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1 Inledning  

 

Kommunikation är grundläggande för en välfungerande verksamhet och medvetenhet kring kommunikat-

ionens betydelse existerar i olika hög utsträckning och styrs av flertalet faktorer. Inom moderna organisat-

ioner råder enighet kring begreppets innebörd och yttersta vikt, organisationer utvecklar därför kommuni-

kationsenheter som en tillämplig resurs i den dagliga verksamheten för att hantera kommunikationsarbete. 

Internkommunikationens betydelse ökar och vid korrekt hantering blir det en framgångsfaktor (Jacobsen 

& Thorsvik, 2002; Sriramesh, Tkalac Vercic och Vercic, 2012). Kommunicerande ledare och ledande 

kommunikatörer ingår båda som betydande delar i organisationer och därmed även i förändring (Jacobsen 

& Thorsvik, 2002). I enlighet med modern forskningstradition betraktas internkommunikation utifrån 

olika perspektiv, från lokal till global nivå, och det ställs allt högre krav på både kommunikatören och leda-

ren (Sriramesh et. al 2012; Simonsson, 2002). 

 

I stora komplexa organisationer förekommer det ett flertal chefsled vilket påverkar internkommunikation-

en. Ledarna har en betydande roll i arbetet med internkommunikationen eftersom deras grundläggande 

uppgift är att skapa förutsättningar att målen uppfylls. Därför blir det allt viktigare att medvetandegöra 

kommunikationsprocesser för att bättre kunna leda och stödja i det dagliga arbetet samt i förändring. Le-

dare blir förmedlare av både intern- och extern information och de sakkunniga inom organisationen an-

svarar för sitt specifika expertisområde (Jacobsen & Thorsvik, 2002). I aktuell forskning förekommer leda-

ren som analysenhet med fokus på hur ledaren påverkar den interna kommunikationen (Robson & 

Tourish, 2005) och vi väljer också i vår studie att uppmärksamma ledaren. Detta för att undersöka vilka 

påverkansfaktorer och effekter ledarskap bidrar till. Denna studie syftar till att undersöka internkommuni-

kation ur ett ledarskapsperspektiv i samband med organisationsförändring. Vi är nyfikna på hur samspelet 

mellan chefer som generalister och specialister inom kommunikationsarbete ser ut. 

 

1.1 Disposition 

 

Vår uppsats kommer inledningsvis presentera aktuell forskning inom fältet organisationskommunikation 

med fokus på internkommunikation. Därefter uppmärksammar vi teoretiska utgångspunkter och redovisar 

och diskuterar metodvalet för studien. Slutligen i resultatredovisningen tolkas och analyseras det empiriska 

materialet utifrån Jacobsen och Thorsvik (2002) systemteorimodell.  
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2 Bakgrund 

I denna del presenterar vi vårt empiriska fall Jordbruksverket. Vi redovisar för organisationens mål, vision och kommuni-

kations- och styrdokument. 

 

Jordbruksverket 

Jordbruksverket är en statlig myndighet i Sverige som arbetar på uppdrag av regeringen. Deras främsta 

uppgift är att främja en hållbar utveckling inom jordbruk, landsbygd och fiskepolitik. De ansvarar för att 

landet ska ha ett ansenligt djurskydd och att all livsmedelsproduktion ska vara till fördel för konsumenter-

na. (Jordbruksverket, 2013)  

 

Organisation  

Jordbruksverkets huvudkontor är beläget i Jönköping. Totalt finns det 1200 anställda som arbetar på 

myndigheten varav cirka 650 på huvudkontoret. Resterande personal är regionalt placerade på nio orter i 

södra och mellersta Sverige. Främsta arbetsuppgiften är att arbeta med miljö- och vattenfrågor liksom 

växtinspektion och djurregistrering. Jordbruksverket har även cirka 400 veterinärer och assistenter an-

ställda som arbetar på olika distriktsveterinärmottagningar runt om i landet. (Jordbruksverket, 2013) 

 

Övergripande mål  

Jordbruksverket arbetar för en hållbar utveckling och utgår ifrån övergripande mål för jordbruks-, livsme-

dels- och fiskepolitik. (Jordbruksverket, 2013)  

 

Målen är: 

 

• en konkurrenskraftig, miljö- och djurskyddsanpassad produktion till nytta för konsumenterna  

• att skapa förutsättningar för ett livskraftigt jordbruk i mindre gynnade områden  

• ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet.  

 

 

Vision 

”Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle.” (Jordbruksverket, 2013) 

 

Organisationsstruktur  

Jordbruksverkets organisation har en organisationsstruktur som är indelad i två nivåer. Högst upp i hierar-

kin finner vi generaldirektören samt en stabsenhet och en internrevisionsenhet. Myndighetens stabsenhet 

är ett stöd till verksledningen och omfattar befattningar som chefsjurist och informationssäkerhetschef. 

Internrevisionsenheten har till uppgift att bedriva en oberoende och objektiv revisionsverksamhet. Enhet-

en är placerad direkt under generaldirektören och är på så sätt organisatoriskt fristående från den operativa 

verksamheten. Under dessa enheter finns det fyra divisioner som har olika ansvarsområden. Inom varje 

division finns avdelningar och enheter som är specialiserade inom ett visst område. De fyra divisionerna 

är: främjande och förvaltning, utbetalningsfunktionen, service och kontroll samt distriktsveterinärerna. 

Myndighetens ledningsgrupp består i sin tur av generaldirektör, stabschef samt biträdande stabschef och 

divisionsdirektörer för de fyra divisionerna.  
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Kommunikationspolicy 

Jordbruksverket har en tydlig kommunikationspolicy som är ett styrdokument för hur deras kommunikat-

ion ska fungera både i och utanför myndigheten. Jordbruksverkets kommunikation ska dessutom vara; 

aktiv, genomtänkt, enhetlig och begriplig. (Jordbruksverket, 2013)  

 

Kommunikationsstrategi 

Myndigheten har utformat en kommunikationsstrategi som ska vara ett vägledande dokument för all in-

tern -och externkommunikation på Jordbruksverket. Kommunikationsstrategin lägger grunden för att göra 

Jordbruksverket till en kommunikativ organisation där alla medarbetare bidrar till att nå Jordbruksverkets 

mål. I strategin fokuserar de på arbetet med internkommunikation som är en förutsättning för att den ex-

terna kommunikationen ska fungera. Den interna kommunikationen ska främja effektiviteten och enga-

gemanget i organisationen. Alla anställda ska känna till och förstå verkets uppdrag och mål. (Jordbruks-

verket, 2013) 

 

Kanalstrategi 

Den utformade kanalstrategin ska vara ett stöd för chefer och medarbetare när Jordbruksverket planerar 

sin kommunikation för framtida lösningar. Vid en kommunikationsinsats ska lämpliga kommunikations-

kanaler väljas utifrån situation. I första hand ska Jordbruksverkets kommunikation styras mot e-vägen, 

alltså till webben. Deras viktigaste kanaler för interninformation är verksledningen och cheferna som in-

formerar medarbetarna. Övriga interna kanaler är framför allt intranätet “Magasinet“ samt möten och e-

post. (Jordbruksverket, 2013) 

 

Kommunikationsansvar 

På Jordbruksverket har varje enskild chef ansvar för kommunikationen i verksamheten. Därefter är det 

medarbetarnas skyldighet att ge information vidare till interna medarbetare och externa målgrupper. Myn-

dighetens informationsenhet ska agera som en stödfunktion i kommunikationsarbetet genom att skapa 

goda förutsättningar för kommunikation genom att utforma strategidokument samt ge kunskap om nya 

kanaler och tekniker. (Jordbruksverket, 2013) 
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3 Tidigare forskning 

Följande avsnitt behandlar forskningsfältet organisationskommunikation där särskilt fokus riktas mot forskning kring 

kommunikation, ledarskap och förändring. Vi kommer att presentera aktuella forskningsfrågor, tidigare forskningsresultat, 

viktiga teorier och modeller samt olika metoder och strategier som forskare använt sig av i sin forskning inom området. 

 

3.1 Introduktion till forskningsfältet  

Forskningsfältet organisationskommunikation har en stor bredd. Inom fältet studeras bland annat intern-

kommunikation som har varit ett väletablerat område internationellt sedan mitten av 1950-talet (Heide, 

Simonsson & Johansson, 2002). Begrepp som "total kommunikation" och ”integrerad kommunikation" 

börjar att används mer idag eftersom det är svårt att separera internkommunikation och externkommuni-

kation. Områdena har en ömsesidig påverkan och är i de flesta fall beroende av varandra (Johansson, 

2007; Sriramesh et al., 2012). Det finns mycket forskning kring området och ett flertal forskare är eniga 

om att internkommunikation är bland det viktigaste för en välfungerande organisation. Det är ett växande 

forskningsområde (Larsson, 2008; Sriramesh et al., 2012) och flertalet fallstudier har utgått från både pri-

vat och offentlig sektor (Simonsson, 2002; von Platen, 2006). 

 

3.2 Aktuella forskningsfrågor 

Centrala begrepp som behandlas inom forskningsfältet organisationskommunikation är internkommuni-

kation, ledarskap och förändring (Robson & Tourish, 2005; Ruck och Welch, 2012; von Platen, 2006; Si-

monsson, 2002). Rådande frågor inom fältet handlar om hur intern- och extern kommunikation tillämpas i 

moderna organisationer. Det finns många exempel inom forskningen där forskarna brutit ner organisat-

ionskommunikationsfältet för att rikta särskilt fokus på internkommunikation. Tillvägagångssätten är ofta 

liknande där forskarna väljer studieobjekt att fördjupa sina kunskaper kring (von Platen, 2006; Robson & 

Tourish, 2005). Dessutom har internkommunikation fått ökad uppmärksamhet och status vilket har lett 

till forskningsfrågor med globalt perspektiv (Larsson, 2008; Sriramesh et al., 2012). Dock råder det delad 

mening kring huruvida intern- och extern kommunikation bör betraktas separat eller som ett mer samlat 

begrepp (Sriramesh et al., 2012). 

 

3.3 Forskningsmetoder  

Den aktuella forskningen har utgått från både kvalitativa och kvantitativa ansatser. Metodvalen har for-

mats utifrån djupintervjuer, fokusgrupper och enkäter med graderingsfrågor (Robson & Tourish, 2005; 

von Platen, 2006; Simonsson, 2002). Det finns empiriska undersökningar som utformats från kvalitativa 

fallstudier och metoden tillåter flexibilitet, bredd och djup (von Platen, 2006). Likaså förekommer obser-

vationer och intervjuer med fokus kring internkommunikationens betydelse (Simonsson, 2002; Sriramesh 

et al., 2012). Det finns även exempel där forskarna har genomfört fallstudier med etnografiska influenser 

som kombinerar intervjuer och observationer (Johansson, 2007).  

 

3.4 Teorier och modeller  

År 1950 utvecklade Ludwig von Bertalanffy en av de mest grundläggande teorierna inom organisations-

kommunikationsforskningen. Han utvecklade systemteorin vilket innebär att organisationer betraktas som 

öppna system där delarna har ett ömsesidigt beroendeförhållande. På senare år har forskarna Jacobsen och 

Thorsvik (2002) utvecklat denna systemteori. Utifrån systemteoretiskt perspektiv finns forskningsområden 

som bland andra formell och informell kommunikation samt verbal och icke- verbal kommunikation 

(Heide et al., 2005).  
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Även kommunikationsvägar och olika typer av informationsflöden diskuteras ofta eftersom det har en stor 

betydelse för organisationers effektivitet. Forskarna gör en åtskillnad av horisontell och vertikal kommu-

nikation samt nedåtgående och uppåtgående kommunikation (Larsson, 2005; Barrett, 2002). Utöver det 

förekommer Shannon och Weaver’s kommunikationsmodell inom forskning som är en erkänd illustration 

av kommunikationsprocessen. Den har på senare år utvecklats och har stor betydelse i all forskning kring 

kommunikation eftersom den belyser de två viktiga faktorerna; sändaren och mottagaren (Sriramesh et al., 

2012; Larsson, 2005; Falkheimer, 2001).  

 

3.5 Aktuella forskningsresultat 

I denna del har vi valt att djupdyka i tre aktuella studier som tar utgångspunkt i våra fokusområden: kom-

munikation, ledarskap och förändring. För att konkret visa och tydliggöra är varje studie uppdelad i me-

tod, resultat och slutsats. 

 

3.5.1 Forskning om internkommunikation 

Artikeln Internal communication: Definition, parameters, and the future är ett framtidsorienterat forskningsbidrag 

(Sriramesh et al., 2012). I studien behandlas forskningsfältets status och internkommunikation diskuteras 

ur ett europeiskt och globalt perspektiv. Studien betonar internkommunikationens växande betydelse i 

samhället och beskriver bland annat de institutioner som på särskilt initiativ startats upp på grund av 

denna utveckling (Sriramesh, et al., 2012).  

 

Metod: Sriramesh et al. (2012) genomförde en Delphi-studie med graderingsfrågor där representanter från 

the Federation of European Business Communicators Associations var tillfrågade att delta. Syftet var att 

intervjupersonerna skulle definiera internkommunikation. Genom frågorna fick intervjupersonerna besk-

riva vad internkommunikation var för dem och även vad de tror internkommunikation ansvarar för/styr 

över (Sriramesh et al., 2012).  

 

Resultat: Artikelförfattarna menar att internkommunikation är en specialisering som bör brytas ner och 

betraktas som olika dimensioner. De är samstämmiga med forskaren Kalla (refererad i, Sriramesh et al., 

2012) som tar upp fyra domäner inom internkommunikation där integrerad kommunikation är det över-

gripande begreppet. Resultatet av studien visade att respondenterna ansåg internkommunikation som ett 

självständigt forskningsfält samt att det ses som en teknisk funktion. Genom studien framkom även hur 

en bra kommunikatör är och bör vara och vilka egenskaper som värderas högst. Många intervjupersoner 

höll med om att kunskaper i att skriva, tala, muntligt presentera, samla och analysera data och internetkun-

skap är behjälpligt för interna kommunikationsexperter (Sriramesh et al., 2012). 

 

Slutsats: Författarna menar att intervjupersonernas svar bör betraktas utifrån deras mångkulturella bak-

grund och därför bör korskulturell kommunikation och “global village” diskuteras. De uppmärksammar 

att vi lever i en globaliserad värld där kommunikationen bör spegla verkligheten. Artikelförfattarna hävdar 

att en omdefiniering av internkommunikation är nödvändig och de föreslår en breddning av begreppet. 

Detta skulle innebära att fältet betraktas utifrån ett större perspektiv där gränserna bör suddas ut (Sri-

ramesh et al., 2012). 
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3.5.2 Forskning om ledarskap 

Charlotte Simonsson har skrivit avhandlingen Den kommunikativa utmaningen där hon uppmärksammar che-

fers kommunikation med andra människor. Hon har deltagit i konsultundersökningar där AB Volvos in-

terna kommunikation utreddes. Studierna utgick från forskningsområdet organisationskommunikation, 

som traditionellt gäller muntlig personlig kommunikation och kontakt inom organisationer. En central 

utgångspunkt för avhandlingen är ledarskap och kommunikation som är tätt sammankopplade (Simons-

son, 2002).  

 

Metod: Simonsson utgick från en kvalitativ ansats med hjälp av intervjuer och observationer samt olika do-

kument. Intervjupersonerna som deltog i studien var anställda ur olika personalkategorier. De områden på 

Volvo som undersöktes var kommunikationskanalerna, ledningens kommunikation, företagsklimatet samt 

hur kommunikationen med närmsta chef såg ut (Simonsson, 2002).  

 

Resultat: Resultatet hon kom fram till var att kommunikationen med chefen var viktigare än de formella 

kommunikationsvägarna. Hon menar att det är i alltför positiv tro att betrakta kommunikation mellan chef 

och medarbetare som självgående och en på förhand given funktionell och praktisk process (Simonsson, 

2002).  

 

Slutsats: Några viktiga slutsatser i avhandlingen pekar på att personlig kommunikation och kontakt är vikti-

gare än de formella informationskanalerna. Studien innehöll tre kunskapsöversikter där den första beskri-

ver olika perspektiv på ledarskapsforskning och organisationskommunikation. Den andra fokuserar på 

förståelse och meningsskapande, medan den tredje bygger på en mer teoretisk ansats och tar upp kravet 

på dialog inom organisationer (Simonsson, 2002).  

 

Johansson (2007) har utfört en studie som liknar Simonssons (2002). Studien resulterade i slutsatser om att 

det finns brister i chefers kommunikation. Den visade att de hade en gammaldags syn på kommunikat-

ionsprocesser och kommunikationsproblem som uppstod. Utifrån både Simonssons (2002) och Johans-

sons (2007) resultat kunde klara likheter utläsas, nämligen att chefer på olika hierarkiska nivåer inte har 

tillräckligt med kunskap om medarbetarna och andra chefers arbetssituationer, villkor och möjligheter. 

Likaså visade resultaten att ett antal chefer behöver starkt stöd och kunskap i kommunikationsfrågor  

(Simonsson, 2002; Johansson, 2007). 

 

Ett annat forskningsbidrag med ledarskapsfokus är artikeln Managing internal communication: an organizational 

case study (Robson & Tourish, 2005). Artikelns primära utgångspunkt är att undersöka chefens ovetskap 

om organisationens kommunikationsklimat i kombination med ovilja att ta reda på mer. Syftet var att 

identifiera faktorer som kan förhindra att god kommunikationspraxis etableras inom organisationer. Mål-

gruppen i studien var ledande befattningshavare med tonvikt på deras åsikter. Studien uppmärksammade 

vad ledarna tyckte att de skulle göra för att förbättra kommunikationen i organisationen och vilka kom-

munikativa insatser de faktiskt bidrog med. Dessutom var hög arbetsbelastning en viktig aspekt att ta hän-

syn till i undersökningen. Undersökningsobjektet var en stor europeisk hälso- och sjukvårdsorganisation, 

som var i processen av en omfattande omorganisation.  

 

Metod: Forskarna använde sig av både kvalitativ och kvantitativ ansats. De genomförde intervjuer med fo-

kusgrupper där intervjupersonerna var från olika organisationsnivåer. Materialet sammanställdes genom 

innehållsanalyser utefter teman. Tematiseringen kopplades till befintliga teorier, litteratur och forskarnas 

egna insikter som bidrog till slutsatserna. Undersökningen gjordes i två omgångar där den första forskaren 

utfärdade analysmodellen och den andra forskaren följde samma strategi. Utifrån det fann de olika förslag 

för hur kommunikationen skulle kunna förbättras (Robson & Tourish, 2005).  
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Resultat: Resultatet konkluderades genom en kommunikationsrevision, det vill säga en genomgående och 

oberoende granskning av hur kommunikationsfilosofin inom organisationen såg ut. Även koncept, struk-

tur, flöde och praktisk tillämpning av kommunikation hade en betydande roll för resultatredovisningen. 

