Plus att de flesta känner sig åsidosatta och tycker att det är så kallad hysch hysch-organisation. För vi pratar om 

det och tror att de får höra det för vi litar på att den person man säger det till ska säga det vidare och så glömmer 

den det och då upplever de andra att ”men vi fick inte veta det”. Men när vi finns på 15 olika anläggningar och 

13 kanske bara får reda på det. Då är det ju två som känner sig helt utanför. Så det går ganska snabbt… 

Ledningsperson C framhävde hur information ibland ”fastnar”, exempelvis hos platscheferna. Det talade 

även administratör A om och förklarade problemet med att platscheferna har mycket att göra men även 

att platschefen kan tycka att ”det där var nog inte så viktigt”. Samtidigt berättade platschef A hur inform-

ation i sin tur förändras hos mellanchefer:  

Men jag kan ju tycka att det varit svårt att… för det är ju ofta så att jag får en information och så säger jag det 

till en utav mina underchefer, försäljningschefen t.ex. Då har jag tidigare haft en känsla av att nu sa jag detta, men 

det var det här dom kom ut. Och då har jag istället kanske kortat det ledet ibland och informerat själv. Men då 

går jag ju förbi och då lägger jag det på mig istället. 

Platschef A talade även om svårigheter i att veta vilka som har eller ska ha viss information och beskrev 

att det lätt blir missuppfattningar om det inte ”finns någon tydlighet eller sätt att förhålla oss till informat-

ion och kommunikation”. Han eller hon föreslog ett antal ”ramar” för hur kommunikation bör ske. Led-

ningsperson C beskrev samma problem och efterfrågade någon form av ”informationspolicy” med tydliga 

riktlinjer om ”vad som ska informeras” och till vem. Platschef A förklarar hur svårigheterna påverkar ho-

nom eller henne samt de anställda:  

Att veta lite grann om vilka som är informerade om vissa saker. Det skulle ju underlätta min kommunikation för 

då behöver jag ju inte bara kommunicera med ledningen. Då kan jag ju kommunicera med andra som vet om dom 

här sakerna. Då kan vi ju så att säga komma med gemensamma frågetecken, förslag osv. Som man kanske inte 

annars… För då sitter det ju fyra fem personer och funderar på i princip samma sak. Det är väl mer att en tydlig-

het från ledningen att ”det här är informationen och det har gått ut till dom här”. Ungefär så. Då blir det mycket 

lättare för oss att agera på det sättet som vi kanske förväntas göra ibland. […]  Ibland kan det ju vara svårt att 

veta vilka som har en viss information eftersom när man sitter som jag gör, tillsammans med andra, så har vi ju 

väldigt mycket information som är liksom sekretessbelagd som… men man vet inte riktigt alltid vem har mer den 

här informationen. Och då blir det ju nästan lite grann hämmande. 

På vilket sätt finns det möjlighet till dialog mellan dig och personer ur  

ledningen/medarbetarna på organisationens anläggningar?  

Trots att direktkommunikationen mellan ledningen och medarbetarna ute på anläggningar är relativt be-

gränsad enligt svaren i föregående avsnitt så fanns det intervjupersoner som upplevde att möjligheterna till 
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dialog mellan ledningen och medarbetarna är god. Dialogen sker främst via mejl, telefon eller möten. Ad-

ministratör A berättade att personer ur ledningen ofta är upptagna i möten men upplevde ändå inga större 

problem med dialogen. Platschef A förklarade att det förekommer dialog mellan honom eller henne och 

ledningen genom korta avstämningar och att de ibland träffas för att diskutera en fråga, men att majorite-

ten av dialogen sker telefonledes. Ledningsperson D berättade att medarbetarna antingen ringer eller ”så 

får dom skicka mejl när dom vill prata med mig”. Mellanchef A framhävde att organisationen lyckats bra i 

arbetet med dialog:  

Väldigt stora möjligheter. Jag ser inga som helst hinder i det. Bra dialog. Bra ton. Så att nej, där känns det väldigt 

långt fram faktiskt. 

Dialogens betydelse och fördelar diskuterades av platschef A som upplever att mängden frågor vid in-

formationsmöten är låg. Han eller hon skulle föredra att informationen först går ut skriftligt vid regel-

bundna tillfällen till medarbetarna för att sedan diskuteras muntligt vid möten:  

Men då vet om det att på fredag så har vi en information. Och då kan dom också ställa frågan. ”Amen du jag 

har hört det här”. ”Ja okej vad menar du då”. Jag tror att du får lite mer öppenhet... För när jag ställer mig och 

informerar det är sällan jag får frågor. ”Har ni några frågor på detta?” Ja det kan vara någon enstaka. Jag tror 

att det skulle bli lite mer kommunikation i informationen. […] Och då tar du ju bort egentligen lite frågetecken 

och då kan ju addera andra. Och så tar du upp det som ett diskussionsforum istället och då tror jag att du kan få 

mer… vi snackar om olika saker och kan tas längre i den dialogen. 

