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ABSTRACT 

 

Alexsandra Elgevi 

Vi måste börja prata om hur vi kommunicerar – En studie om upplevelser av 

internkommunikationen i en facklig organisation. 

 

 

     Antal sidor: 39 

 

Organisationer idag använder ofta flera olika kommunikationskanaler vilket underlättar 

kommunikationen, eller gör det verkligen det? Syftet med studien är att beskriva och 

analysera hur personal på olika nivåer i en organisation upplever kommunikationen i 

den egna organisationen samt att identifiera möjliga förbättringar av denna 

kommunikation.  Följande frågeställningar ställdes för att kunna besvara studiens syfte; 

Hur upplever medarbetare, mellanchefer och personalchefen att e-post och intranät som 

kommunikationskanal inom organisationen fungerar idag? Hur upplever medarbetare, 

mellanchefer och personalchefen att den muntliga och direkta kommunikationen inom 

organisationen fungerar idag? Hur upplever medarbetare, mellanchefer och 

personalchefen att kommunikationskanalerna e-post, intranät samt muntlig och direkt 

kommunikation kan förbättras inom organisationen? Studien genomfördes med en 

kvalitativ ansats i form av åtta intervjuer med en personalchef, tre mellanchefer och fyra 

medarbetare i en facklig organisation. Den här studien visar flera likvärdiga resultat som 

vid tidigare forskning. Personalen upplever att kommunikationen genom 

kommunikationskanalerna e-post, intranät samt muntlig och direkt kommunikation 

fungerar ganska bra/bra inom organisationen. I studien framkom att det är den muntliga 

och direkta kommunikationen som fungerar bäst inom organisationen. E-post och 

intranät är inte alltid meningsfullt, förståeligt och tydligt för personalen.  

 

 

 

 

Sökord: E-post, datormedierad kommunikation, direkt och muntlig 
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1 INTRODUKTION 

Nedan kommer en kort inledning att introducera uppsatsens innehåll, syfte och 

frågeställningar. Vidare kommer avgränsningar, begreppsförklaringar samt teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning att presenteras. 

Hur viktig är kommunikationen mellan personalen i en organisation? Jag hävdar att en 

bra kommunikation är en förutsättning för att en organisation ska fungera eller ens 

kunna existera. Fler kommunikationskanaler innebär att det är enklare att kommunicera 

med varandra, eller är det verkligen det? Som titeln lyder
1
, vilket också framkom i 

studien är det viktigt att prata om hur individerna skall kommunicera med varandra i en 

organisation.  

Många gånger gör organisationer stora satsningar på kommunikationskanaler såsom ny 

teknik (Simonsson, 2002). Den snabba kommunikationsutvecklingen har gjort att 

kommunikationen i organisationer har förändrats (Cowell & Kupritz, 2011). 

Kommunikationen har en stor betydelse för att en organisation skall kunna fungera 

(Heide, Johansson & Simonsson, 2005). Kommunikationen är därmed viktigt för alla i 

organisationen, för såväl chefer som medarbetare.  

Kommunikation har alltid varit ett intresse för mig och i framtiden vill jag verka för en 

god kommunikation på de arbetsplatser som jag kommer att arbeta på. E-post, intranät 

samt muntlig och direkt kommunikation har valts för att de enligt min åsikt har olika 

användningsområden och förutsättningar, de valda elektroniska 

kommunikationskanalerna har också funnits under en längre tid till skillnad från annan 

nyare elektronisk kommunikation som kan användas. Det vore därmed intressant att se 

hur stor betydelse det fysiska mötet har vid kommunikation. Arbetslivspedagogiskt 

perspektiv kommer att genomsyra uppsatsen och fokusera på hur personalen och den 

fackliga organisationen som besöks kan ta lärdom av resultaten för att förbättra eller 

utveckla sin kommunikation. Personalens upplevelser kan också generera till en ökad 

förståelse för mig när jag i framtiden skall kommunicera skriftligt och muntligt.  

För organisationer i allmänhet kan det vara angeläget att få ta del av hur medarbetare 

och chefer upplever hur kommunikationen genom e-post, intranät samt direkt och 

muntlig kommunikation fungerar. En ökad förståelse för hur personal på olika nivåer 

upplever kommunikationskanalerna skulle kunna leda till förbättring och förändring av 

internkommunikationen. En annan målgrupp är studiekamrater som kommer att arbeta 

inom olika organisationer där de kommer att möta hanterandet av olika 

kommunikationskanaler. Händelsevis kan studien finnas som underlag för andra 

organisationers intresse, lekmän eller som grund för fortsatt forskning.  

Förhoppningar finns också att studien kan bidra med ett nytänkande och en möjlig plan 

för förändring för den organisation som besöks. 

                                                             
1 Titeln är en omskrivning av en utsaga som en intervjuperson berättat. Titeln är även en 
sammanfattning av studiens resultat.  
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1.1 Problemområde 

Jag vet att du anser att du förstår vad du tror att jag sa, men jag är inte säker på 

att du inser att vad du hörde inte är vad jag menade (Granberg, 2009, s. 217). 