Genom intervjuerna kunde ett antal mönster utläsas, det visade genomgående att det fanns behov av mer 

kommunikation och problemen relaterades till ledarnas arbetsbelastning. De fann att medarbetarna fram-

förallt önskar mer kommunikation vid förändringar och att de dessutom önskar bättre informationsflöde, 

det vill säga uppåtgående information från medarbetare till chef. Artikelförfattarna konstaterar att förbätt-

rad kommunikation kräver tid och pengar. De uttrycker att chefer ofta är beredda att göra allt för att för-

bättra kommunikationen förutom att tillägna tid, pengar och ansträngning till uppgiften (Robson & 

Tourish, 2005). 

 

Slutsats: I artikeln skriver författarna om chefers motvillighet att utreda deras kommunikationspraxis ge-

nom att tillämpa kommunikationsrevisioner. De lyfter även chefernas bristande förmåga att utvärdera sin 

egen kommunikativa förmåga. Andra studier de refererar till visar avsevärda skillnader då chefer fått ut-

trycka hur ofta de kommunicerar med sina medarbetare i jämförelse med medarbetarnas upplevelse. Av-

slutningsvis är en viktig slutsats att omfattande klarhet i kommunikationen är lösningen på kommunikat-

ionsproblem snarare än att öka frekvensen på kommunikationen. Ledare som har hög arbetsbelastning 

tenderar att ägna mindre tid för reflektion vilket leder till förändring i beteendet. Frånvaron av uppåtgå-

ende kommunikation kan förblinda ledare att inse sina problem (Robson & Tourish, 2005). 

 

3.5.3 Forskning om förändring 

Sara von Platen (2006) har skrivit doktorsavhandlingen Internkommunikation och meningsskapande vid strategisk 

organisationsförändring: En studie av Sveriges Television med fokus på organisationskommunikation. Syftet med 

studien var att undersöka hur företagsledning, chefer och andra medarbetare skapar mening i omfattande 

förändringar. Information, kommunikation och meningsskapande var i fokus (von Platen, 2006). 

 

Metod: Forskaren utgick från en empirisk undersökning som utformades utifrån kvalitativa fallstudier och 

metoden tillät flexibilitet, bredd och djup (von Platen, 2006).  

 

Resultat: Ett centralt resultat av undersökningen var att organisationer ska fungera i enighet med organisat-

ionsmedlemmarnas uppfattningar. Uppfattningar och definitioner formas ständigt i formella och infor-

mella kommunikationsprocesser och internkommunikation kan därför vara en viktig funktion, framförallt 

för att främja nya gemensamma uppfattningar under organisatorisk förändring (von Platen, 2006). 

 

Slutsats: Slutsatsen var att planerad förändring är en viktig del för framgång och överlevnad av organisat-

ioner och hon lyfter särskilt fram internkommunikation (von Platen, 2006).  

 

3.6 Summering och studiens bidrag till forskningsfältet     

En generell slutsats från tidigare forskning är att internkommunikation är en förutsättning för organisat-

ioners framgång (Ruck & Welch, 2012; Sriramesh et al., 2012; von Platen, 2006; Simonsson, 2002; Johans-

son, 2007; Larsson, 2008; Barrett, 2002; Robson & Tourish, 2005). Forskarna inom organisationskommu-

nikationsfältet presenterar olika studier och fallstudier med resultat som innehåller lösnings-samt förbätt-

ringsförslag där internkommunikationen påvisats som bristfällig (Barrett, 2002; Robson & Tourish, 2005). 

Utöver det har forskningen fokuserat på organisationers interna kommunikation som inkluderar studier 

kring ledarskap och förändring (Ruck & Welch, 2012; Sriramesh et al., 2012; von Platen, 2006; Simonsson, 

2002; Johansson, 2007; Larsson, 2008; Barrett, 2002; Robson & Tourish, 2005).  
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Förhoppningen är att vår studie kommer att bidra till utökad kunskap om chefers förhållningssätt kring 

internkommunikation i en modern organisation. Det finns tidigare forskning som belyser problematiken 

från ett medarbetarperspektiv, därför anser vi att det är värdefullt att även rikta fokus på hur personer i 

ledande positioner upplever internkommunikation. Vårt empiriska fall var Jordbruksverket och studien 

utgår från ledarens perspektiv inom omfattande organisationsverksamhet. Resultatet kan tillföra kunskap 

utifrån en kvalitativ ansats där intervjumaterial ingår. Vi hoppas att vårt forskningsbidrag ska stärka tidi-

gare forskning om internkommunikationens betydelse samt lyfta moderna förhållningssätt till kommuni-

kation som praktiskt kan tillämpas inom stora organisationer.  

 

4 Teori 

Vårt teorikapitel baseras på grundliga beskrivningar, definitioner och betydelser av teoretiska utgångspunkter. Vidare följer 

mer djupgående teorier, begrepp och modeller som vi kommer att använda oss av för att tolka och analysera vårt resultat. 

Genomgående utgår vi ifrån våra tre områden utifrån systemteorin, där särskilt fokus riktas på; kommunikation, ledarskap 

och förändring. Inledningsvis ges en förklaring av systemteorin som är vår vetenskapliga ansats. Därefter presenteras forsk-

ningsfältet organisationskommunikation samt våra fokusområden. 

 

4.1 Systemteori 

4.1.1 Definition och betydelse av systemteori 

Ludwig von Bertalanffy utvecklade en av de mest grundläggande teorierna inom organisationskommuni-

kationsforskningen. Han utvecklade systemteorin på 1950-talet med syftet att förklara vetenskapliga fe-

nomen med grundläggande lagar och principer. Organisationer betraktas i teorin som öppna system där 

delarna ingår i ett ömsesidigt beroendeförhållande. Delarna i organisationer utgörs av individer, grupper, 

enheter, avdelningar, divisioner etcetera där dessa delar är beroende av varandra och helheten (Falkheimer 

& Heide, 2003).  

 

Systemteorin förklarar samhället som ett suprasystem där organisationer är underliggande system och i 

dessa finns subsystem, till exempel olika avdelningar. För att ett system ska överleva måste det omgiv-

ningsanpassas och tillåta utbyte och “input” av material, information och produkter från omgivningen. I 

systemet bearbetas dessa “input” och omvandlas till tjänster eller produkter och byter skepnad till “out-

put” (Falkheimer & Heide, 2003). Utifrån systemteorin har Jacobsen och Thorsvik utvecklat en organisat-

ionsmodell. Den illustrerar tydligt organisationers interna och externa förhållanden samt att alla variabler 

påverkar varandra (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Vi har utgått från det beskrivna beroendeförhållandet för 

att mer djupgående undersöka och anknyta kommunikation, ledarskap och förändring till varandra.  

 

4.1.2 Systemteorimodell 

I boken Hur moderna organisationer fungerar illustreras organisationer som ett produktsystem (Jacobsen 

& Thorsvik, 2002). Författarna utgår ifrån en modell (se figur 1.1) som ger en överblick av vilka förhållan-

den som påverkar organisationer både internt och externt. Den interna delen fokuserar kring organisation-

ens uppbyggnad medan den externa delen handlar om yttre påverkan från organisationens omvärld. Det 

förekommer ett flertal pilar i modellen och de indikerar att alla delar i en organisation påverkas av 

varandra oavsett om det handlar om struktur eller omvärld (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Denna modell 

har präglat vår studie och utifrån den har våra tre fokusområden framtagits; kommunikation, ledarskap 



 

9 

 

och förändring. Dessa delar har enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) ett ömsesidigt beroende av varandra 

som senare lyfts fram i vår resultatdiskussion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1- Jacobsen och Thorsviks systemteorimodell (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

 

Modellen som Jacobsen och Thorsvik förespråkar har ett individperspektiv och fokuserar på människors 

beteende i organisationer. De förtydligar och utgår ifrån tre oberoende variabler: formella drag, informella 

drag och omvärlden (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Dessa oberoende variabler illustreras i modellen (se 

figur 1.1). 

 

Formella drag: De formella dragen innefattar mål, strategier och organisationsstruktur, alltså faktorer som 

har grundläggande betydelse för organisationens existens. De ger riktlinjer för hur arbetet ska fungera och 

vilken handlingsfrihet medarbetarna har tillgång till (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

 

Informella drag: De informella dragen tar sin utgångspunkt ifrån sociala förhållanden där organisationskultur 

och maktförhållanden är centrala delar. Organisationskultur förekommer i alla organisationer och det kän-

netecknas av exempelvis gruppnormer, värderingar och social sammanhållning (Jacobsen & Thorsvik, 

2002).  

 

Omvärld: Den sista oberoende variabeln förklarar organisationen från en större kontext, nämligen omvärl-

den. Alla organisationer är beroende av sin omvärld eftersom här finns nödvändiga resurser som påverkar 

organisationens framgång (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  
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Organisationsbeteende och processer: Inom detta område har den mänskliga faktorn stor betydelse och fokus 

riktas på delar som påverkar medarbetarna i en organisation. Motivation och prestation är två komponen-

ter som ingår i området och som påverkar människors handlingar och beteende. Organisationsbeteende 

och processer innehåller även delar som förändring, lärande, kommunikation och beslut (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002). 

 

Genom kommunikation får medarbetarna ta del av information i organisationen samt känna en delaktig-

het och skapa sig en egen inställning. Kommunikation underlättar även i beslutsprocesser. Eftersom vi 

lever i ett samhälle som ständigt förändras är lärande och förändring viktiga faktorer att ta hänsyn till i en 

organisation. Lärande handlar om att ta till sig ny kunskap och förändring sker när organisationer måste 

anpassa sig efter de externa förhållandena (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

 

Ledarskap: Det sista området i modellen behandlar ledarskap. Att arbeta som chef eller ansvarig innebär att 

de måste utöva ledarskap som har till syfte att få andra människor att utföra ett arbete. Ledare har som 

huvuduppgift att se till att organisationens mål följs och de ska på ett effektivt sätt bidra till en motiverad 

personal (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Som nämnts tidigare utvecklas samhället i rask takt och organisat-

ionsförändringar är ett faktum inom både privat och offentlig sektor. Detta ställer allt högre krav på ledare 

och de har en viktig roll i organisationer (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

 

Då “organisationsbeteende och processer” studeras har vi valt områdena kommunikation och förändring. 

Då organisationen betraktas utifrån perspektivet “omvärld” är beroende, osäkerhet och yttre tryck de vik-

tigaste faktorerna att uppmärksamma. Detta påverkar vidare hur “ledarskapet” yttrar sig som är en egen 

variabel i modellen. Modellen illustrerar att personer med ledande befattningar direkt kan påverka organi-

sationsbeteende och processer genom eget beteende. Indirekt kan de påverka genom användning av orga-

nisationens formella och informella drag (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

 

4.2 Kommunikation 

 

4.2.1 Definition och betydelse av kommunikation 

Kommunikation är en process där information förmedlas mellan människor (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

Både kommunikation och information kan kopplas till sändare-mottagare-modellen. Information beskrivs 

som en enkelriktad process, vilket innebär att en sändare kommunicerar till en mottagare. Kommunikation 

är istället en dubbelriktad process där en sändare kommunicerar med en mottagare och lämnar utrymme 

för feedback, det vill säga återkoppling (Heide et al., 2005). 

 

Kommunikation mellan medarbetare är avgörande för att en organisation ska överleva. Det är viktigt med 

kommunikation för att organisationsmedlemmar ska acceptera organisationsmålen och därigenom kunna 

anpassa målen till praktiska handlingar. Att kunna översätta mål till handling kan uppnås genom att kom-

municera (Heide et al., 2005).  

 

4.2.2 Kommunikationsprocessen 

En förenklad förklaring av kommunikation kan presenteras utifrån Shannon och Weaver’s kommunikat-

ionsmodell från 1949 (Falkheimer, 2001). I kommunikationsprocessen är sändare, budskap och mottagare 

är de viktigaste elementen. Shannon och Weaver använder sig även av ordet “brus” då de definierar den 
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signalstörning som kan uppstå mellan två parter. Bruset kan uppstå inom all typ av kommunikation, likväl 

intern och extern och är därför mycket viktigt att tänka på när man ska kommunicera som företag (Falk-

heimer, 2001).  

 

Denna basmodell har under åren utvecklats. Den stora förändringen är att det har lagts till ytterligare steg 

och den har utvecklats från traditionell envägskommunikation till tvåvägskommunikation. Skillnaden är att 

basmodellen fokuserar kring att föra ut information till en mottagare medan den utvecklade modellen har 

till syfte att lämna utrymme för återkoppling (feedback) från mottagaren. Begreppet brus förekommer 

även i den utvecklade modellen men den har kompletterats med faktorer som kodning och avkodning. 

Det innebär att sändaren väljer vilket budskap som ska sändas ut och i sin tur gör en kodning. Mottagaren 

som tar emot meddelandet och utifrån sina egna referensramar sker en avkodning, alltså en tolkning. 

Dessa två faktorer har lagts till i modellen för att förtydliga kommunikationsprocessen (Larsson, 2008).  

 

 

4.3 Organisationskommunikation 

 

4.3.1 Definition och betydelse av organisationskommunikation   

Organisationskommunikation är ett samlat begrepp för kommunikativa handlingar och interaktioner som 

utförs av företag, myndigheter och intresseorgan (Larsson, 2008). Den vanligaste definitionen av organi-

sationskommunikation är att den innefattar organisationsmedlemmars formella och informella kommuni-

kation internt i organisationen (Heide et al., 2005).  

 

Organisationskommunikation utgör en viktig del inom kommunikationsforskning eftersom den belyser 

organisationsprocesser som ledarskap, organisationsförändringar, strategier och lärande. Utifrån ett kom-

munikationsperspektiv studeras dessa processer i syfte att kunna förstå och förklara (Jacobsen & Thorsvik, 

2002). Organisationskommunikationsfältet i relation till offentlig verksamhet kan beskrivas som komplext 

och inrymmer många faktorer och aspekter att ta hänsyn till (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Inom fältet ut-

gör internkommunikation en stor del och utöver det riktas även fokus på verbal och icke-verbal kommu-

nikation (Larsson, 2008). 

 

4.3.2 Formell och informell kommunikation 

Det är organisationsstrukturen i samband med ledningens beslut som ger förutsättningar för formell 

kommunikation. Den formella kommunikationen uttrycks genom kommunikativa och planerade aktivite-

ter. Det finns behov av både formell och informell kommunikation för att organisationsmedlemmarna ska 

trivas på arbetsplatsen. Teorin om djungeltelegrafen förklarar det direkta sambandet mellan kommunikat-

ionsformerna. Den beskriver hur behovet av informell kommunikation ökar då ledningen misslyckas i att 

kommunicera genom de ordinarie formella kanalerna. Medarbetarna skapar då sinsemellan informell 

kommunikation genom interaktion. Denna typ av kommunikation kan vara verbal eller icke-verbal (Lars-

son, 2008).  

 

 

4.3.3 Verbal och icke-verbal kommunikation 

Muntlig och skriftlig användning av språk klassas som verbal kommunikation. Då kommunikation sker 

utan ord kallas formen för icke-verbal. Den generella uppfattningen inom forskningen på området är att 

den icke-verbala kommunikationen är den dominerande av de två formerna. Icke-verbal kommunikation 
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kan beskrivas som bland annat direkt och kontextberoende. Faktorer som utgör kommunikationsformen 

är vanligen personliga attribut, kroppsspråk, uppträdande, paraspråk och rums- och tidsbeteende. Fysiskt 

utseende och inredningen i exempelvis arbetsrummet kommunicerar direkta budskap, liksom kroppssprå-

ket och rörelser. Rumsbeteende visas som icke verbal kommunikation genom att människor väljer att hålla 

olika avstånd till varandra; intimt, personligt, socialt eller publikt avstånd. En människas tidsbeteende 

bestäms med mått som punktlighet och användning av tid (Larsson, 2008). 

 

 

4.4 Internkommunikation 

 

4.4.1 Definition och betydelse av internkommunikation 

Internkommunikation innebär i klartext kommunikation mellan människor på företag, myndigheter och 

organisationer. En väl utarbetad internkommunikation bidrar till ett flertal fördelar som framförallt ger 

medarbetarna ett helhetsperspektiv av organisationen. Då ledningen upprätthåller kontinuerlig dialog med 

medarbetarna skapas effektivitet inom organisationen. Detta bidrar till ökade möjligheter att uppnå orga-

nisationens mål. Inom större organisationer innebär arbete med internkommunikation olika typer av 

kommunikationsinsatser där aktiviteterna produceras av specialiserade yrkesutövare (Erikson, 2011). 

 

För att organisationer ska kunna existera bör organisationsmedlemmarna föra ständig kommunikation 

mellan varandra. Det är genom deras interaktion som organisationen hela tiden återskapas och utvecklas 

(Heide et al., 2005). Enligt Erikson (2011) ska första prioritet vara de interna resurserna i en organisation. 

För om inte medarbetarna är medvetna om företagets mål och visioner kommer det vara en utmaning för 

utomstående parter att förstå vad organisationen vill åstadkomma. Utan information kan medarbetarna 

inte utföra sitt dagliga arbete och kravet på kommunikation höjs. Framförallt skapar organisationen en 

enighet kring mål när ledningen har en kontinuerlig dialog med medarbetarna. Ett förbättrat arbetsklimat 

bidrar till att underlätta samarbete genom att kommunicera både formellt och informellt via informations-

system (Erikson, 2011). Utifrån internkommunikation fokuserar vi på funktioner och kriterier, interna 

kommunikationsvägar, informationsverksamhet i organisationer, informatör som yrkesroll samt vilka 

kommunikationsproblem som kan uppstå.  

 

4.4.2 Internkommunikationens funktioner och kriterier 

Internkommunikation kan innebära stor helhetlig framgång eller vara förgörande för en organisation. 

Kreps (refererad i Larsson, 2008) menar att organisationer kan bli stabila och flexibla genom intern- och 

externkommunikation. Utan flexibilitet förlorar organisationen innovationsförmåga. Kreps betonar även 

att organisationens och ledningens perspektiv på internkommunikation innebär att; (Larsson, 2008). 

 

• Sprida och genomsyra mål, uppgifter och regler för verksamheten 

• Koordinera organisationens aktiviteter 

• Förse ledningen med upplysningar om tillståndet i organisationen och om tillförlitligheten i sin 

(nedåtriktade) information 

• Socialisera in medarbetarna i organisationens kultur (Larsson, 2008). 