Vilka förslag har du på förbättringar på kommunikationen mellan dig och personer ur 

ledningen/medarbetare på organisationens anläggningar?  

Ledningsperson B önskade en kanal som är ”tydligare från botten till toppen” där medarbetarna ”vet vem 

man ska gå genom eller hur man ska kommunicera uppåt”. Ledningsperson B efterfrågade även en ”tydli-

gare kanal som skippar platschefen” för kommunikationen från ledningen till medarbetare på anläggning-

arna eftersom han eller hon vill undvika mellanhänder. Ett annat förbättringsförslag kom från administra-

tör A som framhävde betydelsen av besök från ledningen:  

Det enda som borde förbättras det är att jag tycker att ledningen eller kanske företagets VD då kanske skulle be-

söka mer. Besöka de olika driftställena mer och det är väl det som är meningen också nu när det anställs en… 

Det är väl det. Inte för min skull, för jag träffar dom ju då och då., men just för killarnas skull. Dom ska veta 

vem är chefen och att han eller hon finns där i alla fall och där är han eller hon som vill att vi ska jobba och det är 

för hans eller hennes skull och för företagets växande… 

Ledningsperson B uttryckte önskan om att kunna göra fler besök på anläggningarna men upplever tids-

bristen som ett förhinder. Ledningsperson A framhävde istället fördelen med att ”slippa åka runt” tack 

vare användandet av videokonferens.  

Ett problem som diskuterades av ledningsperson C var hur platschefer ofta ”tillsätts utifrån arbetsinsats 

snarare än chefsegenskaper” vilket gör att ”vissa ibland fått fel förutsättningar”. Ett förslag på lösning av 
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problem av det slaget framhävdes av ledningsperson B som ville tydliggöra platschefsrollen och kommu-

nikationsstrukturen kring rollen för att underlätta deras arbete samt skapa förståelse för var deras fokus 

ska ligga: 

För då undviker man att den rollen som idag är kritiska punkten, platschefer, för den är inte tydlig. Det är ingen 

som har gjort den tydlig. Det är egentligen olika chefer för olika saker. Och hur dom går ihop förstår inte så 

många. Och då blir det väldigt svårt att veta vem som ska kommunicera till vem. För han eller hon är ju chef för 

sin enhet. Och han eller hon är chef för sin avdelning. 

Bredare användning av videomeddelande efterfrågades av ledningsperson B. Ledningsperson A talade 

även han eller hon hur videokonferens har underlättat kommunikationen med anläggningarna. Ett förslag 

som beskrevs av säljare A ute på en av anläggningarna var en ”förslagslåda” som en lösning på problemet 

att saker fastnar i kommunikationen till ledningen.  

6.3.1 Sammanfattning av kommunikationen mellan ledning och medarbetare på  

organisationens anläggningar 

Kommunikationsstrukturen i organisationen gör att kommunikationen mellan ledning och medarbetarna 

på anläggningarna förväntas ske via respektive platschef. Anställda från ledningen beskrev att deras direkt-

kommunikation till anläggningarna är relativt begränsad men ansåg att det inte finns något egentligt behov 

av sådan kommunikation utan det hanteras genom platscheferna. När direktkommunikation väl sker är det 

främst via telefon eller mejl. Medarbetarna på anläggningarna berättade även de hur kontakten med led-

ningen är minimal och att man går via platschefen när man vill förmedla något till ledningen. I övrigt för-

söker medarbetarna lösa mycket själva eller inom respektive enhet.  

Medarbetare på anläggningarna beskrev hur de upplevde att de inte fick reda på allt från ledningen och att 

de upplevde att ledningen smyger med vissa saker. Samtidigt förklarade personer från ledningen att in-

formation till anläggningarna inte alltid når ut, vilket ansågs kunna bero på brister i kommunikationsstruk-

turen. Ledningspersonen talade även om hur information fastnar hos platscheferna. Anställda efterfrågade 

tydligare riktlinjer för vad som ska informeras och till vem samt en ”informationspolicy” kring hur sekre-

tessbelagda uppgifter ska behandlas. Även fast direktkommunikationen mellan ledningen och medarbetare 

på anläggningarna ansågs vara väldigt begränsad så upplevdes möjligheterna till dialog som goda. Trots att 

ledningen ofta är väldigt upptagen sker dialog via mejl, telefon eller möten.  

Ett förslag på förbättringar i kommunikationen mellan ledning och medarbetare var en kanal som under-

lättar kommunikationen nerifrån och upp i organisationen. Det önskade även en kanal för direktkommu-

nikation från ledningen till medarbetarna på anläggningarna utan mellanhänder. Det efterfrågades även fler 

besök från ledningen på anläggningarna. Det fanns ledningspersoner som ville göra fler besök, men be-

gränsades av tidsbrist samtidigt som andra ledningspersoner tyckte att det var positivt att slippa åka runt 

till anläggningarna, tack vare videokonferenser. Videomeddelanden var även något som flera anställda ville 

använda sig mer av.  Vidare önskades ett tydliggörande av roll- och ansvarsbeskrivningar samt kommuni-
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kationsstrukturerna kring rollen för platscheferna i organisationen för att underlätta deras arbete och mot-

verka att information inte når fram.  