Studiens problemområde består av att internkommunikation i en organisation kan vara 

problematiskt när det skall ske en effektiv kommunikationsprocess samtidigt som 

kommunikationen skall vara meningsskapande, förståelig och tydlig för personalen. 

Alla individer har olika erfarenheter och tidigare referensramar som har inverkan på hur 

skriftlig och muntlig kommunikation uppsattas, förstås och kan sättas i ett sammanhang. 

E-post och intranät är tidseffektivt, dock är frågan om de skapar meningsfullhet och en 

tydlig förståelse i den information som delges. Muntlig och direkt kommunikation har 

det direkta mötets fördelar men kräver däremot mer tid och en fysisk närvaro. 

Problematiken är när det skall ske en effektiv kommunikationsprocess samtidigt som 

den ska vara meningsskapande.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur personal på olika nivåer i en 

organisation upplever kommunikationen i den egna organisationen samt att identifiera 

möjliga förbättringar av denna kommunikation.   

- Hur upplever medarbetare, mellanchefer och personalchefen att e-post och 

intranät som kommunikationskanal inom organisationen fungerar idag? 

 

- Hur upplever medarbetare, mellanchefer och personalchefen att den muntliga 

och direkta kommunikationen inom organisationen fungerar idag? 

 

- Hur upplever medarbetare, mellanchefer och personalchefen att 

kommunikationskanalerna e-post, intranät samt muntlig och direkt 

kommunikation kan förbättras inom organisationen? 

1.2.1 Avgränsning 

Studien kommer att utföras bland personalen i en facklig organisation. Organisationen 

finns med regionala kontor i hela Sverige men studien kommer att utföras i en av 

Sveriges större städer. Åtta individer kommer att intervjuas; en personalchef, tre 

mellanchefer och fyra medarbetare. Åtta i personalen utsågs för att kunna få en bild av 

såväl chefers och medarbetares upplevelser. Avsikten med studien är inte att genomföra 

en jämförande studie mellan medarbetare och chefers upplevelser. Trots det 

förekommer vissa jämförelser i studien där det kan vara av intresse att känna till dessa 

skillnader av hur medarbetare och chefer ser på olika situationer.   

Den fackliga organisationens namn presenteras inte i den här studien. Personalens 

öppenhet kan ha inverkan på deras svar vid en offentlig presentation av organisationens 

namn. Det gäller även av etiska skäl då ingen skall kunna bli igenkänd.   
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Det finns många olika kommunikationskanaler som kan användas i en organisation. En 

avgränsning har gjorts av olika kommunikationskanaler. I den här studien avser 

kommunikationskanaler intranät, e-post och direkt och muntlig kommunikation. E-post 

och intranät valdes för att de enligt min åsikt är de elektroniska 

kommunikationskanalerna som har använts längst och kan ses som väl använda i många 

organisationer. I relation till de elektroniska kommunikationskanalerna valdes direkt 

och muntlig kommunikation. Det vore intressant att se om kommunikationen skiljer sig 

beroende på den fysiska kontakten eller inte.  

Meningen med studien är inte att jag skall presentera en färdig åtgärd till förbättring. I 

en del avseenden kommer tidigare forskningsresultat till förbättringsåtgärder att 

presenteras i diskussionen dock är målet att framhäva personalens åsikter till förbättring. 

Därmed kommer en del förbättringsförslag som jag inte reflekterat över under arbetets 

gång inte kompletteras i tidigare forskning. Avsikten är således att tydligt visa på att 

förbättringsförslagen kommer från personalen i den fackliga organisationen och inte 

från mig. 

1.2.2 Begreppsförklaring 

Kommunikation betyder enligt Nationalencyklopedin (2011-12-26) ”överföring av 

information mellan människor, djur, växter eller apparater”. Kommunikationskanaler är 

”/---/ de verktyg som kan användas av individer för förmedling av information” 

(Lidemar & Persson, 2004, s. 4). Datormedierad kommunikation – är information 

genom exempelvis e-post, olika tekniska möjligheter för videokonferenser, elektroniska 

anslagstavlor och tjattsystem med flera (Heide, 2002). Intranät betyder enligt 

Nationalencyklopedin (2011-12-26) ”ett datornät som tillhandahåller liknande tjänster 

inom en organisation som Internet men som i motsats till detta inte är allmänt 

tillgängligt”. Vad det gäller tolkning av meddelanden så är begreppet mångtydligt och 

enligt min mening svårdefinierat. Skillnaden på tolkning och meningskapande är enligt 

Weicks (1995) att meningskapande innebär någon form av handling.   

Formellt lärande – formellt lärande är ett lärande som sker genom planerade 

lärsituationer. Informellt lärande – informellt lärande är ett naturligt lärande som sker i 

oplanerade situationer (Egidius, 2006). Lärande organisation – ”organisation som 

kontinuerligt lär av sina erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt”. 