 

 

 

 



 

13 

 

4.4.3 Interna kommunikationsvägar 

Genom forskning kan kommunikation betraktas som fyra olika typer av informationsflöden; nedåtriktad, 

uppåtriktad, horisontell och tvärgående. Alla riktningar är nödvändiga för att skapa en välfungerande in-

ternkommunikation. Den nedåtriktade kommunikationen kännetecknas av att den går från ledningen till 

de anställda. Denna kommunikation är viktig för att den ger riktlinjer och direktiv om hur arbetet ska ut-

föras för att uppfylla organisationens mål (Larsson, 2008).   

 

Motsatsen till den nedåtriktade kommunikationen är den uppåtriktade kommunikationen där dialogen 

istället sker från medarbetare till ledning. Här är återkoppling, upplysning och synpunkter viktiga element 

(Larsson, 2008). Den tredje riktningen är den horisontella kommunikationen där informationen sprids 

mellan anställda på samma nivå i företaget. Det finns även en fjärde riktning som är den tvärgående kom-

munikationen, då skickas enkelriktad information tvärgående och utgår från den formella strukturen mel-

lan anställda på olika enheter på olika nivåer (Larsson, 2008). 

 

4.4.4 Informationsverksamhet i organisationer 

Kommunikationsarbete innebär ett strategiskt förhållningssätt, medvetenhet och hållbarhetsinriktning 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Kommunikation innebär olika typer av insatser där kommunikationsaktivite-

terna produceras av specialiserade yrkesutövare inom större organisationer (Larsson, 2008). Informations-

verksamhetens utformning beror på verksamheten och kan vara produktions- och serviceinriktad och 

verka inom allt från lokal till multinationell nivå. Utifrån ett perspektiv där både intern- och externkom-

munikation inkluderas kan informationsverksamhet delas upp i fyra funktionsområden; Analys-, strategi- 

och planeringsfunktion, relationsfunktion, produktionsfunktion och kultur- och konsultfunktion (internt). 

Analys- och strategiarbete förekommer ofta i relation till projekt men kan även innebära involvering i led-

ningens strategiska hantering. Här ingår även uppföljning av analys- och strategiutveckling samt planering 

av informationsaktiviteter och profileringsinsatser. Informationsverksamhet ansvarar för traditionella ar-

betsuppgifter som produktion och eftersom informatörerna har en mångsidig roll har benämningen relat-

ionsfunktion dessutom uppkommit. Den sista funktionen innebär stöd för den interna kulturen genom att 

bistå enheter rådgivning i samband med informationsfrågor (Larsson, 2008).  

 

Arbetsuppgifterna som informationsverksamhet ansvarar för ser liknande ut i privat och offentlig sektor, 

sett till de interna insatserna. Huvuduppgiften för verksamheten är kommunikation med personalen. Allt 

typ av informationsarbete ska anpassas efter målgrupp och enhet och de som är verksamma inom inform-

ationsarbetet utövar fyra typer av kommunikation; Arbetskommunikation, nyhets- och lägeskommunikat-

ion, styr- och förändringskommunikation samt värderings- och kulturkommunikation. Arbetskommuni-

kation kännetecknas av information som personalen behöver för att utföra sina dagliga arbetsuppgifter. 

Nyhets- och lägeskommunikation innebär tillgång till information om nutida, dåtida och framtida händel-

ser som berör organisationen. Detta kan gälla både interna och externa aktualiteter som kan påverka orga-

nisationen. Styrkommunikation innebär information om mål, planer och riktlinjer samt budget och bok-

slut. Den kommunikationsgren som behandlar eventuella förändringar och omorganiseringar kallas för-

ändringskommunikation. Organisationens attityd, etik och medarbetarsyn uttrycks med hjälp av värde-

rings-och kulturkommunikation. Dessutom synliggör denna kommunikationsform organisationens ställ-

ningstagande gentemot samhälls- och miljöansvar (Larsson, 2008).   
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4.4.5 Informatör som yrkesroll 

Informatörer arbetar på daglig basis med kommunikation och ansvar för organisationens informationsfrå-

gor samt att koordinera kommunikationskanalerna på bästa sätt. Vidare har informatören en relations-

skapande roll även externt med omvärlden. De normer och riktlinjer som organisationen förhåller sig till 

ska utformas och upprätthållas med hjälp av informatörens stöd. Det finns fyra kategorier inom yrkesrol-

len; relationell, organisatorisk, professionell och etisk (Larsson, 2008). Idag ansvarar de flesta kommuni-

kationsavdelningar för både intern-och externkommunikation och kommunikation betraktas i sin helhet 

(Johansson, 2007). 

 

4.5.6 Kommunikationsproblem 

Det är vanligt förekommande att det uppstår kommunikationsproblem inom organisationer. Det beror 

ofta på bristfällig kommunikation mellan ledning och anställda och vice versa (Jacobsen & Thorsvik, 

2002). Problem kan även uppstå när informationsmängden blir för stor. För att förhindra kommunikat-

ionsproblem är det viktigt att hitta en balans samt att selektera ut relevant information till rätt mottagare 

(Heide et al., 2005). 

 

 

4.5 Kommunikationskanaler 

 

4.5.1 Definition och betydelse av kommunikationskanaler 

En förutsättning för att kommunikation ska kunna ske är att den överförs till en mottagare via en kom-

munikationskanal. Vid en intern dialog är valet av kommunikationskanal viktig och det finns tre tillväga-

gångsätt: skriftliga, muntliga och elektroniska kanaler. Dessa kanaler ska ses som hjälpmedel för att för-

medla information och valet bygger på hur effektivt kommunikationen ska vara (Jacobsen & Thorsvik, 

2002). Tidigare forskning som handlar om hur människor väljer medium visar att de elektroniska medierna 

utesluter sociala ledtrådar som behövs för att känna närvaron av den person kommunikationen riktas till. 

Samtal som sker öga mot öga har högre social närvaro och är därför mer lämpliga vid situationer då beslut 

ska fattas eller då konflikter ska lösas (Falkheimer & Heide, 2003). Val av kanal sker alltså beroende på 

vilket meddelande som människor vill förmedla. Opersonliga meddelanden skickas ofta genom skriftliga 

kommunikationskanaler, medan enkla meddelanden skickas via e-post. Däremot komplexa meddelanden, 

där risken är stor för misstolkning, bör muntlig kommunikation användas. Det ger bäst förutsättningar att 

förmedla information samt ger möjlighet till direkt återkoppling (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Beskriv-

ningarna av muntliga, skriftliga och elektroniska kanaler samt teorin om “media richness” kopplar vi till i 

vår resultatredovisning. 

 

Muntliga kanaler 

Den muntliga kommunikationen sker dagligen och den kännetecknas av fysiska möten mellan människor. 

Fördelen med den muntliga kommunikationen är att det ges möjlighet till dialog och stort utrymme för 

frågor. Exempel på när den muntliga kommunikationen används är vid samtal, möten och utbildningar 

(Erikson, 2011). Dessutom förmedlar människor en tydligare kommunikation genom att använda sig av 

kroppsspråk och röstläge. Denna kommunikationskanal den viktigaste och värderas högre än ett skrivet 

meddelande (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 
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Skriftliga kanaler 

Den är den kommunikation som förmedlas genom tryckt material vanligen i pappersform. Fördelen med 

tryckt skrift är att mottagaren kan ta del av informationen vid behov och att all konkret fakta är samlat i 

ett dokument. Nackdelarna med denna kommunikationskanal är att det finns en begränsad möjlighet att 

förmedla ”rik information” eftersom människor har svårt att ta till sig mycket text. Utöver det försvåras 

även uppkomsten av en dubbelriktad dialog samt att det dröjer ofta lång tid innan sändaren får en reaktion 

ifrån mottagaren (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

 

Elektroniska kanaler 

Internets uppkomst har förändrat möjligheterna inom kommunikationsförmedling och bidragit till obero-

ende av tid och rum (Heide et al., 2005). I takt med utvecklingen har en datormedierad kommunikation 

uppkommit och de elektroniska kanalerna kallas ofta för interaktiva medier eftersom de ger möjlighet till 

direkt dialog. Det finns ett flertal kategorier som tillhör elektroniska medier bland annat e-post, blogg och 

video - och telefonkonferenser (Erikson, 2011). Den moderna datormedierade kommunikationen har gjort 

att alla, inte enbart chefer, förväntas att ta ett informations-och kommunikationsansvar i organisationer 

(Heide et al., 2005). 

 

Intranät 

Inom de flesta företag idag används kommunikationskanalen intranät som ger möjlighet för de anställda 

att ta del av all information inom arbetsnätverket. För att enkelt beskriva vad intranätets funktion är kan 

det liknas med ett internt internet. Det finns möjligheter till att använda liknande funktioner som webbsi-

dor, e-post och diskussionsforum. Sammanfattningsvis är intranätet ett kommunikationsverktyg som har 

stor potential att enbart fokusera på informationsspridning inom organisationen (Falkheimer & Heide, 

2003). 

 

4.5.2 Media richness-teorin 

Organisationer kan välja mellan dessa kommunikationskanaler och ibland kan det vara svårt att veta vilken 

kanal som är bäst lämpad för situationen. Media richness-teorin klassifierar kommunikationskanaler uti-

från en gradering som antingen “rikt” eller “fattigt” medium (Falkheimer & Heide, 2003). 

 

Forskarna Richard Daft och Robert Lengel är upphovsmännen till “media-richness”-teorin som innebär 

olika mediers förmåga att lösa tvetydighet. Tvetydiga situationer präglas av ambivalens och föränderlighet 

och ett exempel kan vara då organisationen gör försök att tolka förändringar i omvärlden. Lösningen är då 

att tolka och diskutera kring betydelse och tillvägagångssätt (Falkheimer & Heide, 2003). Ett rikt medium 

har bättre förutsättningar för att snabbt förändra människors förståelse och uppfattning. Högst upp på 

skalan återfinns öga-mot-öga-kommunikation som följs av telefon, e-post, personligt skrivna dokument, 

noteringar och opersonligt skrivna dokument som exempelvis rapporter. Forskarna fann att medierna kan 

rangordnas utefter kapacitet att hantera tvetydig information. Medierikheten bestäms utifrån fyra kriterier; 

 

1) direkt återkoppling- underlättar för gemensam förståelse 

2) multipla ledtrådar- transporterar information om kroppsspråk, röstläge och tonfall 

3) naturligt språk- ersätter siffror 

4) personlighet- grad av tillåtelse av personligt uttryckssätt (Falkheimer & Heide, 2003). 

 

“Media richness”-teorin beskriver effektiv kommunikation då en person väljer rätt medium med tillräcklig 

förmåga att hantera mängden tvetydighet i meddelandet. Rika medier ska användas vid komplexa situat-

ioner för att det ska vara effektivt. Det sker ofta att alltför fattiga medier används vid komplicerade frågor, 
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exempelvis då företagsledningar ska informera om organisationsförändringar och väljer att skicka doku-

ment via e-post. Det som istället krävs är möjlighet till dialog. Det är på samma sätt ineffektivt att använda 

rika medier, som exempelvis möten, då enkel information ska sändas ut. Möten bör istället avsättas för 

dialogkommunikation och återkoppling medan e-postmeddelanden kan skickas för att sända ut enklare 

meddelanden (Falkheimer & Heide, 2003). 

 

4.6 Ledarskap  

 

4.6.1 Definition och betydelse av ledarskap 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) handlar ledarskap om att människor utövar ett speciellt beteende 

som har till avsikt att påverka individers inställning, tänkande och uppförande. Det är en process som ofta 

sker inom organisationer där syftet är att uppnå uppsatta mål samt att motivera medarbetarna att prestera 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Ledarskap handlar om att skapa mening åt arbetet och förståelse för det 

som pågår inom organisationen. En modern chef delegerar ansvar och beslutsbefogenheter samt stöttar 

och underlättar arbetet för sina medarbetare. Chefsroller beskrivs vanligen idag med ord som visionär, 

inspiratör och coach (Heide et al., 2005). Att arbeta som ledare ställer vissa krav, det är viktigt att anpassa 

sig efter faktorer som formella mål, struktur och nätverk av sociala relationer. Även kultur och maktför-

hållanden i förhållande till omvärld måste de anpassa sig till i organisationen. Dessa faktorer skapar riktlin-

jer för ledarens handlingsfrihet och formar arbetsuppgifterna. Trots dessa riktlinjer har ledaren stor möj-

lighet att forma dessa förhållanden och det tillhör en av deras viktigaste uppgifter (Jacobsen & Thorsvik, 

2002). Mot bakgrund av ledarskapets betydelse fokuserar vi på ledarskap som ett kommunikativt uppdrag 

med olika förutsättningar. 

 

4.6.2 Ledarskap och kommunikation 

Som nämnts tidigare handlar ledarskap om att hantera mening och betydelse anpassad utefter situation. 

Ledare som använder ett ramverk i sin kommunikation, så kallat framing, innebär att de har en egen och 

tydlig verklighetsuppfattning samt är införstådda med personliga mål som behandlar organisationen och 

kommunikationen. Forskning har visat att ledare som använder sig av visionsförankrade budskap i sin 

kommunikation är mer effektiva än de ledare som brukar ett pragmatiskt innehåll. Det är till syvende och 

sist det helhetliga innehållet som ledaren framför genom kommunikation som kan påverka effektiviteten 

(Miller, 2012). 

 

4.6.3 Chefens kommunikativa uppdrag 

Under åren som gått har chefens förutsättningar ändrats och det kommunikativa uppdraget ser an-

norlunda ut. Idag finns kommunikativa tillgångar i form av databaser, webbsidor och e-post samt intranät 

som bidragit till annat fokus. Chefens främsta uppgift är inte längre att enbart sprida information utan sna-

rare selektera, förklara och förädla kommunikationen vilket har olika innebörder. Att selektera innebär att 

chefen har till uppgift att välja ut den information som är relevant för medarbetarna. Om denna uppgift 

inte utförs korrekt finns det risk för en splittrad organisation där oklarheter uppstår (Heide et al., 2005). 

För att en organisation ska fungera måste medarbetarna få vetskap om dess visioner, mål och strategier 

därför måste budskapet tolkas, förklaras och förädlas. Det ska finnas en meningsfull koppling till det dag-

liga arbetet. Om denna process inte sker förlorar organisationens budskap sin sammanhållande och sty-

rande effekt (Heide et al., 2005). 
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Ytterligare en viktig del av det kommunikativa uppdraget är att skapa dialog med medarbetarna. För att 

det ska kunna ske en dialog krävs tvåvägskommunikation, alltså sändaren kontaktar mottagaren som i sin 

tur ger återkoppling (feedback). Dialogen skapar utrymme för delaktighet och lärande samt ger en möjlig-

het för chefen att delegera ut arbetsuppgifter (Heide et al., 2005). 

 

4.6.4 Chefens kommunikativa förutsättningar 

Ledarens personlighet, inställning och kunskap har betydelse för hur kommunikationen sker med medar-

betarna. Utöver det påverkar även organisationens struktur och kultur kommunikationen. Ett flertal orga-

nisationer har under åren ändrat organisationsstruktur till en ”platt organisation” vilket bidragit till färre 

hierarkiska chefsnivåer. Som följd av detta har cheferna fått ansvar för större personalgrupper vilket för-

svårar möjligheterna för dialog och delaktighet (Heide et al., 2005). 

 

4.7 Förändring 

 

4.7.1 Definition och betydelse av förändring 

Organisatorisk förändring innebär att någonting utvecklas utifrån det existerande utgångsläget (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002). Organisationer måste förhålla sig till förändring för att kunna existera. Det krävs en stän-

dig anpassning i förhållande till omgivningens behov för att organisationen ska vara välfungerande. Orga-

nisationsförändring kan för vissa verksamheter handla om en planerad förändring. Denna typ av långvarig 

förändring involverar processer som bland annat handlar om informationsflöde och problemlösning (Mill-

ler, 2012). Förändring är en viktig drivkraft för all typ av organisation. Organisationer har en orubblig re-

lation till omvärlden och därmed också till förändring (Angelöw, 1991). Förändringar ställer höga krav på 

kommunikationen inom organisationen och det finns olika typer av förändringar, interna förändringar 

eller förändringar i omvärlden (Erikson, 2011). Då förändringskommunikation diskuteras utifrån forsk-

ningsperspektiv belyses internkommunikation som något av det viktigaste aspekterna (Sriramesh et al., 

2012). För organisationsmedlemmar som är involverade i en planerad organisationsförändring finns 

många aspekter att ta hänsyn till. En viktig aspekt i förändringen är förhållningsättet till kommunikation 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Vi väljer att ta utgångspunkt i teorier om förändring i förhållande till ledar-

skap vilket är betydande för vår studie. 

 

4.7.2 Förändringskommunikation 

Forskare och informatörer har på senare år insett betydelsen av kommunikation i förändringsprojekt, den 

är i vissa fall avgörande för framgång. Kommunikationens roll i förändringsprocesser handlar ofta om att 

skapa stabilitet och utöver det ska kommunikationen även driva förändringsprocessen framåt. Kommuni-

kationen har en trygghetsskapande uppgift och ska bidra till en känsla av att ingå i ett sammanhang 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Det är av stor betydelse att föra diskussion om hur internkommunikation 

ska bedrivas under en förändring. Även vilka tillvägagångssätt och vilka kanaler som ska användas till både 

medarbetare och individer utanför organisationen är av vikt att diskutera. Frågorna kan handla om hur 

stor del av kommunikationsprocesserna som ska föras via möten, skriftliga kanaler eller internet (Miller, 

2012). Att aktivt arbeta med förändringskommunikation genererar ett starkt konkurrensmedel gentemot 

andra företag (Erikson, 2011). 
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4.7.3 Förändring och ledarskap 

Ledarskap inom organisationer är en viktig del i en förändringsprocess. Tidigare forskning har bland annat 

visat en simplifierad bild av ett effektivt ledarskap där förmågan att leda andra människor fått stor upp-

märksamhet. Vidare har forskningen fokuserat på relationsskapande mellan chef och medarbetare och 

idag är kommunikationsprocesser centrala i teoriformulering som handlar om ledarskap (Miller, 2012). 
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5 Syfte och frågeställningar 

I denna del uppmärksammas problemområdet inom forskningsfältet och vidare presenteras vårt syfte och våra 

 frågeställningar. 

 

5.1 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att betydelsen av att studera och betrakta internkommunikation ökar (Sriramesh 

et al., 2012). Det blir allt viktigare för företag, organisationer och myndigheter att uppmärksamma intern-

kommunikation mellan medarbetare och mellan medarbetare och ledning. Från ett ledarskapsperspektiv 

finns forskningsresultat som tyder på att den kommunikativa förmågan hos en ledare inrymmer allt högre 

krav från många håll i organisationen (Simonsson, 2002). Ledarens ansvarsområde är kumulativt och vid 

sidan av huvuduppgifterna ska den kommunicerande faktorn vara en av de viktigaste (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002). Med detta som bakgrund anser vi att det är av vikt att belysa hur ledare upplever intern-

kommunikation i stora och komplexa organisationer samt under förändring.  