6.3.2 Slutsatser kring kommunikationen mellan ledning och medarbetare på  

organisationens anläggningar 

Ur resultatet drog vi slutsatsen att direktkommunikationen mellan ledningen och medarbetarna på anlägg-

ningarna är begränsad, dock kom vi även fram till slutsatsen att de anställda anser att möjligheterna till 

dialog är goda. Däremot efterfrågade de anställda fler besök från ledningen. En annan slutsats som fram-

kom ur undersökningens resultat är att de anställda anser att information inte alltid når ut till anläggning-

arna och ibland fastnar eller förändras hos platschefer eller mellanchefer. En slutsats, som kan kopplas till 

föregående slutsats, är att medarbetare på anläggningarna upplever att ledningen smyger med vissa saker 

samt att de inte får reda på allt uppifrån. Vidare har slutsatsen kring att ledningen önskar tydligare kanaler 

för kommunikationen nerifrån och upp framgått i resultatet av undersökningen. Ur intervjuerna med per-

soner från ledningen kom vi fram till slutsatsen att organisationen behöver vara tydligare kring vad som 

ska informeras och till vem. Det finns ett alltså ett behov av tydligare riktlinjer och informationspolicys 

kring hur information och vissa sekretessbelagda uppgifter ska kommuniceras. En generell slutsats som 

gäller övergripande för hela organisationen är att de anställda behöver bli bättre på att ”kommunicera i 

informationen”, som en medarbetare uttryckte det.   

6.3.3 Tolkningar av kommunikationen mellan ledning och medarbetare på  

organisationens anläggningar 

Slutsatsen kring medarbetarnas begränsade direktkontakt med ledningen i den undersöka organisationen 

kan beskrivas utifrån hur Heide et al. (2012) förklarar att hierarki och auktoritet påverkar kommunikation-

en eftersom gemensamma referensramar gör det enklare att kommunicera med någon på ens egen nivå än 

med överordnade. Kommunikationen mellan en överordnad och en underordnad skiljer sig jämfört med 

kommunikationen mellan medarbetare på samma nivå eftersom kommunikationsprocesser regleras av 

strukturen i en organisation (Larsson, 2008; Heide et al., 2012). Konsekvensen av att kommunikationspro-

cesser regleras av strukturen i en organisation kan bli att medarbetarna i den undersökta organisationen 

istället försöker hantera så mycket själva inom respektive enhet, alternativt kontakta respektive platschef 

då han eller hon är närmare deras egen nivå än ledningen.  

De anställda ansåg att möjligheterna till dialog i organisationen var goda, vilket var en relativt tydlig slut-

sats. Eftersom dialogen anses fungera ger det enligt Falkheimer och Heide (2003) möjlighet för organisat-

ionen att kunna stärka, utveckla och upprätthålla relationer mellan människor. Även graden av demokrati 

och delaktighet ökar i organisationer som använder sig av dialog som en naturlig del i verksamheten (Si-

monsson, 2002). En annan slutsats är de anställdas efterfrågan om fler besök från ledningen ut till anlägg-

ningarna vilket kan tolkas utifrån internkommunikationens roll i en organisation som enligt Heide et al. 

(2012) är skapa, påverka och bevara relationer samt påvisa värden, gemensamma kulturer och mål inom 

organisationen. Sådana besök från ledningen, där medarbetare kan interagera och föra dialog med perso-

ner från ledningen, kan enligt Erikson (2008) skapa bättre förutsättningar för gemensam förståelse inom 
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organisationen och förbättrade relationer. Internkommunikation är avgörande för att medarbetarna ska 

förstå vad organisationen står för och vart den är på väg (Erikson, 2008). 

En viktig slutsats som dragits är att information till anläggningarna tenderar att fastna eller förändras hos 

platschefer eller mellanchefer, vilket kan tolkas utifrån Jacobsen och Thorsviks (2008) beskrivning av 

kommunikationsproblem som uppstår i valet av kanal. Förändring och förlust av information kan vara ett 

resultat av att kanalen omfattar flera aktörer (Jacobsen & Thorsvik, 2008) som till exempel kommunikat-

ionskanalen från ledning till medarbetare i den undersökta organisationen. Där går informationen från 

ledningen först till platschefen och sen vidare till mellanchefen och slutligen till medarbetaren. Jacobsen 

och Thorsvik (2008) förklarar att kommunikationsproblem särskilt uppstår just inom vertikal kommuni-

kation i organisationer när informationen filtreras efterhand som den färdas genom olika hierarkinivåer i 

den formella strukturen.  