(Nationalencyklopedin, 2011-12-26).  

1.3 Teoretiska utgångspunkter  

Som utgångspunkt för studien har Chris Argyris och Donald A. Schöns (1978) teorier 

om lärande loopar samt Karl E. Weicks (1995) teorier om meningsskapande valts.  

Båda teorierna känns relevanta i uppsatsens sammanhang om kommunikationen i en 

organisation. Jag vill förtydliga att om en förändring av internkommunikationen skall 

kunna ske och en lärande organisation skall kunna uppstå krävs meningsskapande 

handlingar och reflektion av tidigare sätt att hantera kommunikation inom 

organisationen. Kommunikationens anknytning till singleloop-lärande är när det sker 

kommunikationsproblem inom organisationen och personalen löser det tillfälligt. 

Doubleloop-lärande kan studeras utifrån att individer vid upptäckta missförstånd eller 

eventuell problematik i kommunikationen inte endast reflekterar över vad som gått fel 
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och lösa problemet tillfälligt. Individerna som har fått en erfarenhet av den upptäckta 

kommunikationsbristen måste också finna lösningar för att det inte skall upprepas igen, 

så att en långsiktig förändring sker. Teorin om meningskapande kommer i den här 

studien i relation till kommunikation handla om att den kommunikationen som avses 

förmedlas skall nå mottagaren med samma budskap. Mottagaren skall också kunna 

förstå och relatera informationen till tidigare referensramar.    

Enligt Argyris och Schön (1978) innebär organisatoriskt lärande att upptäcka och rätta 

till fel. Författarna beskriver två olika lärsituationer; singleloop- och 

doubleloop-lärande. Singleloop-lärande innebär att individerna i organisationen fått en 

erfarenhet av felet men inte lärt sig någonting. Lärandet innebär således att förbättringen 

genomförs för att organisationen skall kunna fungera. Författarna gör en beskrivning i 

jämförelse med en termostat där det vid för varm eller kall luft endast korrigerar värmen 

genom att höja eller sänka temperaturen. Förbättringen har därmed endast inneburit att 

endast tillfälligt lösa värmeproblemet (Argyris & Schön, 1978).  

 

   

 

                                         Förändring i handlandet 

Figur 1.1 Singleloop-lärande (Granberg & Ohlsson, 2009, s. 41). 

Vid ett doubleloop-lärande korrigeras felet men där en slutsats dras efter erfarenheten. 

Det innebär att normer och beteenden förändras hos individen. Doubleloop-lärande 

kräver dock en reflektion av individerna som ifrågasätter tidigare eventuella riktlinjer 

eller metoder på hur något tidigare har utförts. Reflektionen innebär således att utan att 

individen är medveten om det agerar individen på ett visst sätt. Frågan varför existerar 

vid ett doubleloop-lärande till skillnad från vid ett singleloop-lärande. I relation till 

exemplet med termostaten undersöks här istället varför värmen inte är rätt och hur en 

förändring istället kan bli bestående till skillnad från tillfällig (Argyris & Schön, 1978). 

Argyris och Schön (1978) menar att organisationer ofta har lätt för att genomföra 

singleloop-lärande och svårare för doubleloop-lärande. 

 

  

 

 

      Singleloop-lärande 

Doubleloop-lärande 

Figur 1.2 Doubleloop-lärande (Granberg & Ohlsson, 2009, s. 41). 
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Weick (1995) beskriver begreppet sensemaking som innebär ”skapandet av mening”. 

Det handlar om hur och vad som utformas, varför det utformas, vilka effekter det kan få 

samt hur det kan intressera individerna i organisationen. Skapandet av mening innebär 

då att ett avsiktligt handlande har i syfte att skapa en ömsesidig förståelse. 

Meningskapande kan därför inte jämföras med tolkningar då meningskapande istället 

handlar om hur exempelvis en text är uppbyggd och hur mottagaren förstår texten, det 

vill säga en handling (Weick, 1995).  

Att ständigt möta olika intryck innebär att informationen skall sorteras efter betydelse 

och meningsfullhet enligt Weick (1995). Han utgår från vad som har en betydelse för att 

ett meningskapande skall finnas utifrån begreppen frame, cue och connection. Han 

menar således att frame innebär de tidigare erfarenheter eller den förförståelse som 

individer har. Cue kan översättas med frågor och kan i sammanhanget förstås som olika 

händelser som sker i vardagen. Connection innebär slutligen relationen mellan tidigare 

erfarenheter och nya erfarenheter. Detta kan beskrivas utifrån att de tidigare 

erfarenheterna möter en situation där nya erfarenheter skapas. Om det kan bli en relation 

mellan dessa tidigare och nya erfarenheter uppstår ett meningsskapande (Weick, 1995). 

Enligt Weicks (1995) beskrivs det enligt följande: 

Said differently, the substance of sensemaking starts with the three elements: 

a frame, a cue, and a connection. /---/ The combination of a past moment + 

connection + present moment of experience creates a meaningful definition 

of the present situation. /---/ If a person can construct a relation between 

these two moments, meaning is created (Weick, 1995, s. 110-111). 