 

Utifrån forskningsläget och den forskning vi tagit del av finns inte tillräckligt med kännedom kring intern-

kommunikation utifrån ett ledarskapsperspektiv. Det finns forskning som uppmärksammar medarbetare 

inom organisationer och vilka krav och förväntningar de har på ledare och hur de kommunicerar (Robson 

& Tourish, 2005). Vidare kan forskning utökas kring hur ledare upplever sin egen kommunikativa förmåga 

och deras betydelse för internkommunikation. Forskning om kommunikation och ledarskap är omfat-

tande och de är aktuella frågor i relation till organisationskommunikationsfältet (Simonsson, 2002; Johans-

son, 2007). Det finns vetenskapliga teorier om hur kommunikation bäst tillämpas för att skapa effektiva 

organisationer och det finns forskningsresultat som beskriver den moderna ledaren (Jacobsen & Thorsvik, 

2002; Miller, 2012). Dessutom behandlas organisationsförändring som en påverkande faktor för kommu-

nikation och ledarskap (von Platen, 2006; Miller, 2012). Det blir därför intressant att ytterligare belysa 

dessa aspekter i beroendeförhållande av varandra med utgångspunkt i ledarnas insikter och praktiska fär-

digheter där kommunikation, ledarskap och förändring inkluderas.  

 

5.2 Syfte  

 

Syftet är att undersöka internkommunikation ur ett ledarskapsperspektiv i samband med organisations-

förändring. Vår vetenskapliga utgångspunkt är systemteorin och utifrån den fokuserar vi på tre relevanta 

områden; kommunikation, ledarskap och förändring.  

 

5.2.1 Frågeställningar 

 

För att förtydliga vårt syfte har vi följande frågeställningar:  

 

 Vilken generell syn har ledare på internkommunikationens roll och dess kvalitet? 

 Hur ser ledare på internkommunikationens roll och dess kvalitet sett till ledarskap? 

 Hur ser ledare på internkommunikationens roll och dess kvalitet sett till organisationsförändring? 
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6  Metod och material 

I detta kapitel presenteras vår aktuella undersökningsmetod och hur vi har gått tillväga för att utföra studien. Vi beskriver 

dessutom analysmetoden samt ger förslag till förbättringar och vidare forskning.  

 

6.1 Intervju som metod 

Vi utgick ifrån en kvalitativ ansats med hjälp av intervjuer som metod. Intervjuer är en kvalitativ forsk-

ningstradition som används främst när forskare behöver en djupare förståelse för den valda populationen 

(Dalen, 2007). Vår ambition var inte att generalisera resultatet utan att få ett bredare perspektiv gällande 

hur internkommunikation tillämpas inom moderna organisationer. Därför valde vi en kvalitativ ansats före 

en kvantitativ. Med hjälp av intervjuerna och vårt val att undersöka fenomenet internkommunikation i en 

realistisk miljö fick vi en helhetsbild av internkommunikation. Vi valde att genomföra en empirisk fallstu-

die på Jordbruksverket där cheferna var i fokus. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer och till vår 

hjälp utformade vi en intervjuguide med definierade teman. Denna intervjumetod gav oss möjlighet till 

flexibilitet med utrymme för följdfrågor (Dalen, 2007).  

 

Vi genomförde nio semistrukturerade intervjuer där personer med chefsbefattning från olika hierarkiska 

nivåer valdes ut och intervjuades. Ambitionen med intervjusvaren var att de skulle vara oberoende av på 

vilken nivå chefen var anställd, syftet var snarare att få ökad kännedom om hur olika chefer bedömer och 

upplever samma fenomen (internkommunikation). Vi valde denna metod för att kunna få inblick samt 

djupare svar kring chefers personliga upplevelser och vi anser att metodvalet besvarade vårt syfte. Inter-

vjuguiden var ett användbart stöd vid intervjun. Vi genomförde provintervjuer som gav oss möjlighet att 

anpassa och redigera intervjuguiden ytterligare och vi anser att frågeställningarna tydligt kan kopplas till 

syftet.  

6.1.1 För- och nackdelar med kvalitativ intervju 

Vår önskan var att alla intervjupersoner skulle få möjlighet att få sin röst hörd vilket gjorde valet självklart 

att använda intervjuer, det vill säga kvalitativ ansats. Fördelen med enskilda intervjuer är att informanten 

får tala utifrån sina egna tankar utan påverkan av någon annan. Ytterligare en fördel är att målgruppen får 

stor frihet att bidra med egna åsikter, vilket vi ansåg fördelaktigt för att få en bättre inblick i hur intern-

kommunikation upplevs inom organisationer. Intervjuerna bidrog till att vi fick ett bredare och djupare 

analysmaterial eftersom människor är mer benägna att dela med sig av information i ett samtal. (Dalen, 

2007)  

 

En nackdel med intervju som metod är att det kan uppstå eventuella intervjuareffekter som orsakas av oss 

forskare. Det handlar om omedveten påverkan och styrning från intervjuaren. Det kan vara exempelvis 

genom uttal, mimik och gester när frågorna uppläses som påverkar intervjupersonens svar. Även selektivt 

lyssnande när svaren registreras kan påverka det insamlade analysmaterialet. Ytterligare ett problem som är 

svårhanterat är om intervjupersonen upplever att det finns förväntningar på svaren, detta kan leda till fel-

aktigheter i det slutgiltiga materialet (Esaiasson et al., 2012). 

 

6.2 Avgränsningar 

I vår studie gjorde vi ett antal avgränsningar. Vi utgick ifrån en kvalitativ ansats för att vi ansåg att den 

metoden bäst passar studiens syfte och perspektivinriktning, det vill säga ledarskap. Vi begränsade inter-

vjupersonerna till ledare eftersom tidigare forskning visat att det finns tendens till ovilja hos ledare att ut-

reda internkommunikation inom verksamheten samt sin egen kommunikativa förmåga (Robson & 

Tourish, 2005). Internkommunikationens betydelse ökar och därmed också ledares ansvar för att kommu-
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nicera (Simonsson, 2002; Sriramesh et. al, 2012). Detta tycker vi är en intressant aspekt att försöka få en 

djupare inblick i, det vill säga hur målgruppen (ledare) resonerar kring internkommunikation. Vårt syfte 

var inte att göra en specifik handlingsplan för hur ledare kan tillämpa kommunikation och kommunicera 

internt utan snarare att bidra med nya insikter kring kommunikationsarbete utifrån ett ledarskapsperspek-

tiv.   

 

Förhoppningen är att vår studie kan bidra till utökad kunskap om ledares förhållningssätt kring intern-

kommunikation i en modern organisation. Det finns tidigare forskning som belyser problematiken från ett 

medarbetarperspektiv (Robson & Tourish, 2005). Därför anser vi att det är värdefullt att även rikta fokus 

på hur personer i ledande positioner upplever internkommunikation. Vi utgick från ett empiriskt fall och 

studien riktar sig till ledares perspektiv inom omfattande organisationsverksamhet. Vår förhoppning är att 

vårt forskningsbidrag ska stärka tidigare forskning samt lyfta moderna förhållningssätt till kommunikation 

som kan tillämpas inom stora organisationer.  

 

6.3  Intervjuguide 

Eftersom vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer utarbetade vi en intervjuguide. Den innehöll 

centrala teman och frågor som tillsammans täckte de viktigaste områdena för studien (Dalen, 2007). De 

teman som vi valde att utgå ifrån var; kommunikation, ledarskap och förändring. Vi valde att sända ut in-

tervjuguiden till alla chefer inför intervjun för att de skulle få en möjlighet att förbereda sig och sina svar 

inför avstämd intervjutid (Dalen, 2007). Frågeställningarna i intervjuguiden var relativt korta och vi anpas-

sade dem för att få beskrivande och förklarande svar från intervjupersonerna. Vi undvek “varför”-frågor 

och använde istället inledande ord som “Beskriv...” eller formuleringar som “Hur upplever du…?”. Vi 

bestämde oss för att tillåta kompletterande uppföljningsfrågor vid intervjutillfället då vi eftersökte ett mer 

innehållsrikt svar eller ett konkret exempel (Esaiasson et al. 2012). För att se om våra frågor var lättför-

ståeliga och konkreta valde vi att genomföra två provintervjuer. Vi tog tiden på provintervjuernas längd 

och redigerade frågorna något för att de skulle bli enkla att förstå. Vi testade även att spela in intervjun 

med våra mobilers inspelningsfunktion för att testa ljudupptagningsförmåga, räckvidd och inspelnings-

kapacitet (Dalen, 2007). 

 

6.4 Urval av intervjupersoner  

Vi gjorde ett stratifierat urval baserat på undersökningsgruppen, det vill säga cheferna på Jordbruksverket 

(totalt 49 stycken). Detta innebär att vi delat in hela populationen i grupper (strata) (Esaiasson et al., 2012). 

Gruppindelningen gjordes utefter Jordbruksverkets chefspositioner; enhetschefer, avdelningschefer och 

chefer som är regionalt placerade. Vi fick upplysningar från vår kontaktperson om namn och befattning 

för de nuvarande cheferna som skulle kunna vara aktuella för vår undersökning. Listan innehöll person-

uppgifter och utifrån den gjorde vi ett proportionellt urval. Vi anpassade oss efter gruppernas proportion-

er och därefter valdes slumpmässigt intervjupersoner ut som tillfrågades om deltagande i studien (Esaias-

son et al., 2012).  

 

Andelen enhetschefer var fler till antalet än avdelningschefer och regionala chefer i undersökningen. Vi 

drog slumpmässigt ut sju enhetschefer, två avdelningschefer och en regionalt placerad chef, totalt 10 in-

tervjupersoner. När cheferna hade valts ut utformade vi en lista som ett första utkast för vårt urval, vi 

gjorde även en reservlista om någon av cheferna inte kunde delta i studien (Esaiasson et al., 2012). Dessa 

listor sände vi till vår kontaktperson som i sin tur tog kontakt med de aktuella cheferna via mail. I detta 

mail sändes även ett informationsbrev (se “Bilaga 2- Informationsbrev till chefer på Jordbruksverket”) ut 

som vi skapat där intervjupersonerna fick en presentation av oss samt information. Vi var noga med att 
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poängtera de etiska aspekterna i brevet eftersom det kan vara en känslig fråga vid genomförande av inter-

vjuer (Esaiasson et al. 2012).  

 

Vidare följde vi upp med telefonsamtal till respektive chef där vi presenterade oss, vårt syfte med studien 

samt om intresse fanns att delta. Vi förberedde ett tidsschema innan vi kontaktade intervjupersonerna där 

vi erbjöd tre olika datum. Vid samtalet fick intervjupersonen själv boka in lämplig tid för intervju. Vi be-

räknade 60 minuter per intervju och vi inkluderade även raster på 30 minuter emellan (Esaiasson et al. 

2012). En intervju inbokades med avtalad tid på Skype på grund av begränsad möjlighet för ett personligt 

möte. Vi skickade ut en bekräftelse via mail om tid och plats till alla som tackat ja till att delta i studien.  

 

6.4.1  Etiska aspekter 

Vi utgick ifrån de fyra huvudkrav som svenska Vetenskapsrådet har konkretiserat kring forskning nämli-

gen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De fyra allmänna 

kraven innefattar ramverk för informanternas och forskarens rättigheter och skyldigheter. Det först-

nämnda kravet är informationskravet som innefattar att forskaren ska informera intervjuobjektet kring 

studiens syfte så att det inte finns några oklarheter (Olsson, 2008). Redan i tidigt skede av forskningen in-

formerade vi berörda parter kring vår studie. Vi upplyste informanterna om att de medverkade i en forsk-

ningsstudie och att vårt material skulle användas utifrån ett vetenskapligt syfte. Utifrån den informationen 

fick deltagarna själva bestämma om de ville medverka i studien och det är vad samtyckeskravet handlar 

om (Olsson, 2008).  

 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, handlar om access. De som deltar i en studie ska ges konfiden-

tialitet, vilket innebär att deras personuppgifter ska bevaras på ett säkert sätt så att ingen utomstående kan 

ta del av informationen (Olsson, 2008). Två veckor innan intervjuerna skickade vi ut information kring 

vad som gäller kring etik och access för att cheferna skulle få veta sina rättigheter och hur skulle behandla 

de uppgifter som de lämnade ut. Vi var noga med att poängtera att vi följde nyttjandekravet som innefat-

tar att det empiriskt insamlade data enbart får användas i forskningssyfte och inte användas för kommersi-

ellt bruk (Olsson, 2008).  

 

6.4.2 Intervjusituationen 

Vår kontaktperson bokade i tidigt stadium konferensrum åt oss i Jordbruksverkets byggnad. Vid start av 

intervjun informerade vi om upplägg och inspelningsteknik. Vi valde ut en av oss att vara ansvarig för in-

tervjufrågorna och en teknikansvarig. Vi lät intervjuguiden finnas tillgänglig för informanten under inter-

vjun. Eftersom intervjupersonerna har toppositioner på Jordbruksverket ansåg vi det rimligt att beräkna 

60 minuter per intervju. Vi avvarade även tid för raster mellan intervjuerna. Den kortaste intervjun tog 16 

minuter och den längsta tog 59 minuter. De flesta intervjuer tog cirka 35 minuter.  

 

6.4.3 Bortfall 

Ursprungligen avtalade vi med kontaktpersonen att genomföra 10 intervjuer. Vi var tvungna att använda 

oss av vår reservlista eftersom två chefer inte hade möjlighet att delta. Vid ett tillfälle uteblev en intervju-

person och det räknade vi som ett bortfall och utfallet blev istället totalt nio intervjuer. Två av intervjuerna 

genomfördes via telefon, den ena enligt tidigare avtal och den andra på grund av teknikproblem. 
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6.5 Material  

Vårt empiriska material utgjordes av intervjusvar från nio personer (ca 100 sidor). Intervjuguidens teman 

och frågeställningar utgjorde grunden för vår resultatredovisning. Bakgrundsmaterial om Jordbruksverket 

hämtades via deras hemsida. Som inspelningsverktyg använde vi av oss våra mobiltelefoner. Vi valde av 

säkerhetsskäl att använda oss av båda våra mobiler och deras inspelningsfunktion under varje intervju.  

 

6.5.1 Transkribering 

Vid kvalitativ metod används transkribering vilket innebär att det talade språket översätts till en skriftlig 

form (Dalen, 2007). Under arbetet med transkriberingen gick vi igenom intervjumaterialet grundligt. Vi 

utsåg en av oss som ansvarig för samtliga transkriberingar och den andra skötte inspelningstekniken.  

 

Intervjupersonerna bistod med olika mängd relevant information som vi kunde utgå ifrån och vidare ana-

lysera. Vissa hade förberett sig mer än andra vilket gav utslag i deras intervjusvar. Vi upplevde att det var 

enklare att transkribera de intervjuer där cheferna hade förberett sig och utgick från stödord. I efterhand 

tycker vi att vi gjorde ett bra val i att skicka ut intervjuguiden i förväg. Detta för att intervjupersonerna 

skulle känna sig trygga utan överraskningar samt att de skulle få ett seriöst intryck av oss och förstå bety-

delsen av studien. 

 

6.6 Analysmetod av intervjumaterialet  

Som förhållningssätt valde vi hermeneutisk tolkning. Hermeneutik betyder ”läran om tolkning” där forsk-

ningen handlar om att tolka och förstå. Uttalanden tolkas med ett djupare meningsinnehåll än det omedel-

bara som uppfattas. Budskapet placeras i ett sammanhang eller en helhet, där delen förstås utifrån helhet-

en och helheten anpassas till delen. Vår förförståelse är också en samverkande del i den hermeneutiska 

tolkningen (Dalen, 2007). Vår förförståelse för vårt valda forskningsfält, internkommunikation, är grund-

läggande och innefattar faktakunskap och kännedom om teoretiska utgångspunkter.  

 

6.6.1 Validitet och reliabilitet  

I all forskning ska forskaren försöka uppnå validitet och reliabilitet. Validitet innebär studiens trovärdighet 

och handlar om att forskaren mäter det som önskas mäta. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och värde-

rar kvaliteten i studien (Östbye, 2003). Vi ville försäkra oss om att intervjupersonerna hade viss förförstå-

else för vad vi ville undersöka, därför fick de tillgång till intervjuguiden i förväg innan intervjusituationen 

ägde rum. Vi ansåg att detta skulle kunna bidra till att minska risken för misstolkningar under intervjuerna, 

vilket kunde påverka studiens validitet (Dalen, 2007). Vi anser att vår studie har en god tillförlitlighet där 

syftet var att ge en bild av internkommunikation inom modern verksamhet utifrån ett chefsperspektiv. 

Eftersom det hermeneutiska förhållningssättet innebar tolkning kan vi som författare eventuellt ha färgat 

resultatet i studien vilket i så fall påverkar reliabiliteten (Dalen, 2007). 

 

Önskvärt hade varit om det hade kunnat undvikas ett bortfall av den tionde intervjupersonen, som even-

tuellt hade kunnat påverka eller tillföra viktig information till resultatet. Vidare eftersom två intervjuer ge-

nomfördes via telefon kan även detta ha påverkat svaren såtillvida att de inte hade samma förutsättningar 

under intervjusituationen som de övriga intervjupersonerna.  

 

 

 

 



 

24 

 

6.6.2 Tematisering 

Den analysmetod vi utgick ifrån var tematisering. Vi inledde analysprocessen genom att lära känna det 

empiriska materialet. Datan granskades flera gånger och utifrån det kunde enklare slutsatser konkluderas. 

(Olsson, 2008) Vi lyssnade igenom vissa intervjuer flera gånger på grund av svårigheter att uppfatta ord 

och meningar i intervjupersonens svar. Det empiriska materialet kategoriserades in i specifika teman som 

var aktuella för att belysa vårt problem. Utifrån de teman som utmärkte sig mest kunde vi koncentrera oss 

på att koda och finna intressanta slutsatser av materialet (Dalen, 2007). De tre teman som vi utgick ifrån 

var; kommunikation, ledarskap och förändring som vi sedan bröt ner i aktuella underteman utifrån inter-

vjuguiden.  