Nästa slutsats kan till viss del kopplas samman med föregående. Medarbetare på anläggningarna beskriver 

att de inte får reda på allt från ledningen och att ledningen smyger med vissa saker, vilket kan tolkas som 

det kommunikationsproblem som Jacobsen och Thorsvik (2008) beskriver att det är vanligt att medarbe-

tare upplever problem med att beslut inte kommuniceras nedåt. Det är centralt för chefer att komma ihåg 

att tillgången till information inte automatiskt innebär att medarbetaren tolkar och agerar på det sätt som 

sändaren planerat (Jacobsen & Thorsvik, 2008). I den undersökta organisationen upplever medarbetare att 

ledningen smyger med information samtidigt som ledningen själva upplever att information fastnar på 

vägen ner. Tydlig, fullständig och tillgänglig information på till exempel intranätet är ett sätt att lösa pro-

blemen på eftersom medarbetare då kan förstå organisationen (Heide et al., 2012). En organisations led-

ning behöver därför lägga mer energi på att skapa förutsättningar för diskussion och dialog mellan ansva-

riga och övriga medarbetare istället för att enbart sprida och göra information tillgänglig (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008).  

Vidare är en slutsats att ledningen i organisationen efterfrågar en tydligare vertikal kanal för att försäkra att 

medarbetarnas åsikter och förbättringsförslag når ledningen. Efterfrågan kan tolkas som att ledningen har 

en förståelse kring att upplevda problem på organisationens anläggningar som inte uppmärksammas enligt 

Heide et al. (2012) kan få negativa konsekvenser för hela organisationen. Ett av kommunikationsidealen, 

dialog och symmetri, kräver kanaler för uppåtriktad kommunikation för att säkerhetsställa att medarbetar-

nas reaktioner, synpunkter, upplysningar och återförening når hela vägen fram (Larsson, 2008), vilket åter-

speglas i ledningens efterfrågan av en tydligare vertikal kanal. Det är strategiskt viktigt för organisationer 

att skapa möjlighet för kritisk uppåtgående kommunikation (Heide et al., 2012). Även i diskussionen från 

Dolphins (2005) studie, som redovisats i den tidigare forskningen, framhävs hur kommunikatörer måste 

förse sina anställda med tillräcklig information och med möjligheter för att kunna uttala sig och engagera 

sig.  

En av våra slutsatser kopplat till kommunikationens strukturer och rutiner som nämnts tidigare i kapitlet 

var att det cirkulerar en stor mängd information i organisationen. Då tolkades problemet både utifrån av-
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saknaden av tydlig kommunikationsstruktur samt som ett resultat av införandet av den moderna informat-

ionstekniken. Den stora mängden information kan även beskrivas utifrån ett kommunikativt ledarskaps-

perspektiv när chefer undviker sin viktiga roll som filter. Heide et al. (2012) framhäver tre aspekter utifrån 

vilka chefers meningsskapande roll kan beskrivas. Den första handlar om att sålla och sortera information 

eftersom det kan vara svårt för de anställda att skilja viktig information från oviktig ur den stora mängden 

information som sprids idag. I den undersökta organisationen fanns det personer i ledningsposition som 

berättade hur de är medvetna om enkelheten i vidarebefordra information till medarbetare som medarbe-

tarna egentligen inte behöver. Om personen i ledningsposition istället hade filtrerat informationen och 

hjälpt medarbetarna att sortera informationen kan chefen undvika en splittrad verksamhet på grund av 

olika prioriteringar (Heide et al., 2012). Precis som i den undersökta organisationen finns det enligt Heide 

et al. (2012) chefer som väljer att vidarebefordra så mycket information som möjligt till sina medarbetare 

och undviker därmed rollen som filter. Trots att mycket information kan möjliggöra ökad öppenhet och 

informationstillgänglig, blir strategin snarare negativ för medarbetarna eftersom det kan spä på den in-

formationsstress som vissa anställda redan säger sig uppleva (Heide et al., 2012).  

Organisationens behov av tydligare riktlinjer och informationspolicys kring hur information och vissa sek-

retessbelagda uppgifter ska kommuniceras är en central slutsats från kommunikationen mellan ledning och 

medarbetare. Behovet kan tolkas utifrån Heide et al. (2012) redogörelse för hur chefer på mellannivå 

ibland inte har tillräckligt tät eller meningsfull kommunikation med sin egen chef vilket i sin tur kan på-

verka kommunikationen med mellanchefens medarbetare. Personer i ledningen upplevde svårigheter kring 

att veta vem som skulle informeras om olika uppgifter uppifrån och på vilket sätt. Det händer även att 

chefer får ett strategiskt budskap uppifrån som förväntas kommuniceras på ett engagerande sätt till de 

egna medarbetarna (Heide et al., 2012). Många gånger har chefen dock bristfälligt stöd i hur budskapet ska 

tolkas och översättas vidare till medarbetaren eftersom chefen inte haft en dialog före med sin egen chef 

från vilket budskapet utgått från. Därför är en viktig faktor att ta hänsyn till att chefer ofta själva är med-

arbetare och underordnade.  