 

De tidigare erfarenheterna har stor inverkan på hur olika individer tänker och handlar i 

en viss situation. Det är således när de nya erfarenheterna i samband med tidigare 

erfarenheter och kunskap som ett meningskapande uppstår (Weick, 1995). Det handlar 

därför om att ett meningskapande inte kan ske i de fall budskapet inte kan relateras till 

tidigare referensramar. Heide m.fl. (2005, refererar till Weick, 1995) skriver att det kan 

vara svårt för individer att skapa en gemensam förståelse om något som de inte har 

samma erfarenheter av. Det enda som kan leda till en gemensam förståelse är att 

individer delar med sig av sina erfarenheter som resulterar i nya möjligheter för ökad 

förståelse individerna emellan. Möten på arbetsplatsen kan öka förståelsen för 

individers olika erfarenheter, dock skall det inte endast vara informativa möten utan 

möten där erfarenheter kan utbytas (Heide, m.fl. 2005). 

 

I den här studien kommer begreppen singleloop- och doubleloop-lärande att relateras till 

de krav på effektivitet som organisationen står inför. Att få en erfarenhet av att 

kommunikationen brister är inte svårt, däremot att efter erfarenheten ifrågasätta hur 

kommunikationen fungerar och anledningarna till varför det som skett faktiskt 

inträffade. Ett doubleloop-lärande kan vara tidskrävande och arbetsamt för individerna i 

en organisation men att det slutligen kan generera i effektivitet. I relation till 

effektiviteten skall den kommunikation som förmedlas vara meningsskapande för 

personalen. Jag menar att organisationen står inför en problematik där det skall vara 

effektiv kommunikation samtidigt som den skall vara meningsskapande.  

 

I studiens analys av resultatet kommer begreppen singleloop- och doubleloop-lärande 

att relateras till hur den fackliga organisationens kommunikation ser ut idag, samt hur 
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den organisationen och organisationens individer kan uppnå ett doubleloop-lärande 

avseende internkommunikationen i organisationen. Teorin om meningskapande kommer 

att användas för att studera hur den här fackliga organisationen på ett bättre sätt kan 

uppnå meningsskapande handlingar i den kommunikationen som förmedlas inom 

organisationen. Den teoretiska ramen för uppsatsen är att kommunikation i en 

organisation befinner sig i ett spänningsfält mellan yttre krav på effektivitet och inre 

krav på meningsfullhet.         

1.4 Tidigare forskning 

Vetenskaplig litteratur som valts ut och som används i den här studien är boken 

Kommunikation och organisation (Heide m.fl. 2005). Boken valdes på grund av att två 

av författarna har skrivit avhandlingar inom området. Boken är inriktad på 

kommunikation och organisation och ger en samlad beskrivning av forskarnas resultat 

och åsikter. Vidare valdes avhandlingarna Intranät: en ny arena för kommunikation och 

lärande (Heide, 2002) och Den kommunikativa utmaningen: en studie av 

kommunikationen mellan chef och medarbetare i en modern organisation (Simonsson, 

2002). Avhandlingarna har fokus på kommunikation men där de olika 

kommunikationskanalerna har olika stor betydelse i de olika avhandlingarna. Vidare 

valdes en rapport Att förändra förändringen: en studie av förändringsarbete inom SVT 

(Larsson & Södergren, 2008). Rapporten beskriver en del intressanta aspekter på 

muntlig och direkt kommunikation som känns relevant för den här studien. De två 

artiklarna, Manager Communication and workplace trust: Understanding manager and 

employee perceptions in the e-world (Mackenzie, 2010) och Productive Management 

communication: Online and face-to-face (Cowell & Kupritz, 2011) valdes eftersom de 

handlade lite om skillnaden mellan elektronisk kommunikation samt muntlig och direkt 

kommunikation. De studierna beskriver också hur den personalen upplever att 

kommunikationskanalerna fungerar vilket senare kan jämföras med den här studiens 

resultat. 

Under 1980-talet förekom en förändring på arbetsmarknaden vilket innebar att chefer i 

en organisation inte längre endast skulle styra och fördela arbetsuppgifter. Chefen skulle 

skapa en förståelse hos medarbetarna som också skulle uppleva delaktighet i de beslut 

som fattades inom organisationen (Simonsson, 2002). Förändringen innebar enligt 

Mackenzie (2010) att även cheferna var tvungna att förändra kommunikationen inom 

organisationen. Simonsson (2002) menar att antalet kommunikationskanaler har ökat 

inom organisationer och vilket har lett till en ökad spridning av information. 

Datormedierade kommunikationskanaler kräver inte direkt närvaro som vid muntlig och 

direkt kommunikation. Att använda intranät och e-post ger fördelar med en snabb 

överföringshastighet, ökad spridning på ett enkelt tillvägagångssätt vilket även innebär 

en mindre kostnad för organisationen. Det kan dock vara svårt för medarbetare att ha 

kunskap om alla nya kommunikationskanaler som införskaffas (Simonsson, 2002). 