 

Enligt oss var tematisering en bra analysmetod eftersom materialet delades in i övergripande teman samt 

underteman vilket bidrog till en ökad förståelse för resultatet. Denna analysmetod har även forskarna 

Robson och Tourish (2005) använt sig av i sin studie. De genomförde också intervjuer med chefer från 

olika hierarkiska nivåer. Deras empiriska material sammanställdes genom att skapa teman som sedan 

kopplades till befintliga begrepp, teorier och modeller. I deras studie fick intervjupersonerna beskriva vad 

internkommunikation var för dem och även vad de tror att den ansvarar för/styr över. Utifrån att ha 

granskat deras metodkapitel kom vi fram till att denna metod passade syftet med vår studie.  

 

6.6.3 Förslag till metodförbättringar och vidare forskning 

Vi anser att det kunde varit positivt att genomföra intervjuer med flera olika typer av medarbetare om syf-

tet hade varit att undersöka den totala internkommunikationen. Svaren blev per automatik vinklade utifrån 

personer med chefsposter, vilket var syftet. Vi anser ändå att det kan vara värdefullt att uppmärksamma att 

en heltäckande bild av fenomenet bättre kunnat sammanställas utifrån både ett medarbetar- och lednings-

perspektiv. Detta kan vi rekommendera till vidare studier där syftet är att studera fenomenet internkom-

munikation. 
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7 Resultatredovisning och analys 

I detta avsnitt kommer vårt resultat att redovisas. Tematiseringen genererade tre övergripande teman i enlighet med våra  

fokusområden; kommunikation, ledarskap och förändring. Våra frågeställningar är strategiskt utplacerade under varje  

fokusområde där de sammanfattningsvis besvaras utifrån resultatet.  

 

7.1 Kommunikation 

 

Utifrån chefernas syn på vad som kännetecknar bra internkommunikation kan tydliga mönster utläsas. 

Viktiga aspekter som tydlighet, ärlighet och snabbhet har uppmärksammats som viktigt för den interna 

kommunikationen. Cheferna har även poängterat vikten av att alla inom organisationen nås av informat-

ion vid samma tidpunkt. De nämner även att den information som sänds ut ska vara relevant och rikta sig 

till rätt mottagare. Gällande uppfattningen av internkommunikationen på Jordbruksverket råder det delade 

meningar. Cheferna lyfter fram både positiva och negativa aspekter som presenteras nedan och samman-

taget är deras svar beskrivande för hur de upplever kvaliteten på internkommunikationen.  

 

Cheferna beskriver helhetsintrycket av internkommunikationen på Jordbruksverket som positivt i hög ut-

sträckning. De betonar att organisationens storlek och den omfattande verksamheten är faktorer som på-

verkar. De upplever att det är komplext att förstå och få inblick i alla olika typer av verksamheter men att 

behovet av internkommunikation kan tillgodoses. Citatet nedan sammanfattar helhetsintrycket: 

 

...det är tydligt och bra tycker jag på en övergripande nivå… 

 

En av cheferna uttrycker även att det krävs engagemang för att skapa effektiv internkommunikation. 

 

Jag känner nog att...det är tid och acceptans att internkommunikationen tar, får ta tid, men det är inget verktyg men att 

man i olika delar i organisationen accepterar, inser att internkommunikation tar tid, arbetstid, och kräver resurser kan man 

säga. 

 

Likt citatet ovan har forskarna Robson och Tourish (2005) i sin studie kommit fram till ett liknande kon-

staterande. Genom intervjuer fick de resultat som visar att det krävs både tid och pengar för att kunna 

utveckla internkommunikation. De påvisar att chefer ofta är beredda att göra uppoffringar för att skapa 

bra internkommunikation förutom att tillägna ansträngning till uppgiften samt tid och pengar (Robson 

och Tourish, 2005). Utifrån detta kan en tolkning konkretiseras att cheferna har en vilja att bistå med för-

bättringsförslag men att de hela tiden påpekar deras medvetenhet om att organisationens komplexitet i sig 

kan upplevas som en bromskloss.  

 

Cheferna uttrycker bristande vetskap om andra avdelningars och enheters arbetsuppgifter. Myndighetens 

internkommunikation beskrivs som “stuprörsformad” med betoning på att det är svårt att veta vad alla 

medarbetare gör inom organisationen. Cheferna lyfter fram att verktygen för god internkommunikation 

finns, men att ledningsstrukturen har en negativ inverkan som gör informationsvägarna långa och kom-

plexa.  

 

Det har blivit annorlunda, vi har byggt om vår ledningsstruktur och det har påverkat internkommunikationen så att den är 

lite mer stuprörsformad idag...man vet vad man upplevt i sitt eget stuprör med man har väldigt dålig koll på vad som händer 

utanför. 



 

26 

 

 

Viktiga faktorer som påverkar en organisation är struktur och kultur. Forskning påvisar att allt fler organi-

sationer ändrar organisationsstruktur till en ”platt organisation” vilket ger konsekvenser. Det innebär att 

de hierarkiska chefsnivåerna minskar och följderna blir att cheferna får större ansvar för personalgrupper. 

Detta försvårar för cheferna att föra en dialog med medarbetarna (Heide et al., 2005). Detta kan vara en 

bidragande faktor till varför cheferna på Jordbruksverket upplever internkommunikationen som ”stup-

rörsformad”. Detta anser vi vara en negativ följd då organisationer byggs upp och struktureras med många 

olika områden och enheter. Horisontell kommunikation bör eftersträvas där varje organisationsmedlem 

tar sitt kommunikativa ansvar, och dessutom rör sig fysiskt i byggnaden för att underlätta för den muntliga 

kommunikationen.  

 

Jordbruksverket har ändrat sin ledningsstruktur genom att minska antalet hierarkiska nivåer. Cheferna har 

en allt högre arbetsbelastning och mindre tid kan därför läggas på att fokusera på andra enheters och av-

delningars arbetsuppgifter. Tydliga likheter utifrån vår studie kan jämföras med både Simonssons (2002) 

och Johanssons (2007) resultat. Chefer på olika hierarkiska nivåer har en benägenhet att inte ha tillräckligt 

med kunskap kring medarbetarnas och andra chefers arbetssituationer, villkor och möjligheter (Simons-

son, 2002; Johansson, 2007). 

 

                              ……………………………….. 

 

Eftersom det är en stor organisation är det i vissa fall långa vägar för informationen att vandra. Chefer 

uttrycker att de blir “dränkta” i information och att det försvårar processen att selektera. 

 

...man kan ju inte få information om allt för då dränks man ju... 

 

Chefens främsta uppgift är inte längre att enbart sprida information utan även att selektera, förklara och 

förädla kommunikationen. Forskning påvisar att om denna uppgift inte utförs korrekt finns risken för en 

splittrad organisation (Heide et al., 2005). Cheferna anser att det får för mycket information kan tolkning 

göras att de har svårt att selektera ut information vidare till medarbetarna och detta kan orsaka kommuni-

kationsproblem.  

 

Enligt forskarna Heide et al (2005) uppstår problem när informationsmängden blir för stor. De hävdar 

därför att det är viktigt att hitta en balans samt att selektera ut relevant information till rätt mottagare 

(Heide et al., 2005). Det finns sju olika reaktionssätt hos anställda om de utsätts för hög belastning av in-

formation; Den första reaktionen är att man som anställd undviker att ta hänsyn till informationen, vilket 

kan bidra till att man går miste om relevant fakta. Det finns även risk för att informationen enbart behand-

las ytligt. Individer som erhåller för mycket information kan medvetet välja att prioritera vissa typer av 

information samt behandla den när de får tid. Ytterligare en risk är att individer kan utveckla rutiner och 

kategorisera informationen för att enklare kunna behandla den. Konsekvenserna av detta kan ge upphov 

till felkategorisering och att viktiga fakta försvinner och inte uppmärksammas. En annan typ av reaktion är 

att beslutsmakt delegeras ut till andra, genom att göra det förlorar individen inflytande och överblick av 

vad som sker i organisationen. Den sista reaktionen handlar om att “hoppa av” och det innefattar att indi-

viden flyr från informationen och arbetsuppgifterna (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

 

Alla dessa riskfaktorer kan uppstå vid informationsförmedling. Utifrån intervjumaterialet går det att utläsa 

att chefer uttrycker att det är alldeles för stor informationsmängd inom organisationen. Det behövs en 

uppstöttning i detta för att alla medarbetare enklare ska kunna ta till sig relevant information. Som chef är 

det viktigt att förädla och selektera information och därför kan informationsverksamhetens hjälpinsatser 
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vara avgörande för att undvika att även cheferna blir överbelastade. Utifrån detta resonemang kan en tolk-

ning göras att cheferna är i behov av filtreringsverktyg, vilket dessutom uttrycks explicit. 

 

       ....................................................... 

 

Jordbruksverket klassas som en modern organisation och har olika kommunikationskanaler tillgängliga; 

muntliga, skriftliga och elektroniska. Gällande användandet av medium kan tydliga mönster utläsas och 

chefer använder sig av muntliga och elektroniska kanaler när de kommunicerar internt. Användningen av 

dessa sker genom både formella och informella kommunikationsvägar.  

 

Cheferna beskriver att viss information kan komma genom formella kommunikationskanaler, såsom från 

kommissionen, annan avdelning, webbportaler, samarbetsytor med dokumenthantering, telefon, e-post, 

mail, PM, chefsbrev, veckobrev etc. På en del avdelningen finns det kommunikatörer tillgängliga vilket 

kan betraktas som en formell kommunikationskanal.   

 

...vi har en bra internkommunikation på Jordbruksverket både mellan ledning och nedåt och mellan enheter på det hållet, 

alltså både horisontellt och vertikalt. 

 

På grund av Jordbruksverkets stora organisation betonar cheferna även vikten av att tydligt kommunicera 

beslut som tas uppifrån.  

 

 ...men jag tycker just att top-down är ett bra sätt att leda, styra och kommunicera. Att man är tydlig uppifrån, vilka mål, 

förväntningar som man, ja och ansvar, mål, förväntningar och ansvar. Tydlighet hela vägen. 

 

Genom forskning kan kommunikation betraktas som fyra olika typer av informationsflöden; nedåtriktad, 

uppåtriktad, horisontell och tvärgående (Larsson, 2008). I enlighet med Larsson (2008) visar chefernas 

citat betydelsen av att alla dessa informationsflöden finns tillgängliga för en välfungerande internkommu-

nikation. Utifrån chefernas svar kan upplevelsen av de interna formella kommunikationsvägarna ytterligare 

förstås som välfungerande. Det sistnämnda ovanstående citatet kan tolkas utifrån teorin om den nedåtrik-

tade kommunikationen. Den typen av kommunikation är viktigt för att förmedla riktlinjer och direktiv till 

medarbetarna från ledningen. Alltså visar detta att det finns ett värde för den typen av kommunikation 

och att det är ett bra förhållningssätt för en chef.  

 

Tidigare forskning som genomförts av Charlotte Simonsson (2002) visar att kommunikationen med che-

fen är viktigare än de formella kommunikationsvägarna. Hon menar att chefen bör sträva efter personlig 

kommunikation och kontakt. Kommunikationen är inte självgående utan kräver praktisk anpassning (Si-

monsson, 2002). Utifrån ovanstående citat samt intervjusvar kan detta ytterligare förstås som att cheferna 

är medvetna om det ansvar de bär för att kommunicera utefter förväntningar som finns hos medarbetarna. 

 

De intervjuade cheferna nämner att det är ett öppet klimat på myndigheten. De upplever att samarbetet 

fungerar bra mellan enheter och avdelningar. Det framkommer att det finns välfungerande informella nät-

verk där arbetsrelaterad kommunikation sker i exempelvis fikarummet och under lunchen. 

 

...jag tycker vi har ett öppet klimat. Alltså jag har aldrig känt att det varit problem att ta kontakt med nån och fråga högt 

och lågt, så på det sättet tycker jag att vi är öppna i vår kommunikation när det gäller den personliga kommunikationen. 

 

Fikarummet skulle jag noga säga, när vi fikar och äter. Ibland pratar man om nåt helt annat men ibland hamnar man in 

på jobbet… 
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Tidigare forskning visar att det finns behov av både formell och informell kommunikation för ökad trivsel 

på arbetsplatsen (Larsson, 2008). Svaren från intervjupersonerna kan tolkas utifrån detta där den infor-

mella kommunikationen har betydelse för arbetsklimatet och samarbetsviljan. Intervjusvaren kan tolkas 

utifrån att de uppskattar de informella kommunikationskanalerna som finns tillgängliga eftersom de bidrar 

till ett positivt klimat där det är högt i tak. 

 

Den muntliga kommunikationen har chefer angett som den bästa typen av kommunikation. Det person-

liga mötet värderas högt inom myndigheten. Utifrån citatet nedan kan det utläsas att genom muntlig 

kommunikation ges möjlighet till återkoppling vilket anses som viktigt. 

 

Det bästa är ju tycker jag om man kan träffas personligen absolut, för då kan man få en naturlig respons på det. Då får 

man ju en kommunikation tycker jag på ett bättre sätt än via e-post. Mycket kommunikation och information sker ju via e-

post och det är ju svårare att få... man ser inte vad människor tycker egentligen och man ser inte om saker och ting landar 

och så vidare. Det personliga mötet är oöverträffat tycker jag. 

 

Däremot anser cheferna att det förekommer allt för många möten. Myndigheten är mötesintensiv och en 

upplevd nackdel är att det tar tid från annan verksamhet samt minskar tillgängligheten att få kontakt med 

medarbetare. Trots detta menar de att de uppskattar möten men att det finns förbättringspotential gäl-

lande effektiviteten. De nämner ett flertal möten som har stor betydelse för kommunikationen och dessa 

är bland annat chefsträffar, frukostmöten, enhets- och avdelningsmöten och lunchmöten. Intervjuperso-

nerna önskar en bättre struktur kring möten där alla chefer och medarbetare tar sitt ansvar att förbereda 

sig bättre och att ett tydligt syfte kring varje möte upprättas.  

 

...det tar ju väldigt mycket tid för väldigt många människor, det kan jag tycka är nånting som vi skulle behöva jobba vidare 

med. Att försöka effektivisera vår möteskultur. 

 

Fysiska möten ger förutsättningar för att kunna föra dialog med varandra då finns dessutom stort ut-

rymme för direkta följdfrågor (Erikson, 2011). Utifrån citaten kan svaren tolkas utifrån att denna typ av 

kommunikation bedrivs i hög utsträckning och värderas högt på Jordbruksverket.  

 

Chefernas svar kan ytterligare förstås enligt ”media richness”-teorin som belyser att möten bör avsättas för 

dialogkommunikation och återkoppling (Falkheimer & Heide, 2003). Utifrån ovanstående citat kan även 

utläsas att det finns en uppskattning för möjlighet till kroppsspråk vid kommunikation. 

 

Den skriftliga kommunikationen förekommer mycket sällan enligt chefernas svar. I ett undantag beskrivs 

behov av skriftligt stöd i samband med muntlig kontakt. Citatet talar sitt tydliga språk och ger en generell 

åsikt kring skriftliga kanaler. 

 

Jag tror inte så mycket på dokument, jag tror mer på ordets makt. 

 

Utifrån intervjupersonernas svar gällande skriftlig kommunikation är uppfattningen i enlighet med forsk-

ning om att människor har svårt att ta till sig “rik information” och mycket text (Jacobsen och Thorsvik, 

2002). Därför kan det tolkas som anledningen till varför det är en mindre utnyttjad kanal på Jordbruksver-

ket. En intervjuperson lyfter fördelen med skriftlig kommunikation som kan bistå med information vid 

behov. En annan nackdel är att skriftlig kommunikation försvårar för dialog, vilket forskning och chefer-

nas citat stärker.  
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Utöver den muntliga kommunikationen uppskattar cheferna de elektroniska kanalerna på myndigheten 

som e-post och intranätet Magasinet. Fördelen med e-post är att det möjliggör snabb och enkel kommu-

nikation. Dock uttrycks att mailkedjorna ibland kan bli för långa och borde brytas i tid samt att det kan 

uppstå osäkerhet om meddelandet kommit fram. Generellt anses myndighetens intranät Magasinet vara en 

bra kommunikationskanal. Det finns dock ett flertal synpunkter kring innehåll och upplägg. Det finns svå-

righeter i att söka information på intranätet samt att det innehåller mycket information som gör det svårt 

att selektera ut vad som är relevant. De anser att det finns förbättringspotential och att informationen ska 

vara mer verksamhetsspecifik och anpassad utefter medarbetare. Cheferna önskar även att tydlig informat-

ion kring mål, vision och värderingar läggs ut på intranätet. De lyfter även fram utvecklingspotential kring 

andra elektroniska kanaler som Lync och Skype. Den moderna kommunikationskanalen Lync uppmärk-

sammas som en positiv del av kommunikationen och något som bör användas mer inom myndigheten. I 

citatet framgår att e-post uppskattas men fortfarande värderas den muntliga kommunikationen högre. 

 

 ...vissa frågor går ju jättebra att kommunicera via mail....är det knepiga och komplicerade frågor, man kanske inte riktigt 

är överens, då är det lättare att träffas, man pratar, reder ut det för att då kan det vara så att man har så olika bild av vad 

frågan är då bli det bara missförstånd om det då skickas via mail. 

 

Den moderna datormedierade kommunikationen ställer krav på chefer att ta ett informations-och kom-

munikationsansvar i organisationen (Heide et al., 2005). Detta verkar chefer genomgående vara medvetna 

om. De interaktiva kommunikationskanalerna kan utifrån intervjusvaren tolkas som att de är mycket upp-

skattade för chefernas interna kommunikation. Genom chefernas svar kan det också tolkas som att de är 

väl införstådda med vikten av att välja rätt medium för att uppnå maximal effektivitet. Detta beskriver 

Falkheimer och Heide (2003) i media richness-teorin. Svaren kan ytterligare förstås som att cheferna vill 

undvika att vara ineffektiva genom att skicka enkel information via “rika medier” som möten.  

 

Komplexa meddelanden kan lätt misstolkas om de kommuniceras via fel kanal (Jacobsen & Thorsvik, 

2002). Chefernas svar är i överensstämmelse med tidigare forskning om att muntlig kommunikation då 

bör tillämpas för att undvika detta. 

     

    ........................................................ 

 

Cheferna uttrycker att de behöver stöd från främst informationsenheten. Intervjupersonerna är överens 

om att de får allt det stöd från personalenheten som de behöver samt att de uppskattar samarbetet och ser 

det som en stor fördel att ha en enskild kontaktperson. De poängterar att de är i behov av stöd tar de kon-

takt själva och de vet att stöd finns tillgängligt vid behov. Däremot beträffande stabsenheten är flertalet av 

cheferna osäkra vad ett samarbete skulle kunna innebära och de anser att deras arbetsuppgifter är otydliga.  

 

Uppfattningen om informationsenheten är att samarbetet fungerar mycket bra. Personalen på informat-

ionsenheten betraktas som professionell, duktig, suverän, serviceinriktad och ger ett positivt bemötande. 