Den övergripande slutsatsen att de anställda i organisationen behöver bli bättre på att ”kommunicera i 

informationen” kan tolkas utifrån behovet av en förbättrad metakommunikation. För att möjliggöra effek-

tiv kommunikation är det viktigt att chefer bli mer medvetna om hur de kommunicerar samt blir bättre på 

att lyssna (Heide et al., 2012). Även Dolphin (2005) framhäver vikten av att organisationer måste tänka 

mer på hur de kommunicerar med sina anställda, vilket har redovisats i den tidigare forskningen. Meta-

kommunikation, att kommunicera om kommunikationen, kan hjälpa till att klargöra vilka förväntningar 

som finns på kommunikationen, förväntningar som ofta är outtalade och vaga (Heide et al., 2012). Chefer 

behöver även öka sin kunskap kring hur olika kanaler och kommunikationsformer ska användas för att 

skapa möjligheter för tvåvägskommunikation och därmed även dialog. Även i den tidigare forskningen 

redovisades vikten av metakommunikation baserat på Simonssons (2002) avhandling. Simonsson (2002) 

diskuterade hur avsaknaden av metakommunikation i den undersökta organisationen ledde till att anställda 

gissade sig fram angående deras kommunikationsansvar eftersom det inte fanns tydliga riktlinjer eller 
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överenskommelser för varken deras eller chefernas ansvar inom kommunikationen. En tydligare uppdel-

ning och redogörelse av både chefers och medarbetares kommunikationsansvar är alltså även det en förut-

sättning för effektiv kommunikation (Heide et al., 2012) vilket också efterfrågades av de anställda i den 

studerade organisationen.   

6.3.4 Slutsatser kring tolkningar av kommunikationen mellan ledning och medarbe-

tare på organisationens anläggningar 

Tolkningarna av resultatet i steg ett har resulterat i att ett antal nya slutsatser har dragits. Att de anställda 

har begränsad kontakt med ledningen kan beskrivas utifrån hur hierarki och gemensamma referensramar 

påverkar kommunikationen. Slutsatsen att anställda efterfrågar fler besök från ledningen ut till anläggning-

arna kan tolkas utifrån att internkommunikation bevarar relationer samt påvisar värden och mål i organi-

sationen. Vidare drogs tidigare slutsatsen att information ut till anläggningarna tenderar att fastna eller för-

ändras hos platschefer eller mellanchefer, vilket kan beskrivas utifrån att valet av kanal omfattar flera aktö-

rer. Ledningen efterfrågar en tydligare vertikal kanal för att försäkra att medarbetarnas åsikter och förbätt-

ringsförslag når ledningen, vilket kan tolkas som att ledningen har en förståelse för att upplevda problem 

hos medarbetarna måste nå fram till ledningen. Den centrala slutsatsen att det cirkulerar en stor mängd 

information i organisationen, vilket nämnts tidigare, kan även beskrivas utifrån ett kommunikativt ledar-

skapsperspektiv där chefer undviker sin roll som filter. Vidare kan de anställdas efterfrågan av tydligare 

riktlinjer och informationspolicys tolkas utifrån att kommunikationen mellan ledning och övriga chefer i 

organisationen har brister. Att organisationen behöver bli bättre på att kommunicera i informationen kan 

beskrivas utifrån behovet av en förbättrad metakommunikation och att ledningen även behöver bli mer 

medvetna om hur de kommunicerar. 
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7 Slutdiskussion 
I det sista kapitlet redovisas steg tre, förklarande förståelse, i resultatredovisningen där resultatet förklaras utifrån Jacobsen 

och Thorsviks (2008) systemteoretiska modell. I den förklarande förståelsen används följande delar ur modellen: organisat-

ionsstruktur, ledarskap samt resurser. Övriga delar hamnar utanför studien avgränsningar. Därefter följer en redogörelse av 

de förslag på förbättringar av internkommunikationen i den undersökta organisationen som tagits fram utifrån kunskapen 

från den förklarande förståelsen samt studiens slutsatser och tolkningar.  

Att det cirkulerar stora mängder information i organisationen, som vi beskrivit utifrån avsaknaden av tyd-

liga och effektiva kommunikationsstrukturer samt logistikproblem, tror vi kan förklaras utifrån att organi-

sationsstrukturen enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) påverkar kommunikationen i organisationen. Orga-

nisationsstrukturen i en organisation består bland annat av arbetsinstruktioner, befattningsbeskrivningar, 

rutiner samt regelverk och har tre allmänna effekter på organisationsbeteendet och därmed även på in-

ternkommunikationen; strukturen skapar fokus, koordinering och stabilitet. De anställda upplevde att det 

inte finns tillräckliga beskrivningar av arbetsroller och kommunikationsansvar i organisationen, vilket gör 

att man inte vet säkert vem som ska ha vilken information. Samtidigt talar anställda om risker i att missa 

eller glömma bort viktig information. För att förhindra att sådant sker, samt på grund av ovissheten kring 

vilken information som ska till vem, har vi uppfattat att de anställda löser problemet genom att skicka in-

formationen till så många som möjligt. Om rollbeskrivningarna i organisationsstrukturen och därmed 

kommunikationsstrukturen varit tydligare, dokumenterad och implementerad i organisationen kanske 

mängden information hade varit mindre.  