Heide m.fl. (2005) menar att kommunikation och information skall vara 

meningsskapande. De menar att en- och tvåvägskommunikation sällan benämns i de 

begreppen längre. Istället skall all kommunikation inbringa ett meningskapande hos 

medarbetarna som måste kunna sätta informationen i ett sammanhang för att den skall 
vara meningsskapande. Simonsson (2002) hävdar att samspelet individer emellan har en 

stor betydelse för hur information förstås och används. Det kan därför vara svårt att göra 
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elektronisk kommunikation meningsfull och förståelig för mottagaren. Heide (2002) 

menar att medarbetare gemensamt skapar en förståelse av hur någon information skall 

förstås. En del information kan lättare förstås genom mer information, dock inte i alla 

sammanhang. En chef i studien av Simonsson (2002) berättar att ”det är viktigt att 

tydligheten i budskapet är så hög att tolkandet inte är nödvändigt” (Simonsson, 2002, s. 

138). 

1.4.1 Datormedierad kommunikation 

Ny kommunikationsteknik kan innebära att chefer tror att kommunikationen inom 

organisationen skall fungera problemfritt. Fördelar med elektronisk kommunikation kan 

vara att alla medarbetare kan ta del av samma information vilket underlättar spridningen 

av information för chefer. E-postmeddelanden kan dock upplevas som opersonliga för 

en del medarbetare (Simonsson, 2002). Medarbetare i Simonssons (2002) studie menar 

att det kan uppstå ett problem då cheferna vill delge medarbetarna mycket information 

för att alla skall vara uppdaterade samt ha bred kännedom om organisationen. De 

förväntas därmed att söka och hållas mer uppdaterade än de ibland kan eller vill. 

Cheferna menar istället att de vill delge medarbetarna så mycket information de kan för 

att medarbetarna skall känna sig delaktiga.  

I studien av Heide (2002) är medarbetarna positiva till att använda e-post som 

kommunikationskanal, vilket även är den kommunikationskanal som främst används 

vid internkommunikation. E-post möjliggör för erfarenhetsutbyte och är också 

fördelaktigt för att enkelt skicka ett kort meddelande till kollegor. Medarbetarna i 

studien menar också att e-post underlättar arbetet och är en av de viktigaste 

informationskällorna. E-posten har sina brister med ett överflöd av information (Heide, 

2002). I såväl Simonssons (2002) och Cowell och Kupritz (2011) studie beskrivs att 

medarbetare upplever att de inte har tid för att läsa alla meddelanden i e-posten.  

Simonsson (2002) beskriver att det kan vara svårt att överföra värderingar genom skrift 

i elektronisk kommunikation. Medarbetare i Cowell och Kupritz (2011) nämner att 

information av personlig karaktär och problematisk information inte bör delges genom 

kommunikationskanalen e-post. Medarbetarna exemplifierar problematisk information 

och personlig karaktär med begrepp som personalfrågor, beröm, positiv och negativ 

feedback samt personal- och personliga förändringar inom organisationen (Cowell & 

Kupritz, 2011). 

Fler organisationer använder idag intranät menar Simonsson (2002). De flesta 

organisationer har idag även ett intranät (Heide, 2002). Information uppdateras och 

synliggörs för medarbetarna där de själva kan söka informationen på egen hand 

(Simonsson, 2002; Heide, 2002). Intranätet har dock inte endast skapats för information 

utan kan även användas som ett arbetsverktyg (Heide, 2002). Vem som har kontrollen 

har dock förändrats sedan tidigare, istället för att chefer har ansvaret att informera 

medarbetare har ansvaret lagts på medarbetarna som ska införskaffa informationen på 

egen hand. Det kan vara enkelt att söka information på egen hand om individen har ett 

intresse, såsom i fritidssammanhang. Det är dock inte alla medarbetare som är 

intresserade av allt som rör organisationen, vilket kräver en motivation hos 

medarbetarna (Heide, 2002). I studien av Simonsson (2002) råder det delade meningar 

om vem som har kommunikationsansvaret, att söka informationen på egen hand. En del 

medarbetare tycker att det är deras ansvar, medan en del medarbetare tyckte att deras 
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chef ställde orimliga krav på att söka information på egen hand (Simonsson, 2002). 

Heide m.fl. (2005) beskriver att det kan innebära svårigheter med att medarbetarna skall 

söka informationen på egen hand då det inte är säkert att deras tid och möjligheter i 

organisationen är tillräckliga för att söka all information på egen hand.    

Ökad information på intranätet kan ha nackdelar som att medarbetarna får svårigheter 

med att hitta den informationen som de söker. En bra strukturering av intranätet kan 

dock underlätta när medarbetarna skall söka information på egen hand. De flesta av 

medarbetarna är positiva till intranätet som kommunikationskanal (Heide, 2002). 