De omnämns som “informationsexperter” och “specialister” och vissa har speciella kontaktpersoner på 

enheten som de vänder sig till vid behov. Det riktas även positiv återkoppling vad gäller klarspråkssats-

ningen som informationsenheten höll i. Ytterligare en positiv aspekt är att intervjupersonerna inte upple-

ver att de är till besvär om de behöver hjälp utan har lätt att initiera muntlig kontakt. 

 

...de är väldigt duktiga på det de gör, de är specialister på sina saker det tycker jag är fantastiskt bra. 

 

Dock råder viss förvirring för de som har egna kommunikatörer på sin avdelning om när de ska vända sig 

till dem eller till informationsenheten vid frågor.  
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...det som kan vara ett problem där emellan är när man ska gå till informationsenheten och när man ska gå till vår egen 

stödkommunikationsenhet. 

 

Upplevelsen av informationsenheten är att de framför allt arbetar med externkommunikation och om-

världsbevakning, där samarbetet upplevs som positivt. Vad gäller den interna kommunikationen uttalar 

cheferna behov av stöd i att få mer tid och hjälp med timing och vid förmedling av informationsutskick. 

Kortare väntetid för hjälpinsatser uttrycks som önskemål och en intervjuperson uttrycker att samarbetet är 

i ett utvecklingsskede.  

 

En tydligare profilering av informationsenheten är önskvärt. Cheferna uttrycker dessutom åsikter om att 

det bör göras tydligare gränsdragningar mellan informationsenhetens och stabsenhetens ansvarsområden. 

Många är förvirrade kring vilka sakfrågor som kan riktas till vilken enhet.  

 

Informationsenheten kanske kan profilera sig och sina delar lite mer. 

 

Tidigare forskning beskriver hur en bra kommunikatör bör vara. Egenskaper som särskilt lyfts fram är 

förmåga att skriva, tala, muntligt presentera, samla och analysera data och internetkunskap som behjälpligt 

för interna kommunikationsexperter (Sriramesh et al., 2012). Dessa kunskaper lyfter cheferna och de ger 

genomgående positiv respons för personalens arbete med kommunikation på informationsenheten. En 

informatör kan ha flera olika roller och utifrån svaren kan det göras en tolkning att cheferna upplever yr-

kesrollen på Jordbruksverket som relationell och professionell. Informationsenheten arbetar med både 

intern- och externkommunikation vilket är vanligt idag eftersom dessa kommunikationsformer ofta be-

traktas i sin helhet. 

 

Det finns olika typer av kommunikationsformer som informationsverksamhet ägnar sig åt exempelvis 

“nyhets- och lägeskommunikation” och “styr- och förändringskommunikation”. Utöver det arbetar in-

formationsverksamhet med analys, strategi, planering samt produktion (Larsson, 2008). Enligt chefernas 

svar kring informationsenhetens ansvarsområden och arbetsuppgifter kan en parallell dras till att kommu-

nikationsarbetet är både produktions- och serviceinriktat. Enligt cheferna har informationsenheten hand 

om analys- och strategiutveckling samt planeringsarbete där informationsaktiviteter och profileringsinsat-

ser ingår. De betraktas som en stöttande funktion inom verksamheten, framför allt då det handlar om ex-

ternkommunikation.  

 

Cheferna har olika beskrivningar om informationsenhetens huvuduppgifter och vad de kan hjälpa till med. 

I de flesta fall är “nyhets- och lägeskommunikation” den mest omtalade. Det handlar om att förmedla ak-

tuell intern- och externinformation till medarbetare, vilket sker via intranätet Magasinet. Dessutom ut-

trycks “styr- och förändringskommunikation” som viktigt för att informera om styrande mål, planer och 

riktlinjer. Inom detta område upplever cheferna att de är i behov av stöd. Även vid förändringar och om-

organisationer kan intervjumaterialet tolkas som att det vore behjälpligt om informationsenheten agerande 

stöttande. 

 

Intervjupersonernas uppfattning är att stabsenhetens främsta ansvarsområde riktar sig till verksamhetspla-

nering/utveckling. Den kontakt som tagits med stabsenheten upplevs som positiv med god service. Inter-

vjupersoner betonar att stabsenheten är ett nytt verksamhetsområde inom organisationen där rollerna inte 

riktigt ännu blivit tydliga. De har dålig upplysning och uppfattning kring vad stabsenhetens ansvarsområ-

den är och de flesta har inget samarbete med enheten överhuvudtaget. Det råder oklarheter i vem som gör 
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vad på enheten. Följande citat visar att många chefer tycker att det är svårt att tydligt se vad stabsenhetens 

uppgifter är i jämförelse med informationsenheten.  

 

Deras uppgift är att jobba mer strategiskt, sen är det ju alltid svårt för informationsenheten att släppa alla strategiska 

 frågor. Det är i gränslandet...alla försöker hitta sina roller också så att det är säkert naturligt att det blir så. 

 

Utifrån forskning innebär “styr- och förändringskommunikation” information kring mål, planer och rikt-

linjer (Larsson, 2008). Cheferna uttrycker att ökad tydlighet kring mål behövs, vilket skulle kunna stöttas 

med stabsenhetens expertispersonal. 

 

Intervjupersonerna upplever personalenheten som en viktig funktion på Jordbruksverket. Personalen på 

enheten uppfattas som tillgängliga “specialister” och “experter” med hög kompetens. Uppfattningarna 

kring deras ansvarsområden är att de är behjälpliga vid rekryteringar och personalfrågor och mest positivt 

är att varje enhet och avdelning har sin egen kontaktperson. Enheten levererar ett positivt bemötande, bra 

service och proffsiga svar. Oftast sker muntlig kontakt med personalenheten.  

 

...säg att man nu har hög arbetsbelastning på sin enhet, som jag har, och om jag inte får stöd ifrån personal så är det väldigt 

svårt. Det är klart att jag kan ju själv ta ansvar hur vi jobbar då att få bättre flyt i våra processer...och få en effektivare 

verksamhet, och det gäller ju såklart också internkommunikationen, sen säger inte jag att det är informationsenheten som 

ska stå för det. För jag tror kanske mer att det är chefsledet som måste kommunicera tydligt och likformigt och att man 

också kan känna att det är äkta liksom. Det är också sånt som gör att medarbetarna då också känner sig trygga när det 

blir tydligt. 

 

Vid förändring krävs “förändringskommunikation”. “Värderings-och kulturkommunikation” handlar om 

etik och medarbetarsyn (Larsson, 2008). Svaren kan tolkas utifrån att det finns önskemål om att persona-

lenheten ska bedriva “förändringskommunikation” vid förändring och omorganisation. Detta för att det 

kan innebära nyrekryteringar och då upplever cheferna att de är i behov av stöd. Vidare lyfter cheferna att 

det är viktigt som chef att visa hänsyn och respekt för sina medarbetare, vilket kan tolkas sammanfalla 

med “värderings-och kulturkommunikation”. Cheferna tar gärna kontakt med personalenheten då det gäl-

ler personalfrågor av olika slag. 

 

Cheferna uttrycker att de uppskattar stödfunktionernas hjälp. De anser att de är “specialister” och tar 

tacksamt emot deras hjälp vid behov. Eftersom de finns tillgängliga när problem uppstår anser chefer att 

de inte behöver agera specialister i sin roll som chef utan enbart som generalister. 

 

Det finns så att säga proffs på just det området. Som chef är man en generalist och i den rollen jag befinner mig i med så 

många människor runt omkring mig så har jag sett behovet att då får man vara generalist, man kan inte bli specialist. Det 

var lite grann det som var problemet här innan att det har bara varit specialister, det har inte varit några generalister.  

 

Cheferna poängterar att en av deras främsta uppgift är att förmedla mål och vision till sina medarbetare. 

De menar att det är mycket viktigt att som chef vara ute och missionera om både mål och vision men de 

upplever att det är svårkommunicerat. Cheferna betonar att det är förbättringsområden och de vill ha 

styrning uppifrån om målen och visionen. I dagsläget anser cheferna att målen framkommer otydligt och 

de önskar ett lättformulerat material som kan underlätta förmedlingen till medarbetarna. De nämner också 

att det är svårt att förstå hur Jordbruksverkets övergripande mål hänger samman med enhetens eller av-

delningens mål. De vill att ledningen ska konkretisera målen och visionen till en begriplig nivå och att 

myndigheten ska betraktas som en helhet. 
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Det är inte så lätt för medarbetarna att ta till sig, och inte för mig heller för den delen, så man får försöka sålla i detta. 

 

Cheferna uttrycker svårigheter med att förstå och bryta ner målet och visionen. Kopplingen mellan mål i 

den egna verksamheten, och på individnivå, står inte tydligt uttalad till Jordbruksverkets övergripande mål. 

Det önskas genomgående förbättringar och tydligare korrelation.  

 

Där skulle vi kunna göra mer, att tratta ned Jordbruksverkets övergripande mål ner till vad innebär det för mig, vad kan 

jag göra för att vi ska gå åt samma väg. 

 

...vi måste bli mycket bättre på att fungera som en myndighet, som en organisation, så att den ena handen vet vad den andra 

gör. 

 

Enligt teori innebär kommunikationsarbete ett strategiskt förhållningssätt, medvetenhet och hållbarhetsin-

riktning. Kommunikation innebär olika typer av insatser där kommunikationsaktiviteterna produceras av 

specialiserade yrkesutövare inom större organisationer (Jacobsen & Thorsvik, 2002). På Jordbruksverket 

utgörs stödfunktionerna av informations-, stabs- och personalenheten där dessa betraktas om speciali-

serade yrkesutövare. Informationsverksamhet beror på verksamhetens utformning och Jordbruksverkets 

kommunikationsarbete verkar på lokal, nationell och internationell nivå. Personalen på informationsen-

heten bidrar till att utforma och upprätthålla de normer och riktlinjer som organisationen förhåller sig till. 

Informatören har alltså en betydande roll för organisationen. 

 

För att myndigheten ska fungera måste medarbetarna få vetskap om dess visioner, mål och strategier. 

Budskapen måste tolkas, förklaras och förädlas och tydligt kopplas till det dagliga arbetet. Detta är leda-

rens uppgift att se till att denna process existerar så organisationen kan fortsätta styra mot uppsatta mål. 

Detta är viktigt för att organisationen ska bibehålla sin sammanhållande och styrande effekt (Heide et al., 

2005). Utifrån detta resonemang kan klara kopplingar dras där mer fokus bör riktas mot “styr- och föränd-

ringskommunikation” där information om mål, planer och riktlinjer ingår.  

 

Cheferna uttrycker att de har många kontaktytor och kommunicerar med många personer dagligen. De är 

medvetna om att på grund av deras ledande roll i organisationen finns förväntningar på att de ska delta i 

situationer då kommunikation ska ske kring en fråga. Cheferna uttrycker även vetskap om att uppdrag, 

mål och vision är deras ansvarsområde att förmedla till medarbetarna. De poängterar även att de behöver 

stöd i att kommunicera uppdraget och att det behöver brytas ner från organisationsnivå till enhets - och 

avdelningsnivå.  

 

 ...det är klart att jag är en jätteviktig bärare av information för deras del. Jag sitter ju som en länk i kedjan och en del av 

Jordbruksverket. 

 

Som chef är det ju ett av mina verktyg, att få information och delge information. 

 

Chefer tar upp negativa konsekvenser om att beslut om mål och vision tas för högt upp och inte kommu-

niceras på rätt sätt. Intervjupersoner lyfter också vikten av att omvärldsbevaka samt att hålla sig uppdate-

rad inom det politiska området. Cheferna erhåller information från internet och externa källor för att hålla 

sig uppdaterade om förändringar i omgivningen. Cheferna är oftast det led som informeras först och ex-

empelvis intranätet är en kanal där informationen läggs ut i ett senare stadie, vilket gör det mindre relevant 

för vissa att använda som informationskanal. 
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...när väl informationen släpps och det visar sig att jag, det är uppenbart att några i ledningen har känt till detta och inte har 

sagt nånting och samtidigt så får man inte säga att man inte fick säga nånting. Det är en lite otacksam roll men så är det 

ibland och ibland kan information vara besvärlig att ha om man inte får gå vidare med den.  

 

Ledaren måste anpassa arbetet efter den föränderliga omvärlden (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Ovanstå-

ende citat påvisar att det ställs höga krav på ledare och det är viktigt att anpassa ledarskapet efter formella 

mål, struktur och sociala nätverk. Intervjupersonerna uttrycker en svårighet i att kommunicera mål till sina 

medarbetare samtidigt som de belyser att det är en svår uppgift eftersom Jordbruksverket har politisk för-

ankring där viss information förekommer som kan vara av känsligt slag. 

 

Informationsasymmetri handlar om att information är tillgänglig men ojämnt fördelad mellan organisat-

ionsmedlemmarna. Det finns två former som ingår i informationsasymmetri. Den ena kallas dold inform-

ation och den andra kallas för dold handling (Jacobsen &Thorsvik, 2002). Den förstnämnda kan vara av 

relevans att koppla till kommunikationen på Jordbruksverket. Den beskriver att det finns vissa personer 

som är bättre informerade än andra om aktuella händelser, situationer eller förhållanden. Det skulle kunna 

vara cheferna i allmänhet på Jordbruksverket. 

 

Dold information går under beteckningen opportunistiskt beteende och handlar om att undanhålla in-

formation till fördel för sin egen position inom organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Detta kan vi 

inte se som ett naturligt inslag på Jordbruksverket, dock skulle en parallell kunna dras till ett icke självvalt 

opportunistiskt beteende för vissa chefspositioner. Som framkommer utifrån intervjumaterialet kan vissa 

chefer inte uttala sig om nyheter och informerande budskap på grund av den politiska förankringen. Detta 

innebär att uppvisad känslighet till den politiska arena som Jordbruksverket ingår i ständigt måste upprätt-

hållas. Därför finns risk att viktig information undanhålls med ovilja från ledarnas sida. 

 

                                                         ……………………………….... 

 

Chefer lyfter den personliga kommunikationen och det personliga mötet som oerhört viktigt för dem. De 

eftersöker dialog och uppskattar möjlighet till följdfrågor. De har höga förhoppningar på att deras medar-

betarna tycker att de är synliga och öppna för kommunikation. 

 

...kommunikationen för mig handlar också om att bygga upp ett förtroende oss emellan, prata med personalen för att de ska 

lära känna mig och känna sig trygga med mig, våga komma till mig och prata med mig och det är därför också viktigt att 

kommunikationen många gånger är viktigare än informationen. Kommunikationen då kan man skoja, då kan man 

skämta till det, då kan man lära känna dem. Det är inte nån som kommer ut och pratar till en utan man pratar med, man 

skojar med va.  

 

...och sen i övrigt är det ju att bjuda in till kommunikation mer än att det bara är envägsinformation. Och att man sätter 

ord på det man tycker och tänker men att man skiljer på sak och person. Men det är ju inga verktyg det är ju mer ett för-

hållningssätt att man tänker på det.  

 

Ledarens personlighet, inställning och kunskap har betydelse för hur kommunikationen sker med medar-

betarna. Eftersom rollen som ledare bland annat handlar om att ge mening och skapa förståelse för det 

pågående arbetet inom organisationen är delegering och stöttning viktigt. Tidigare aktuell forskning riktar 

fokus på att en chef ska vara visionär, inspiratör och coach (Heide et al., 2005). Forskning har visat att 

ledare som använder sig av visionsförankrade budskap är mer effektiva (Miller, 2012). Tolkning kan göras 

genom intervjusvaren att cheferna vill ha personlig kontakt och att de värdesätter en personlig och förtro-
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lig relation med sina medarbetare. Det finns även utrymme för att tolka ledarnas svar om deras önskemål 

med tydligare information kring mål och vision som att de gärna vill tillämpa ett visionärt ledarskap.  

 

 

                                  ……………………………... 

 

Cheferna uttrycker att de gärna anpassar kommunikationen efter egna preferenser men att det krävs viss 

anpassning eftersom organisationen är stor och komplex. 

 

 ...jag har mycket lättare att uttrycka mig i tal än i skrift. Så därför är det mycket enklare för mig även om jag får gå några 

steg extra. 

 

Tidigare forskning belyser problematiken kring ledarskap där ledare brister i sin förmåga att utvärdera sin 

egen kommunikativa förmåga. Chefer tenderar att uppfatta sin kommunikation med medarbetare som att 

den sker oftare än vad medarbetarna anser. Dock är lösningen för att undvika kommunikationsproblem 

att skapa klarhet i kommunikationen snarare än att öka frekvensen på kommunikationen. Det är också 

viktigt att poängtera att chefer ofta har hög arbetsbelastning vilket kan leda till att de inte upptäcker sina 

kommunikationsproblem. Därför är uppåtgående kommunikation av stor betydelse, alltså information 

från medarbetare till ledning (Robson och Tourish, 2005). 

 

7.1.1 Sammanfattning 

 

Den utmärkande betydelsen av resultatet är att internkommunikation är ett utvecklingsområde. Studien 

visar att kvaliteten på internkommunikationen på Jordbruksverket är förhållandevis god. Det finns både 

positiva och negativa upplevelser om internkommunikationen. Ledare kommunicerar både formellt och 

informellt via de kommunikationskanaler som finns tillgängliga på Jordbruksverket och informationsflö-

den existerar i alla riktlinjer. Framförallt uppmärksammas tydlig nedåtgående kommunikation som viktigt 

och uppåtriktad kommunikation förespråkas vid förändring. Den muntliga kanalen värderas högst men 

upplevelsen är att organisationen är alltför mötesintensivt. Mötena kan effektiviseras och cheferna är över-

ens om att möteskulturen är både främjande och hämmande för internkommunikationen på Jordbruks-

verket. Användandet av de elektroniska plattformarna kan användas bättre. I övrigt lyfts de elektroniska 

kommunikationskanalerna som positiva med många fördelar för internkommunikationen överlag. Därför 

anser många att de skulle kunna utnyttjas ännu mer för att få bättre sammanhållning inom olika enheter 

och avdelningar samt att vara mer tids- och kostnadseffektivt. Som nämnts tidigare har intranätet många 

fördelar enligt cheferna men kan utvecklas till det bättre. Det kan enligt intervjumaterialet upplevas pro-

blematiskt för cheferna att sökbar information på den största och främsta informationskanalen, intranätet, 

inte är helt optimal. Intranätets begränsningar gör det svårt för alla medarbetare att söka relevant inform-

ation.  