Att information ut till anläggningarna tenderar att fastna eller förändras, vilket vi beskrivit utifrån att valet 

av kanal omfattar flera aktörer, och att ledningen efterfrågar en tydligare vertikal kanal, som vi tolkat uti-

från en förståelse för att problem måste nå fram till ledningen, kan även det förklaras utifrån organisat-

ionsstrukturens påverkan. Vi har tidigare diskuterat hur avsaknaden av tydliga rollbeskrivningarna i organi-

sationsstrukturen påverkar mängden information i organisationen. Samma behov av tydligare beskrivning-

ar kan användas för att förklara problemen kring att information fastnar från och till ledningen. Enligt 

Jacobsen och Thorsvik (2008) påverkar inte bara organisationsstrukturen kommunikationen, utan påver-

kan sker även åt andra hållet. En effektiv organisationsstruktur kräver samarbete och koordinering kring 

arbetsuppgifter mellan de anställda vilket möjliggörs genom kommunikation. De anställda i organisationen 

efterfrågar fler möten där anställda i samma position kan mötas och dela kunskaper. Det har vi beskrivit 

utifrån hur kommunikationsstrukturen i en organisation bidrar till en effektiv horisontell organisation, vil-

ket kan förklaras med kommunikationens påverkan på organisationsstrukturen och dess effektivitet. Att 

de anställda har begränsad kontakt med ledningen har vi tolkat utifrån hur hierarki och gemensamma refe-

rensramar påverkar kommunikationen. Det tror vi i sin tur kan förklaras utifrån organisationens struktur 

eftersom organisationens uppbyggnad, enligt Jacobsen och Thorsvik (2008), som tidigare nämnts, påver-

kar kommunikationen inom organisationen. Vi har tolkat det faktum att anställda efterfrågar fler besök 

från ledningen ut till anläggningarna utifrån att internkommunikation bevarar relationer samt påvisar vär-

den och mål i organisationen. Eftersom organisationens mål och strategi, de formella dragen, och ledar-
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skap påverkar organisationsbeteende och därmed kommunikationen i organisationen (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008) anser vi att de anställdas efterfrågan är relevant då sådana besök kan fungera som ett verk-

tyg för att förmedla organisationen mål samt bevara relationer mellan chefer och medarbetare.  

Mängden information i organisationen har vi även beskrivit utifrån införandet av den moderna informat-

ionstekniken. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) påverkar resurser från omvärlden kommunikationen i 

organisationen, vilket vi tror kan förklara hur informationstekniken, som vi tolkar som en resurs, påverkar 

mängden information i den undersökta organisationen. I den undersökta organisationens fall är mejl den 

informationsteknik som används överlägset mest och som många förlitar sig på. Som tidigare nämnt har vi 

uppfattat att de anställda har en tendens att skicka stora mängden information till många, vilket en relativt 

ny kanal som mejl underlättar. Vi tror att organisationen sedan man började använda mejl aldrig riktigt 

reflekterat över, eller granskat rutinerna kring kanalens användande, vilket gjort att mängden mejl eskale-

rat.  

Vidare har mängden information i organisationen också beskrivits utifrån ett kommunikativt ledarskaps-

perspektiv där chefer undviker sin roll som filter. Vidare efterfrågade de anställda tydligare riktlinjer och 

informationspolicys, vilket tolkats utifrån att kommunikationen mellan ledning och övriga chefer i organi-

sationen har brister. Slutligen har vi upplevt att organisationen behöver bli bättre på att kommunicera i 

informationen, vilket vi beskrivit utifrån behovet av en förbättrad metakommunikation och att ledningen 

även behöver bli mer medvetna om hur de kommunicerar. Alla tre slutsatser tror vi kan förklaras utifrån 

hur ledarskap, enligt Jacobsen och Thorsvik (2008), påverkar och påverkas av kommunikationen i en or-

ganisation. Jacobsen och Thorsvik (2008) framhäver hur den centrala position som ledare har bidrar till att 

han eller hon får ta emot mycket information vilket gör att hantering av informationen är en väsentlig le-

daruppgift. När chefer undviker sin roll som filter, misslyckas i kommunikationen med övriga chefer i or-

ganisationen eller brister i metakommunikationen, påverkas organisationens kommunikation. 