Simonsson (2002) anser i sin avhandling att intranätet inte blivit så effektivt som 

förväntat. Anledningen kan bero på dålig kunskap om hur intranätet fungerar eller om 

systemet (Simonsson, 2002). Simonsson (2002) menar att oavsett vilken elektronisk 

kommunikationskanal som används blir det ett överflöd av information, som kan 

innebära svårigheter för medarbetarna när de skall reda ut vilken information som är 

den viktiga. 

1.4.2 Direkt och muntlig kommunikation 

Även Mackenzie (2010) beskriver förändringen som skedde på arbetsmarknaden. I takt 

med förändringen menar hon att den direkta och muntliga kommunikationen mellan 

chef och medarbetare i organisationer minskat. Medarbetarna i studien finner klara 

fördelar med muntlig och direkt kommunikation såsom möjligheten att utveckla 

relationer och erfarenhetsutbyte. Medarbetarna nämner också att den direkta och 

muntliga kommunikationen är direkt avgörande för att det skall vara en hälsosam 

arbetsplats (Mackenzie, 2010).  

I studien av Larsson och Södergren (2008) beskriver medarbetare att de förutom 

information i e-posten endast delges muntlig och direkt kommunikation från 

arbetsledare. Medarbetarna upplever att kommunikationen brister för att de som 

informerar inte har deltagit i beslut och diskussioner. De kan därför inte alla gånger 

svara på varför ett beslut tagits eller berätta mer ingående i informationen, arbetsledarna 

har svårigheter med att underrätta tillräcklig information som medarbetarna upplever sig 

vara i behov av.  Medarbetarna i studien söker inte informationen på egen hand från 

högsta chefen med tanke på den upplevda hierarkin inom organisationen. Istället för 

mer information behöver kontakten mellan medarbetare och chef öka enligt Larsson & 

Södergren (2008). 

I studien av Cowell och Kupritz (2011) är den elektroniska kommunikationen viktig för 

medarbetarna men att den muntliga och direkta är viktigare och av större betydelse. 

Cheferna i studien anser dock att muntlig och direkt kommunikation ofta är mer 

kostsam och kräver mycket tid (Cowell & Kupritz, 2011).  

1.4.3 Förbättra kommunikationen 

Lärande kan ske genom såväl planerade lärsituationer (formellt lärande) som oplanerat 

(informellt lärande). Vid formellt lärande är medarbetarna medvetna om lärsituationen 

till skillnad från vid informellt lärande (Heide, 2002).  

I Simonssons (2002) avhandling beskrivs att en del av de aktioner som genomförts för 

att förbättra kommunikationen inom organisationen har varit att förnya de elektroniska 

kommunikationskanalerna. Vilket innebär att fokus har legat på hur informationen skall 
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överföras till medarbetarna. Cowell och Kupritz (2011) menar att det kan vara bra att 

genomföra en utvärdering av befintliga kommunikationskanaler inom organisationen. 

Utvärderingen ger en bild av hur kommunikationskanalerna används och fungerar. 

Medarbetarnas och chefernas kunskap kan dessutom genom olika former av 

lärsituationer ge en ökad förståelse för hur system kan användas för att bättre kunna 

behärska de elektroniska kommunikationskanalerna. Det underlättar kommunikationen 

om medarbetare och chefer har arbetat under en längre tid tillsammans. De lär sig då att 

förstå varandras olika sätt att kommunicera muntligt och skriftligt, erfarenhetsutbyte är 

av stor betydelse. Chefen kan dessutom hjälpa medarbetarna med hur de skall förstå 

informationen som delges. Det kan i sin tur vara bra att chefen får en återkoppling från 

medarbetaren som en försäkran om att budskapet har nått fram till medarbetaren och att 

denne har förstått innebörden (Cowell & Kupritz, 2011).  

Heide m.fl. (2005) beskriver att det är viktigt att individerna inom organisationen pratar 

om hur kommunikationen fungerar och vilka förväntningar individerna har på varandra. 

De betonar även vikten av att chefer inom en organisation bör ha någon form av 

utbildning inom kommunikation. Anledningen till att kommunikation inte är ett område 

som det arbetas med eller diskuteras speciellt mycket om inom organisationen kan 

oklanderligt bero på att chefer inte har någon utbildning i kommunikation (Heide, m.fl. 

2005).  

Författarna har en förklaring på när kommunikationen kan anses som väl fungerande. 

När såväl sändare och mottagare har en gemensam förståelse av meddelandet har en bra 

kommunikation uppstått dem emellan (Heide, m.fl. 2005).  

2 METOD 

Avsnittet inleds med att beskriva och motivera valet av hermetisk ansats och kvalitativ 

metod. Vidare beskrivs arbetsprocessen med studiens planering, genomförande och 

bearbetning av intervjumaterial. Avslutningsvis diskuteras etiska överväganden, 

validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och metodkritik.  