 

Ledarna är självgående och självständiga i sitt kommunikationsarbete och de upplever att de får det stöd 

de behöver gällande internkommunikation. De riktar positiv och konstruktiv kritik till respektive stöd-

funktion med särskilt fokus på att det alltid är enkelt att ta kontakt vid behov. De berömmer personalen 

på enheterna och omnämner de som ”experter”. Önskemål finns om tydligare information kring vilket 

stöd enheterna ytterligare kan bistå med och vilka ansvarsområden de har. Resultatet visar tydligt att che-

ferna är i behov av stöd gällande mål och vision från främst informationsenheten.  
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7.2 Ledarskap 

 

Cheferna betonar att deras ledande roll innebär höga förväntningar och det innebär också att vara snabb 

på att skaffa information. Cheferna menar att det är viktigt att känna till vad de andra på myndigheten gör 

och det är utmaning eftersom det är många chefsnivåer på Jordbruksverket.  

 

Intervjupersonerna uttalar sig om i vilka situationer de informerar och kommunicerar. De gör en skillnad 

på sammanhang då de tillämpar respektive tillvägagångssätt. Flertalet chefer belyser den stora informat-

ionsmängd som finns inom verksamheten och komplexiteten i att sålla ut det viktigaste. Vid enklare in-

formation som ska ut snabbt anser de flesta att mail är en effektiv metod.  

 

...är det många samtidigt är det ju ofta information och inte kommunikation på det sättet. 

 

Utifrån teori beskrivs information som en enkelriktad process vilket innebär att en sändare kommunicerar 

till en mottagare (Heide et al., 2005). I detta fall är det Jordbruksverkets chefer som är sändare. 

 

                                     ……………………………….. 

 

 

Avdelningscheferna tenderar även att använda enhetschefer som informationskanal, som i sin tur för in-

formationen vidare till medarbetare.  

 

Mina medarbetare informerar jag mest genom mina enhetschefer, så att det är enhetscheferna jag i första hand informerar. 

 

Detta scenario kan tolkas utifrån Shannon och Weaver´s kommunikationsmodell, som under åren har ut-

vecklats där kodning och avkodning är viktiga faser. Först i kommunikationsprocessen väljer sändaren 

budskap och gör en kodning av meddelandet. När meddelandet når mottagaren sker avkodning utifrån 

egna referensramar, det vill säga det sker en tolkning (Larsson, 2008). I detta fall är avdelningschefen sän-

daren och enhetschefen mottagaren och det finns avgörande faktorer i detta samspel som kan påverka 

budskapet innan det når den slutgiltiga mottagaren, det vill säga övriga medarbetare. Det finns risk att in-

formationen förvrids eftersom meddelandet inte sänds direkt från första källan. Denna typ av kommuni-

kationskanal kan alltså bidra till misstolkningar om budskapet inte processas på rätt sätt för alla inblandade 

parter  

 

Chefernas uttalanden kring dubbelriktad kommunikation är att de främst uppskattar att kommunicera 

muntligt. Cheferna uttrycker en positiv inställning till att röra sig i lokalerna då de vill kommunicera. Att 

medarbetarna sitter samlat i samma byggnad uttrycks vid ett tillfälle som mycket positivt. Genomgående 

anser cheferna att det är värdefullt att vara en synlig ledare.  

 

...det är ju det som är chefens absoluta dilemma här, egentligen är ju det bästa att åka ut. Visst hade det varit jättebra om 

man hade haft någon som åkte ut och pratat med personalen och informerat men det kostar och det tar tid och därför får 

man hitta andra varianter. Det man kan säga är väl lite grann att Jordbruksverket generellt hade mått bra av att personer 

med ledande befattning hade haft mer tid att åka ut mer… 

 

Shannon och Weavers kommunikationsmodell har under åren utvecklats från traditionell envägskommu-

nikation till tvåvägskommunikation. Den utvecklade modellen fokuserar på utrymmet för återkoppling 

(feedback) från mottagaren i en kommunikationsprocess (Larsson, 2008). Denna utveckling av modellen 
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visar på betydelsen av tvåvägskommunikation vilket cheferna på Jordbruksverket anammar och tillämpar i 

det dagliga arbetet.  

 

En viktig del av chefens kommunikativa uppdrag är att skapa dialog med medarbetarna. Det krävs en två-

vägskommunikation för att en dialog ska kunna ske, alltså sändaren kontaktar mottagaren som i sin tur 

kan ge återkoppling (Heide et al., 2005). En tolkning utifrån det är att om ledningen på Jordbruksverket 

upprätthåller kontinuerlig dialog med medarbetarna skapas effektivitet inom organisationen. Detta bidrar 

till ökade möjligheter att uppnå organisationens mål som alla organisationsmedlemmar strävar efter. 

 

   …...………………………... 

 

De nämner möten som ett bra forum att kommunicera samt lyfter fram förhållningssättet “management 

by walking around”. Detta innebär att ledarna föredrar att gå runt och kommunicera med sina medarbe-

tare, att visa sig synlig och ge möjlighet för återkoppling (feedback) via dialog.  

 

Management by walking around. Jag jobbar mycket på att prata med folk, jag har som vana...och säga “hej” till alla mina 

medarbetare och då självklart ta tillfället i akt att prata och diskutera och så. 

 

Ovanstående redovisning av citaten kan kopplas kring teorin om verbal och icke-verbal kommunikation. 

Där klassas muntlig och skriftlig användning av språk som verbal kommunikation och då kommunikation 

sker utan ord kallas formen för icke-verbal. Generellt uppfattas den icke-verbala kommunikationen som 

den dominerande av de två formerna inom forskningen (Larsson, 2008). Kommunikationsformen kan 

relateras till chefernas kommunikation där personliga attribut, kroppsspråk, uppträdande och rumsbete-

ende blir betydande. Chefernas rumsbeteende påverkas av ledarstilen “management by walking around” 

som bidrar till att de skapar ett mer personligt och socialt avstånd till sina medarbetare.  

 

Utifrån forskning av icke-verbal kommunikation kan förklaringar stärkas varför chefer föredrar “manage-

ment by walking around” eftersom förhållningssättet möjliggör både verbal och icke-verbal kommunikat-

ion. Den muntliga kontakten sker verbalt och kan ske tack vare att chefen synliggör sig, det vill säga an-

vänder sig av icke-verbalkommunikation. Rumsbeteendet spelar då stor roll eftersom medarbetaren får 

möjlighet att även uppmärksamma personliga attribut och kroppsspråk när chefen visar sig.  

 

 

7.2.1 Sammanfattning 

 

Ledarna har en positiv inställning till att internkommunikation ingår som en naturlig del i deras ledarroll. 

De är medvetna om att ledarskapet ställer höga förväntningar på dem och de har en realistisk bild av deras 

egen och Jordbruksverkets aktuella kommunikationsarbete. De tillämpar både enkelriktad och dubbelrik-

tad kommunikation i sitt dagliga arbete med internkommunikation. De kommunicerar både verbalt och 

icke-verbalt genom exempelvis “management by walking around”. Dock ser de svårigheter med att selek-

tera ut relevant information i den stora informationsmängd som finns inom organisationen. Trots svårig-

heterna som storleken på organisationen orsakar är chefernas uppfattning positiv och ledarna ser förbätt-

ringspotential och utvecklingsmöjligheter i internkommunikationen. Chefernas svar visar att Jordbruks-

verkets övergripande mål måste brytas ned till enhets - och avdelningsnivå på myndigheten. Enheter och 

avdelningar är väl medvetna om deras individuella mål men ser inte kopplingen till hur de bidrar till myn-

dighetens övergripande mål. Cheferna uppmärksammar även att medarbetarna har kommunikationsansvar 

och det kan vara en konsekvens av att myndigheten är så pass stor. 
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7.3 Förändring 

 

Cheferna anser att internkommunikationen påverkas under förändring. Eftersom Jordbruksverket har 

ändrat sin ledningsstruktur och organisationen har gått från en “platt-organisation” till flera hierarkiska 

nivåer blir vissa delar svårkommunicerade. Som citatet lyfter fram kräver förändring mycket kommunikat-

ion. Cheferna har olika uppfattning kring hur kommunikationen hanterades vid den senaste organisations-

förändringen. Detta beskriver de i relation till den nya visionen som ska implementeras och som flertalet 

av dem känner förhoppning inför.  

 

I en förändring så blir det ju per automatik mycket oro och då är ju naturligtvis kommunikation viktigare än någonsin. Jag 

tycker väl den senaste omorganisationen gick väldigt bra, kopplat till kommunikation.  

 

Vi har ju gått igenom en hel del förändringar i organisationen och då har internkommunikationen varit en viktig del som 

har varit planerad, den har varit med i hela planeringsskedet. 

 

Det lyfts att stöd från personalavdelningen skulle göra nytta vid organisationsförändringar; 

 

 ...då skulle jag gärna se att man har en muntlig kommunikation för att få råd och ja, tips på hur man kan lägga upp det 

på ett bra sätt och det är ju också utifrån vad man har för skyldigheter som arbetsgivare. I till exempelvis en organisations-

förändring eller en viss situation så finns det ju vissa krav på hur och vad man ska kommunicera i olika sammanhang. Och 

där är ju personalenheten ett bra stöd.  

 

Utifrån forskning är internkommunikation något av det viktigaste att förhålla sig till då det sker förändring 

i organisationen (Sriramesh et al., 2012). Detta styrker cheferna genomgående i intervjusvaren. Enligt cita-

ten kan det tolkas utifrån att internkommunikationen fått nödvändigt utrymme och varit en stor del i pla-

neringen av den senaste förändringen. Cheferna visar förståelse för att tillvägagångssätt och förhållnings-

sätt till kommunikation samt vilka kanaler som ska användas är viktigt att diskutera. De visar medvetenhet 

om att medarbetarnas förståelse för förändringen måste existera. Citatet stärker att det finns respekt och 

hänsyn till medarbetarna genom att uttrycka att stöttning från personalavdelningen kan ha positiv inverkan 

under förändringsprocessen.  

 

Chefer uttrycker att det finns problem efter omorganisationen om vem som ska göra vad och vilken divis-

ion som gör vad. Framför allt saknas tydlighet kring stabsenhetens ansvarsområden. Vissa chefer började 

arbeta på Jordbruksverket under organisationsförändringen och vissa andra har blivit anställda efter vilket 

innebär att det har mindre eller annan uppfattning än övriga chefer. En del av cheferna har mindre bra 

associationer kring förändringar som skett inom organisationen på Jordbruksverket. Det har tillkommit 

fler led i personalstrukturen genom den senaste organisationsförändringen vilket påverkat internkommu-

nikationen. Bakgrunden och förklaringen till förändringen anser vissa var bristfällig. Utöver det var upple-

velsen att det fanns för lite material och information för att skapa engagemang och intresse för föränd-

ringen.  

 

...sen gick det rätt så snabbt. Det jag kan känna att vi på Jordbruksverket var lite dåliga på att kommunicera ut grunderna 

och skälen till den omorganisationen... 
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 ...och då var det inte vad det var för brister vi hade...och det kan vi nog känna att det är kanske lite mer förklaringar vid 

såna omorganisationer, för då förstår alla mer varför och man kan också lägga lite mer energi på att titta framåt istället för 

att grubbla på varför man gör de här ändringarna. 

 

Tidigare forskning har påvisat att ledarskapet har en stor betydelse under förändringsarbete (Robson & 

Tourish, 2005). Framför allt under organisatorisk förändring är internkommunikationen viktig för att sä-

kerställa att nya gemensamma uppfattningar och definitioner är desamma för medarbetare och den över-

gripande organisationen. Planering under förändringsprocesser är avgörande för organisationens framgång 

och överlevnad (von Platen, 2006). Det kan tydligt urskiljas att det fanns ett upplevt missnöje över den 

bristande internkommunikationen kring bakgrunden till den senaste förändringen.  

 

För att kunna utföra ett bra arbete behöver alla inblandade parter i organisationen få tillgänglig informat-

ion om förändringen. I Robson och Tourish (2005) forskningsbidrag visade resultatet på att medarbetare 

önskar mer internkommunikation vid förändringar samt uppåtgående information vilket går i enlighet 

med chefernas upplevelser av den senaste förändringen (Robson & Tourish, 2005). Enligt citaten visar 

ledarna en önskan om att de ville vara mer delaktiga och förstå bakgrunden till förändringar för att i sin tur 

kunna förmedla till sina medarbetare.  

 

………………………………….. 

 

 

Följande citat beskriver upplevelsen av internkommunikationen i relation till förändring.  

 

Jag tycker att den kan bli bättre...kan såklart bli ännu mer transparent, att man jobbar både i kombinationen “top down” 

eller “bottom up”. 

 

Medarbetarnas behov av återkoppling är befintligt där de har möjlighet att uttrycka sig om förändringen 

samtidigt som de önskar nedåtriktad kommunikation från ledningen (Larsson, 2008). Citatet belyser i sam-

stämmighet med tidigare forskning att upplysning och synpunkter från medarbetare till ledning (uppåtrik-

tad kommunikation) är viktigt framför allt då organisationen befinner sig i förändringsstadium (von Plat-

en, 2006; Robson & Tourish, 2005; Larsson, 2008).  

 

7.3.1 Sammanfattning 

 

Uppfattningen är att internkommunikationen på Jordbruksverket fungerar bra trots en del brister. Ledar-

nas uppfattning är att det finns förtroende för all informationsverksamhet som bedrivs inom organisation-

en och vad den kan bidra med. Det är dock individuella uppfattningar kring hur internkommunikationen 

tillämpas under organisationsförändring. Bristande bakgrundsinformation har en negativ inverkan på hur 

organisationsförändringar hanteras inom organisationen vilket cheferna betonar som ett förbättringsom-

råde inför kommande förändringar. De menar att om information kring syftet med den senaste organisat-

ionsförändringen hade förmedlats skulle det funnits en bättre acceptans till omorganisationen. Cheferna är 

nyfikna och förväntansfulla inför den nya visionen och de visar trots negativa upplevelser viss förståelse 

för att internkommunikation försvåras vid förändring. Som tidigare har nämnts befinner sig Jordbruksver-

ket i förändring eftersom Sverige och EU formar nya långtidsplaner. Cheferna på myndigheten är väl 

medvetna om detta och internkommunikationen har stor betydelse under organisationsförändringar.  
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8 Resultatdiskussion 

I denna del förstås vårt resultat ytterligare och tolkas utifrån Jacobsen och Thorsviks (2002) systemteorimodell som var den 

teoretiska utgångspunkten för vår studie. Fokusområdena var kommunikation, ledarskap och förändring. Vårt resultat 

diskuteras och vi lyfter fram egna reflektioner utefter slutsatserna där vi behandlar hur ledare arbetar med internkommuni-

kation. Dessutom uppmärksammar vi vilket stöd ledare behöver i arbetet med internkommunikation, vilket förhållningssätt 

de har till sitt kommunikativa uppdrag och hur ledare upplever internkommunikation i organisationsförändring.  

 

Studiens resultat är överensstämmande med våra ursprungliga frågeställningar. Vi anser att vi fått svar på 

frågeställningarna och därmed besvarat vårt syfte som var att undersöka internkommunikation ur ett le-

darskapsperspektiv i samband med organisationsförändring. Intervjumaterialet har gett svar på hur ledare 

arbetar med internkommunikation. Dessutom fick vi svar på vilket förhållningssätt ledare har till sitt 

kommunikativa uppdrag samt vilket stöd de behöver i arbetet med internkommunikation. Utöver det fick 

vi även en bild av hur internkommunikation upplevs generellt samt under organisationsförändring.  

 

I vår studie har vi tagit utgångspunkt i organisationsteori som beskriver och förklarar hur organisationer 

fungerar samt där individers och gruppers beteende har en central del. För att förklara organisationsteorin 

har forskarna Jacobsen och Thorsvik (2002) valt att utgå från en modell som beskriver förhållanden mel-

lan olika fenomen. Denna systemteorimodell handlar om att alla delar är beroende av varandra och det är 

oundvikligt att kommunicera inom organisationer. Utifrån systemteorin preciseras det även hur varje or-

ganisation får “input” (resurser) från omvärlden och hur dessa resurser omvandlas till “output” (resultat) 

av organisationsmedlemmarna (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Samhället är ett suprasystem och är grund-

läggande för de subsystem som finns inom organisationen.  

 

8.1 Kommunikation 

 

En central del i systemteorin är hur människor i organisationer kommunicerar. Vid samordning av organi-

satoriska aktiviteter är kommunikation en förutsättning. Det svåra är att få insikt i olika förhållanden som 

kan främja eller hämma kommunikationen. Det är dock viktigt att lära sig hur förhållandena kan utnyttjas 

för att få en så effektiv internkommunikation som möjligt. Som nämnts tidigare i vår studie är de viktig-

aste aktörerna i kommunikationsprocessen sändare och mottagare. Sändaren måste välja kanal, antingen 

formell eller informell. Effektiv internkommunikation är när mottagaren tolkar meddelandets innebörd på 

det sätt som är överensstämmande med sändarens intentioner. Återkoppling är det sista ledet i kommuni-

kationsprocessen och det är av betydelse att veta att kommunikation är en dynamisk process som ständigt 

utvecklas. Det kan uppstå problem eller störningar i kommunikationen, när sändaren ska koda meddelan-

det, när meddelandet förmedlas i den kommunikationskanal som valts eller när mottagaren avkodar med-

delandet (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

 

Vårt resultat är överensstämmande med tidigare forskning om att kommunikation ska betraktas som ett 

komplext system där alla bär ansvar (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Det är viktigt att meddelande och bud-

skap förvaltas på rätt sätt och cheferna är väl medvetna om deras yttersta ansvar för att förmedla inform-

ation. Vår studie riktade fokus på chefer som sändare där övriga medarbetare är mottagare. Vi studerade 

internkommunikationen utifrån hur ledaren betraktar fenomenet. Det är viktigt för alla verksamheter att 

lyfta hur ledarna betraktar kommunikationsarbetet som bedrivs inom organisationer. Det gör det möjligt 

att kunna uppmärksamma eventuella kommunikationsproblem som kan uppstå i kommunikationsproces-

ser. Fenomenet kommunikation är komplext och det bör ständigt finnas en önskan och nyfikenhet att 
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hålla sig uppdaterad hur den tillämpas praktiskt. Framför allt eftersom organisationer påverkas av ständiga 

förändringar.  