7.1 Slutsatser 
Efter den förklarande tolkningen har vi kommit fram till den centrala slutsatsen att många av kommuni-

kationsproblemen i den undersökta organisationen beror på otydligheter i organisationsstrukturen, vilket 

bland annat lett till att organisationen inte har någon tydlig kommunikationsstruktur med riktlinjer och 

informationspolicys. En annan slutsats är att de anställda i organisationen i stor utsträckning förlitar sig på 

informationstekniken, vilket gör att metakommunikation ofta uteblir. Vidare har vi dragit slutsatsen att 

bristen på utförliga roll- och ansvarsbeskrivningar gör att de anställda, på alla nivåer och åt alla håll, ibland 

blir osäkra på vem som ska ha vilken information. Slutligen har vi kommit fram till slutsatsen att flera av 

bristerna i informationsflödet delvis kan bero på ledningens sätt att hantera kommunikationen och in-

formationen i den undersökta organisationen.  

Vår förhoppning var att vår studie skulle bidra med ökad kunskap kring internkommunikationens struk-

turer, rutiner och kanaler mellan ledning och medarbetare i en medelstor svensk organisation. Som tidigare 

nämnts har liknande studier gjorts på andra organisationer, men för ett antal år sedan då bland annat de 



 52 

tekniska förutsättningarna såg annorlunda ut. Efter genomförd undersökning och analys anser vi att vår 

studie bidragit till forskningen med slutsatser kring effektiv internkommunikation i en modern organisat-

ion med dagens tekniska premisser.  

7.2 Förslag på förbättringar i internkommunikationen 
Kommunikationen i en organisation är ett av elementen som påverkar organisationens resultat (Jacobsen 

& Thorsvik, 2008). Det är dock inte bara organisationens resultat och framgång som kan påverkas av 

kommunikationen, även medarbetarna kan beröras negativt av brister i internkommunikationens struk-

turer, rutiner och kanaler (Heide et al., 2012). Trots vetskapen kring internkommunikationens betydelse är 

det, som tidigare nämnt, fortfarande vanligt att chefer bortprioriterar att effektivisera internkommunikat-

ionen samt åtgärda dysfunktionell kommunikation inom organisationen. I vår studie har vi använt delar av 

den systemteoretiska modellen för att förstå och förklara den studerade organisationens internkommuni-

kation. Kunskapen har vi därefter använt, tillsammans med slutsatser, tolkningar och förklaringar baserade 

på studiens resultat, för att presentera ett antal förslag på förbättringar av internkommunikationen i den 

undersökta organisationen vilket var en del av studien syfte.  

Det framgick tydligt under våra intervjuer med de anställda att kommunikationsvägar och rutiner idag 

byggs på erfarenhet vilket kan bli ineffektivt vid exempelvis nyanställningar. Det är viktigt att det finns 

dokument för nya medarbetare att tillgå för att de så snabbt och effektivt som möjligt ska kunna sätta sig 

in i organisationen. Organisationen är därför i stort behov av att skapa kommunikationsstrukturer vilket 

kan bidra till att lösa många av kommunikationsproblemen som organisationen har, bland annat den stora 

mängden information. Strukturen behöver dock inte bara dokumenteras utan även implementeras hos 

samtliga anställda och sedan uppdateras kontinuerligt. Det samma gäller för roll- och ansvarsbeskrivningar 

vilka behöver vara tydliga, uppdaterade och lätta för anställda att ta del av. Det tror vi kan effektivisera 

informationsflödet eftersom rätt information går ut till rätt personer. Överlag tror vi även att förbättrad 

metakommunikation kan vara till fördel för den undersökta organisationen. Vi upplevde under intervjuer-

na att internkommunikation är något som ”bara sker” i organisationen och att det är sällan som de an-

ställda reflekterar över hur man gör, varför man gör på det sättet och framförallt hur man skulle kunna 

göra istället. Om de anställda skulle föra mer kontinuerligt dialog kring hur kommunikationen inom orga-

nisationen ska bedrivas tror vi att det skulle kunna resultera i många bra och mer effektiva lösningar. 

Under våra intervjuer fick vi många förslag på utvecklingsmöjligheter och förbättringar av organisationens 

intranät. Vi tror att det effektivaste sättet för organisationen att förbättra intranätet är att lyssna på de an-

ställdas förslag, idéer och önskemål. Det kan även bidra till att de anställda känner delaktighet i utveckling-

arna inom organisationen, vilket vi tror kan öka motivationen hos de anställda och även leda till utökad 

användning av intranätet. Om intranätet utvecklas föreslår vi att delar av informationen, som idag överförs 

via mejl, istället borde styras över till intranätet. Det skulle kunna minska mängden mejl och effektivisera 

informationsflödet eftersom de anställda då behöver sortera mindre bland mejlen. Istället får de själva 

hämta den information de söker och behöver. Vi anser att organisationen bör utnyttja kunskaperna som 
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finns bland de anställda, så kallat organisationslärande, genom att möjliggöra möten mellan anställda i 

samma positioner. Önskan att träffas mer finns hos de anställda och vi tycker att organisationen borde 

utnyttja det faktum att man vill dela med sig av kunskaper och hjälpas åt inom organisationen. Under in-

tervjuerna pratade de anställda om fördelarna med att kombinera muntlig och skriftlig kommunikation, 