2.1 Hermeneutisk ansats  

Uppsatsen har en hermeneutisk forskningsansats. En hermeneutiker menar att man 

genom språket kan få kunskap om det mänskliga. I uppsatsen kan intervjun ses som ett 

sådant tillfälle att utbyta åsikter och skapa en ömsesidig förståelse. Intervjutillfället kan 

genom språket, tidigare erfarenheter och föreställningar ha inverkan på hur material 

tolkas och förstås. Olika intervjupersoner kan tillsammans med intervjuaren även skapa 

olika kunskaper gemensamt beroende på förståelsen dem emellan (Kvale & Brinkmann, 

2009). När en förståelse skapas kan vissa fördomar och förutfattade meningar öka eller 

minska förståelsen, vilket kan resultera i missförstånd i förståelseprocessen (Gadamer, 

1997). Hermeneutik innebär att förstå andra människor genom de olika tolkningar som 

görs. Som hermeneutiker ser man helheten av problemområdet och inte bara dess 

enskilda delar. Delarna kan dock jämföras med varandra eller där olika delar jämförs 

med helheten för att få en djup förståelse (Patel & Davidson, 2003). Gadamer (1997) 

menar att det finns ett förhållande mellan delen och helheten i en förståelse. Han menar 

också att en regel i hermeneutiken är att ”/---/ man måste förstå det hela ur det enskilda 

och det enskilda ur det hela” (Gadamer, 1997, s. 137). Hermeneutikerna är inte 
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hämmade av sina tidigare efterenheter utan använder dem vid förståelsen. 

Hermeneutiker vill på så sätt försöka få syn på det som finns bakom det uppenbart 

synliga (Patel & Davidson, 2003).  

Anledningen till varför en hermeneutisk forskningsansats valdes för denna studie är för 

att det är intervjupersonernas tolkade upplevelser som jag är ute efter att få en ökad 

förståelse kring. Utifrån ovanstående kommer min egen förförståelse också att användas 

för att bättre förstå det personalen berättar. Förförståelsen är grundad på tidigare 

erfarenheter av de olika kommunikationskanalerna och av den tidigare forskning som 

studerats i samband med uppsatsen. Det är därför viktigt att motivera hur och varför 

olika tolkningar av materialet genomförts. Som ovan handlar det både om att se de olika 

delarna var för sig men även i samband med helheten. Det innebär att de enskilda 

delarna bestående av meningar studeras enskilt men där även helheten av allt 

intervjumaterial från samma individ iakttas. Tolkning genomförs sedan av allt 

intervjumaterial där tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt kan hjälpa till vid 

analys av materialet.  

Metodologisk utgångspunkt i uppsatsen är deduktiv. Deduktiv metod innebär enligt 

Patel och Davidson (2003) att genom tidigare studier och forskning använda resultaten 

för att på nytt testa dessa empiriskt. Empirin realteras sedan till de valda teorierna och 

tidigare forskningsresultat (Patel och Davisson, 2003). Fördelar med en deduktiv ansats 

är att redan befintliga teorier och tidigare forskning finns färdigställda vid intervjuerna 

för att sedan användas vid tolkningen av materialet. Nackdelar kan vara att det blir en 

viss begränsning då materialet endast studeras utifrån dessa redan valda teorier.  

2.1.1 Kvalitativ metod 

Uppsatsen genomfördes med en kvalitativ metod i form av intervjuer. Vid en kvalitativ 

metod gavs det möjligt att få kännedom om hur människor upplever sin verklighet och 

sin värld utifrån ett problemområde. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) sker intervjuer 

genom språket som är en mänsklig interaktionsprocess där intervjupersonen kan 

framföra sina åsikter eller synpunkter i en dialog med intervjuaren.  

Fördelar med en kvalitativ metod är att personernas upplevelser kan förstås mer 

ingående än vid en kvantitativ metod. Självfallet går det att skapa öppna frågor i en 

enkät, dessa kan dock inte följas upp eller utvecklas i efterhand. Nackdelar med en 

kvalitativ ansats är att det kräver ett stort arbete för att tematisera och analysera 

intervjumaterialet. De nackdelarna har dock övervägts och ändå resulterat i att 

uppsatsens syfte bäst besvarades genom metoden intervju.    

2.2 Studiens planering och genomförande 

Som nämnts ovan så genomfördes studien i en (1) facklig organisation. Den fackliga 

organisationen finns i hela Sverige. Då avsikten med studien inte var att jämföra olika 

fackliga organisationer valdes endast en organisation. 

Den inledande kontakten i den fackliga organisationen var med en kommunikationschef 

på kommunikationsavdelningen. Då kommunikationschefen främst arbetade med extern 

kommunikation vidarebefordrades e-posten till personalchefen. Organisationen visade 

sitt intresse för området och beskrev att det fanns en medvetenhet om 

kommunikationsbrister i den fackliga organisationen. En nackdel med att 
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personalchefen berättade om den fackliga organisationens interna kommunikationsbrist 

kan ha varit att jag letade efter hur kommunikationen brister i intervjumaterialet. 