 

Cheferna har uttryckt sig kring kommunikatörens arbete och lyft fram ett flertal fördelar. Vårt resultat lik-

nar tidigare forskningsresultat (Sriramesh et al., 2012) där tyngdpunkten var att utreda vilka egenskaper 

som kännetecknar en bra kommunikatör och informationsverksamheters huvuduppgifter. Deras studie 

visade även att internkommunikation kan relateras till en teknisk funktion, vilket vi direkt kan koppla till 

vårt resultat där cheferna vid flertalet tillfällen uppmärksammade de elektroniska kanalerna och att de 

borde utnyttjas både bättre och mer frekvent. Vi kan också se en koppling att hög arbetsbelastning för 

chefer kan förorsaka kommunikationsproblem. Därför är vårt resultat av betydelse för organisationer då 

det handlar om att skaffa sig utökad och uppdaterad kännedom om hur interna upplevelser av intern-

kommunikationen ser ut. Eftersom intern- och externkommunikation betraktas i sin helhet är det av vikt 

att uppmärksamma båda områdena, trots att internkommunikationen inte är synlig utåt mot omgivningen 

som den externa kommunikationen är. Vi anser att det är viktigt att samsynen vad gäller betydelsen av 

intern -och externkommunikation är gemensam och att alla är medvetna om mål, vision och ansvar för att 

kunna driva organisationer framåt mot de övergripande målen.  

 

Vår studie och forskningsbidrag lyfter vikten av att uppmärksamma de som tillämpar kommunikation och 

bedöms utifrån kommunikativ förmåga, det vill säga ledarna. De står i ständig observation av interna och 

externa aktörer där det finns ett stort förtroende för att de kan hantera sina ansvarsområden inklusive 

kommunikationen. Därför kan det finnas behov av att avlasta ledare genom att låta kommunikatörer och 

specialiserade yrkesutövare axla en mer ledande roll för att bidra till verksamhetens effektivitet när det gäl-

ler att kommunicera. Vi ser att relationer bör byggas och förvaltas mellan kommunicerande ledare och 

ledande kommunikatörer för att de står i beroendeförhållande till varandra.  

 

8.2 Ledarskap 

 

Chefens främsta arbetsuppgift är att förmedla mål och vision. Utifrån systemteorin utövas ledarskap utef-

ter de formella målen, organisationsstrukturen, personliga nätverk och sociala relationer samt i förhållande 

till omvärlden. Sett från ledarens perspektiv är kommunikation viktigt för att kunna styra, kontrollera och 

samordna. Ledningen måste behärska förmågan att kommunicera det som önskas förmedlas, då är bud-

skapet viktigt (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Ledarna på Jordbruksverket visar förståelse och hänsyn till 

den mänskliga faktorn som kan påverka ”organisationsbeteende och processer” enligt systemteorin. Det 

visas genom att de uppmärksammar att de hela tiden försöker ha en personlig ledarskapsstil där mycket 

muntlig kontakt värderas högt. Det kan definitivt tolkas som att ledare prioriterar internkommunikation. 

De är medvetna om de höga krav som ställs på dem i relation till ständiga omvärldsförändringar samt det 

ökade kommunikationsansvaret. 

 

I enlighet med forskning kan vårt resultat tolkas som att ledare kontinuerligt söker och mottar stor del av 

information. De har flera olika informationskällor och de ska identifiera problem och möjligheter genom 

att iaktta förändringar i omgivningen, vidare ska ledare förmedla information till medarbetarna. Som Miller 

(2012) visar i sin forskning lyfter hon fram att resultatinriktade ledare inte är lika effektiva som ledare som 

vill arbeta med att förankra visionen i det dagliga arbetet. Vi kan utifrån vårt empiriska fall se att chefer 

genomgående önskar tydlighet, både från stödfunktioner samt från ledningen uppifrån för att uppnå ett 

visionsförankrat ledarskap. Det som visades i denna studie var att cheferna har skiftande erfarenhet av 

ledarskap. Deras position vittnar om att de har olika stort personalansvar vilket påverkar vilka krav som 

ställs på dem och på deras kommunikativa uppdrag. Cheferna är ödmjuka inför deras uppgift och de ser 
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många fördelar med att ta hjälp och stöd av andra delar inom organisationen. Det öppna klimatet genom-

syrar verksamheten och det finns en god mentalitet bland ledarna som förespråkar ett visionärt ledarskap. 

 

Vår studie genererade även ett resultat som går även i enlighet med tidigare forskning där ledaren också 

varit studieobjekt (Robson och Tourish, 2005). Syftet med deras studie var att låta ledarna uttrycka vad 

som kan göras för att förbättra kommunikationen och vilka insatser de faktiskt kunde bidra med. Förfat-

tarna fann då att tid och pengar krävs för att förbättra kommunikationen och att viljan som fanns hos che-

ferna att göra förbättringar inte var tillräcklig. Vi hade liknande tillvägagångssätt där det centrala i studien 

var ledarnas åsikter och det framkom även vad de konkret gör i det praktiska arbetet med kommunikation. 

Vi upplever utifrån vårt empiriska material att chefer vill lyckas i sin interna kommunikation men att de 

även upplever begränsningar på grund av organisationsstruktur och informationsöverflöd. Ledare inser 

och accepterar att det ställs högre krav på kommunikation och detta kan vi se som statushöjande för yr-

kesutövare som arbetar med kommunikation på daglig basis.  

 

Ytterligare forskningsbidrag kan vi relatera till. I Simonssons (2002) och Johanssons (2007) studier visade 

resultatet att vissa chefer behöver starkt stöd och kunskap i kommunikationsfrågor. Detta upplevde vi inte 

som sammanfallande med chefernas egen uppfattning om deras behov av stöd. Utifrån vårt empiriska 

material framkom det istället att cheferna till viss del är i behov av stöd men inte i samma utsträckning. 

Utöver det har vi vidare sett likheter med Simonssons (2002) studie. Resultatet hon kom fram till var att 

kommunikationen med chefen var viktigare än de formella kommunikationsvägarna. Utifrån vårt analys-

material är det tydligt att cheferna på Jordbruksverket anser att muntlig kommunikation värderas högre än 

de formella kommunikationsvägarna. Flertalet förespråkar förhållningssättet “management by walking 

around” vilket vi i sammanhanget skulle kunna klassa som informell kanal snarare än formell. Eftersom 

flera chefer tar upp förhållningssättet “management by walking around” kan det tolkas utifrån Jacobsen 

och Thorsvik (2002) att ledare förespråkar en medarbetarorienterad ledning, det vill säga att ledarna försö-

ker vara uppmärksamma för att skapa goda relationer med sina medarbetare som underlättar arbetet med 

internkommunikation.  

 

8.3 Förändring 

 

Förändring likt kommunikation ingår i ”organisationsbeteende och processer” utifrån systemteorin. För-

ändring är normgivande för både privat och offentlig verksamhet och påverkar beteendeprocesserna inom 

organisationer. Det är omvärlden som tvingar fram organisationsförändringar och för att en förändring 

ska kunna ske krävs det att stabiliteten i organisationen upphävs. Eftersom förändring är en av ledarskap-

ets viktigaste uppgifter är det ledarna som är bäst lämpade för att kringgå de faktorer som skapar stabilitet 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

 

Beroende innebär organisationers behov av resurser från omvärlden och det är beroendet som skapar 

osäkerhet. En omvärld som innefattar ett flertal aktörer upplevs som osäker och komplex snarare än sta-

bil. Det går att konstatera att graden av osäkerhet påverkar den informationsmängd som organisationer 

måste inhämta (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Vid kontakt med ett flertal externa aktörer kan omvärlden 

betraktas som osäker och beroende av stor informationsmängd. Pressen på organisationer som osäkerhet-

en genererar ger ofta effekter på organisationens mål och formella strukturer. Det är därför viktigt för or-

gansationsmedlemmar att förstå hur förhållanden till omvärlden kan påverka organisationen för att vidare 

ha förståelse för mål och den formella strukturen. Organisationen bör anpassa sig strategiskt till omvärl-

den för att reducera osäkerhet och graden av beroende. Ett sätt att arbeta strategisk och hållbart kan vara 

att avvara resurser i form av tid och pengar för olika typer av kommunikationsinsatser. Det är viktigt att 
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betydelsen av kommunikation aldrig förlorar sitt värde utan ständigt är en central del för organisationers 

effektivitet. Utifrån vårt resultat kan det tolkas som att ledare relaterar förändringar inom organisationer 

till strukturförändringar, det vill säga där de önskar uppstramning i arbetsfördelning, samordning och styr-

ning. 

 

Sammanfattningsvis finns det tydliga samband i förhållandet mellan kommunikation, ledarskap och för-

ändring och dessa faktorer påverkas i sin tur av omvärlden utifrån systemteorin. Slutsatser vi kan dra uti-

från systemteorin är att det är viktigt att chefer och medarbetare ständigt omvärldsbevakar och håller sig 

uppdaterade kring vilka förändringar som sker i omgivningen. I kommunikationsprocesser finns alltid 

uppfyllda roller i form av sändare och mottagare. Det finns specifika tillfällen där ledare oftare är i sändar-

position, trots detta har alla organisationsmedlemmar ett kommunikativt ansvar att ständigt förhålla sig till. 

Mot denna bakgrund behöver alla stöd i att kommunicera och alla har ett ömsesidigt beroendeförhållande 

till varandra för att förenas i en effektiv verksamhet. Kommunicerande ledare behåller sin viktiga roll för 

alla organisationer och det är positivt att fortsätta uppmärksamma det stöd de behöver för att en jämn 

arbetsbelastning upprätthålls. I hållbarhetssynpunkt gynnar detta alla moderna organisationer och de orga-

nisationsbeteenden och processer som varje organisation inrymmer. Vårt forskningsbidrag lyfter ledares 

insikter om beroendeförhållande mellan kommunikation, ledarskap och förändring i relation. Vår studie 

ger ledare en möjlighet att utvärdera sin kommunikativa förmåga och ger dem tillfälle att lyfta ledarskapets 

diversifierade roll i ett större perspektiv med syfte om att ytterligare värdera internkommunikation.  
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Bilaga 1- Intervjuguide 

 

Definition av internkommunikation 

Internkommunikation innebär i klartext kommunikation mellan människor på företag, myndigheter och 

organisationer. En väl utarbetad internkommunikation bidrar till ett flertal fördelar som framförallt ger 

medarbetarna ett helhetsperspektiv. Då ledningen upprätthåller kontinuerlig dialog med medarbetarna 

skapas effektivitet inom organisationen. Detta bidrar till ökade möjligheter att uppnå verksamhetens upp-

satta mål. Inom större organisationer innebär arbete med kommunikation olika typer av kommunikations-

insatser. Dessa aktiviteter planeras och produceras av specialiserade yrkesutövare. 

    

Denna intervjuguide kommer att fokusera kring fenomenet internkommunikation. Viktiga faktorer att ta 

hänsyn till är betydelsen av att kommunicera vid rätt tidpunkt med rätt verktyg. Intervjuguiden tar ut-

gångspunkt i fem huvudkategorier; kvalitet, processer och hantering, kommunikationskanaler, förtroende 

och samarbete. 

    

Kvalitet 

Kommunikation är grundläggande för en välfungerande verksamhet och det blir allt viktigare att medve-

tandegöra kommunikationsprocesserna. De huvudsakliga elementen i kommunikationsprocessen är sända-

ren, mottagaren och budskapet. Relationen mellan sändare och mottagare kan beskrivas som symmetrisk 

eller assymmetrisk, det vill säga balanserad eller obalanserad. 

    

1) Vad är ditt helhetsintryck av internkommunikationen på Jordbruksverket?  

a) Beskriv fördelarna 

b) Beskriv nackdelarna 

    

2) Vad upplever du fungerar särskilt bra med internkommunikationen på Jordbruksverket?  

 

3) Vad upplever du fungerar mindre bra med internkommunikationen på̊ Jordbruksverket? 

 

 4) Beskriv vad du anser kännetecknar effektiv internkommunikation? 

 

5) Hur upplever du internkommunikationen i relation till förändringar inom organisationen? 

   

   

Processer och hantering 

Information är en enkelriktad process, vilket innebär att sändaren kommunicerar till en mottagare. Kom-

munikation är istället en dubbelriktad process där sändaren kommunicerar med en mottagare och lämnar 

utrymme för feedback (återkoppling). 

      

6) Vilka enheter inom Jordbruksverket kommunicerar du med regelbundet?  

a) Uppskattningsvis hur många kommunicerar du med internt i ditt dagliga arbete? 

      

7) Hur informerar du internt till dina medarbetare i ditt dagliga arbete? 

      

8) Hur kommunicerar du internt med dina medarbetare i ditt dagliga arbete? 
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Kommunikationskanaler 

En förutsättning för kommunikation är överföring av budskap via en kommunikationskanal till en motta-

gare. Vid intern dialog är valet av kommunikationskanal viktig och det finns tre olika alternativ: muntliga, 

skriftliga och elektroniska kanaler. 

      

Muntlig kanal= kommunikation kännetecknas av fysiska möten mellan människor. 

      

Skriftlig kanal= kommunikation förmedlas genom tryckt material, vanligtvis i pappersform.  

 

Elektronisk kanal= kommunikation sker vanligtvis via internet. 

      

9) Hur föredrar du att kommunicera internt? 

      

10) Vilka interna kommunikationskanaler använder du dig av i ditt dagliga arbete? (Muntliga, skriftliga och 

elektroniska kanaler) 

      

11) Hur upplever du de interna kommunikationskanalerna som finns tillgängliga idag på Jordbruksverket? 

(exempelvis intranät, möten och e-post) 

      

12) Genom vilka kommunikationskanaler får du idag den information som du behöver i ditt dagliga 

 arbete? 

     

13) Genom vilka kommunikationskanaler skulle du vilja ta del av information? 

     

Förtroende 

De normer och riktlinjer som organisationer förhåller sig till ska utformas och upprätthållas med informa-

törens stöd. Huvuduppgiften för informationsverksamhet är kommunikation med personalen där all typ 

av informationsarbete ska anpassas efter målgrupp och enhet. Informationsverksamheten har en stöttande 

funktion för den interna kulturen genom att bistå enheter rådgivning i samband med informationsfrågor . 

      

På Jordbruksverket är informationsenheten, stabsenheten och personalenheten stödjande funktioner inom 

verksamheten. 

      

14) Hur kan de olika enheterna på bästa sätt vara en stödfunktion i ditt dagliga arbete när du kommunice-

rar internt? 

 

a) Informationsenheten? 

b) Stabsenheten?     

c) Personalenheten? 

      

15) Vilket stöd behöver du för att kunna förmedla Jordbruksverkets;  

a) Uppdrag? 

b) Mål? 

c) Vision? 

d) Värderingar? 
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Samarbete 

Genom kommunikation får medarbetare möjlighet att ta del av information och uppleva delaktighet inom 

organisationen. Det finns behov av både formell och informell kommunikation via informationssystem 

för att organisationsmedlemmarna ska uppleva ett positivt arbetsklimat. Kommunikation behövs för sam-

arbete och underlättar även vid beslutsprocesser. 

      

16) Hur ser samarbetet ut med de olika enheterna i ditt dagliga arbete? a) Informationsenheten?  

b) Stabsenheten? 

c) Personalenheten? 

d) Vilka önskemål har du kring samarbetet? 

      

17) Vilka fördelar kan du se med att få stöd från de olika enheterna i ditt dagliga arbete när du kommuni-

cerar internt? 

      

18) Finns det andra områden där du behöver stöd i ditt dagliga arbete när du kommunicerar internt? 

(Exempelvis inom områden som budget, ekonomi, omvärldsanalys, vision, mål, juridik, rapporter osv.) 

 

19) Finns det några verktyg som du saknar för att kunna utför en bra internkommunikation? 

(Exempelvis utbildningar eller annat stöd) a) Har du några förbättringsförslag?  
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Bilaga 2 - Informationsbrev till chefer på Jordbruksverket 

 

Hej! 

Vi är två studenter, Frida Nilsson och Anna Hedwall, och vi går vår femte termin på Medie-och kommu-

nikationsvetenskapliga programmet (MKV) i Jönköping. Under en period av tre månader kommer vi att 

skriva vår C-uppsats med titeln: Kommunicerande ledare och ledande kommunikatörer. Vi har fått möj-

lighet att utföra vår studie på Jordbruksverket med syfte att undersöka internkommunikationen ur ett 

chefsperspektiv. 

    

Urval 

Vi har gjort ett stratifierat urval baserat på undersökningsgruppen, det vill säga cheferna på Jordbruksver-

ket. Detta innebär att vi delat in hela population i grupper (strata). Gruppindelningen gjordes utefter posit-

ioner, alltså enhetschefer, avdelningschefer och chefer som är regionalt placerade. Utifrån det har vi gjort 

ett proportionellt urval. Det innebär att vi anpassat oss efter gruppernas proportioner och därefter valt ut 

slumpmässiga intervjupersoner som kommer att tillfrågas om deltagande i studien. Andelen enhetschefer 

utgör en större del i undersökningen än avdelningschefer och regionala chefer. 

    

Du har blivit en av de 10 utvalda cheferna i vår studie om Jordbruksverket och vi hoppas att du vill och 

kan ställa upp på en intervju! 

    

Kvalitativ studie 

Vi har valt att göra en studie med kvalitativ ansats för att fa ̊ fördjupad kunskap där metodvalet är inter-

vjuer. Under vecka 49 och 50 kommer vi att befinna oss på Jordbruksverket utvalda dagar och genomföra 

enskilda intervjuer som beräknas ta cirka 1 timme. Intervjufrågorna kommer att skickas ut till dig några 

dagar innan så att du har möjlighet att förbereda och formulera dina svar. Efter detta mailutskick kommer 

du att bli kontaktad av oss via telefon för en avstämning om du vill delta eller ej. Vid detta tillfälle får du 

även information om tid och plats. Tiden mellan intervjuerna är uträknad så att du inte kommer att träffa 

de andra intervjupersonerna. 

    

Etiska aspekter 

Vi vill att du som intervjuperson ska känna tillit för oss och därför prioriterar vi etiska aspekter högt. Vi 

har utgått ifrån de fyra huvudkrav som det svenska Vetenskapsrådet har konkretiserat kring forskning 

vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det först-

nämnda kravet, informationskravet, innebär att du som intervjuperson ska få tydlig information om utfö-

rande och studiens syfte. När du tagit del av informationen är det upp till dig att bestämma om du vill 

delta eller inte. Det är accepterat att tacka nej och det är vad samtyckeskravet handlar om. Det tredje kra-

vet konfidentailitetskravet handlar om access. Om du deltar i studien ska dina personuppgifter bevaras på 

ett säkert sätt för att ingen utomstående kan ta del av informationen. Vi kommer även att vara noga med 

att anpassa oss efter nyttjandekravet som innefattar att det empiriskt insamlade data enbart får användas i 

forskningssyfte och inte för kommersiellt bruk. Vi vill även poängtera att vårt examensarbete kommer att 

publiceras för allmänheten. I studien kommer du som intervjuperson inte nämnas vid namn utan enbart 

anonymt med bokstäver (ex. person X). 

    

Har du några frågor tveka inte att kontakta oss!  

Med vänlig hälsning, Frida och Ann 
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