vilket vi tror är ett bra tillvägagångssätt. Eftersom båda sorters kommunikation kan tolkas och misstolkas, 

kan kombinationen göra att vissa missförstånd undviks. Exempelvis kan mötesansvarig förbereda de an-

ställda innan mötet, genom att förse dem med material kring mötets dagordning. Organisationen bör även, 

i den mån det är möjligt, se till att följa upp skriftlig information med muntlig återkoppling. Slutligen gäl-

lande förbättring av organisationens kanalanvändande tror vi att organisationen skulle gynnas av att införa 

en kanalpolicy, med riktlinjer och förhållningsregler kring hur kanalerna bör användas. Det kan underlätta 

och spara tid för de anställda när information ska sändas men även bidra till att mottagandet av informat-

ion sker på ett konsekvent sätt; att samma information kommer i samma kanal på samma sätt och att de 

anställda vet var information kan hämtas.  

Vi tror att organisationen behöver tydligare riktlinjer och policys kring hur information från ledningen till 

medarbetarna ska hanteras. Det framgick i intervjuerna att personer ur ledningen och andra i chefsposit-

ioner upplever viss osäkerhet gällande vad som får sägas vidare och till vem. Under intervjuerna på an-

läggningarna beskrev anställda hur de upplever att ledningen smyger med information, vilket vi tror delvis 

kan bero på, och vara ett resultat av, osäkerheten som finns bland ledningspersonerna. Information mellan 

och från ledningen kan vara sekretessbelagd och får därmed inte nå vem som helst. När sådan information 

diskuteras inom ledningen och med berörda personer bör det klargöras hur och om man ska gå vidare 

med informationen. När det rör informationen som ska nå ut till många eller alla anställda ska även det 

klargöras. Gällande hur anställda upplever att information fastnar eller förändras hos organisationens 

platschefer eller mellanchefer tror vi även här det handlar om klarare direktiv och riktlinjer. Vi har fått 

uppfattningen att organisationen förlitar sig mycket på platscheferna när det kommer till att förmedla in-

formation. Vi anser att organisationen bör styra viss information andra vägar för att avlasta platschefer 

vilket kan leda till att problemen med information som fastnar minskar. Slutligen framkom i flera inter-

vjuer ett önskemål om fler besök av ledningen ut till anläggningarna. Vi ser sådana besök som utmärkta 

tillfällen för ledningen att stärka relationen till dess anställda, bland annat genom möjligheten till dialog 

och feedback, vilket vi tror gynnar organisationen långsiktigt. Samtidigt förstår vi att det är en fråga om tid 

och resurser, men vi tror att organisationen i längden kommer att tjäna på sådana satsningar.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
Inledning 

• Presentera oss själva och beskriv hur intervjun kommer att gå till 
• Förklara syftet med intervjun och anonymitetsskydd 

 
Öppningsfrågor 

• Namn och ålder? 
• Vad har du för position i organisationen och vilka är dina arbetsuppgifter?  
• Hur länge har du arbetat i organisationen och arbetar du heltid eller deltid? 

 
Hur ser internkommunikationens strukturer och rutiner ut i organisationen? 

• Hur upplever du att internkommunikationen i organisationen fungerar? 
• Till vem eller till vilka positioner kommunicerar du regelbundet?   
• Hur givet känns det vem du ska kontakta i olika frågor? 
• Hur underlättar en fungerande internkommunikation ditt arbete? 
• Hur försvårar en bristande internkommunikation ditt arbete?  
• Vad händer om du får för mycket information?  
• Vad händer om du får information som inte berör dig och ditt arbete? 
• Vad händer om du får för lite information?  
• Vad händer om du får försenad information?  
• Hur upplever du informationen, är den lätt att förstå eller behöver du lägga tid på att tolka bud-

skapet?  
• Hur tänker du när du ska formulera information till andra?  
• Vilka möjligheter till feedback tycker du att det finns i organisationen? 

 
Hur ser användandet av kommunikationskanaler ut i organisationen? 

• Beskriv de kanalerna du kommunicerar genom och hur ofta kommunikationen sker 
• I vilka situationer föredrar du muntlig kommunikation?  
• I vilka situationer föredrar du skriftlig kommunikation?  
• Vilka kanaler önskar du att organisationen ska förbättra eller börja använda? 

 
Hur ser kommunikationen ut mellan ledning och medarbetare på organisationens anläggningar? 

• Beskriv hur din kommunikation med ledningen/medarbetare på anläggningarna ser ut 
• Hur går du till väga när du vill förmedla något till ledningen/medarbetare på anläggningarna? 
• På vilket sätt finns det möjlighet till dialog mellan dig och personer ur ledningen/medarbetare på 

anläggningarna? 
• Vilka förslag har du på förbättringar på kommunikationen mellan dig och personer ur ledning-

en/medarbetare på anläggningen? 
 
Avslutning 

• Finns det något du skulle vilja tillägga?  