Fördelen är däremot att personalchefens öppenhet kunde leda till att dessa 

kommunikationsbrister närmre studerades och möjligen fick ett orsakssamband, vilket 

eventuellt kunde hjälpa den fackliga organisationen. Vid telefonkontakt med 

personalchefen gjordes en förfrågan om att få intervjua åtta individer; en personalchef, 

tre mellanchefer och fyra medarbetare. Åtta individer upplevdes som tillräckligt för 

studiens omfattning och ändamål.  

Personalchefen var positiv till de önskemål som lagts fram. Ett elektroniskt meddelande 

skapades och skickades till personalchefen med närmare upplysningar om studien samt 

önskemål om tidpunkt för intervjutillfällen med mera. Vid en senare kontakt genom 

e-post bekräftades att ett av tillfällena var möjligt för intervjuer. Urvalet av personalen 

genomfördes av personalchefen, dock utifrån önskemål med personal på olika nivåer. 

Oavsett vilken urvalsmetod som hade genomförts finns svårigheter med uppnå ett 

slumpmässigt urval enligt Denscombe (2009). Möjligheten fanns att personalchefen 

valde personal som besitter viss kunskap eller som kunde tänkas ha något intressant att 

bidra med till studien. Då studien avsåg att beröra hur personalen upplever de olika 

kommunikationskanalerna fanns det inga svar som var rätt eller fel vilket 

personalchefen heller inte kunnat förutspå hos personalen. Möjligen i de fall någon i 

personalen varit väldigt tydlig med sin ståndpunkt i frågan om användandet av olika 

kommunikationskanaler kunde personalchefen ha märkt av detta.   

En överrenskommelse med personalchefen gjordes om en timma per intervjutillfälle. 

Den personal som namngivits vid sista kontakten med personalchefen meddelades om 

de etiska principerna och studiens syfte i missivbrevet genom e-post. Några missivbrev 

skrevs ut för att kunna delas ut vid intervjutillfället till de personer som ännu inte var 

uppskrivna på listan.  

En semistrukturerad intervjuguide kan skapas eftersom den möjliggör för båda parter att 

uppleva frihet under intervjutillfället (Denscombe, 2009). Tänkbara svarsalternativ 

innebar att följdfrågor utformades som kunde användas som stöd vid intervjutillfället. 

Intervjuguiden konstruerades även med stora ytor för sammanställning av fakta vilket 

underlättade dokumentationen.   

Inledningsvis upprättades en mall som stöd vid intervjun. Avsikten var att underlätta 

inledningsskedet där uppsatsens syfte, frivillighet att delta, hanteringen av material, 

samtycke till bandinspelning samt dispositionen av intervjuns innehåll skulle 

presenteras. Ett avslut i intervjuguiden bearbetades fram för att försäkra om att det 

avsattes tid för ett bra avslut. Där gavs utrymme för reflektion av intervjuns innehåll, 

möjliga tillägg, behov av komplettering i ett senare skede samt att tacka 

intervjupersonen för deltagandet. Intervjuguiden strukturerades sedan i två delar. Den 

första delen innehöll neutrala bakgrundsfrågor och den andra delens syfte var att 

besvara frågeställningarna.  

Intervjuguidens första del innehöll bakgrundsfrågor såsom utbildning, anställningsår, 

erfarenheter och arbetsuppgifter. Bakgrundsfrågorna skapades för att få lite kännedom 

om personalen men också för att intervjun skulle inledas avslappnat. I samband med 

litteraturundersökningen och utformningen av teorier och tidigare forskning noterades 

intressanta områden som låg till grund för den andra delen av intervjuguiden. Frågorna i 
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den andra delen indelades i tre grupperingar. Frågorna 5-8 är ”övergripande frågor som 

berör olika kommunikationskanaler i organisationen”. De frågorna förväntades att ge en 

samlad bild av hur kommunikationen upplevdes, vilket kunde ge en överblick och 

möjligen besvara frågeställning ett och två till viss del. Frågorna 9-18 är ”e-post, 

intranät samt direkt och muntlig kommunikation”. Avslutningsvis är frågorna 11-13, 

19-22, om ”hur kommunikationen kan förbättras”.  

Intervjuguiden omarbetades efter synpunkter från såväl handledare och utomstående 

som analyserat intervjuguiden. Intervjuguiden prövades sedan på tre utomstående 

individer. Ljudbandsutrustningen testades också i samband med en av intervjuerna. 

Testpersonernas reflektioner och kommentarer kunde förbättra förståelsen av 

intervjuguiden. Då tidtagning genomfördes vid testen av intervjuguiden kunde en 

uppskattning av intervjuguidens omfattning göras. Intervjun tog omkring 45-50 minuter 

inklusive inledning och avslut. Fördelarna med att intervjuguiden testades innan var att 

det skapades en trygghet i såväl intervjuguidens frågor som att det gavs en upplevelse 

av vilka frågor som kunde behöva utvecklas eller förtydligas. Se missivbrev i bilaga 1 

och intervjuguide i bilaga 2.  

Innan intervjutillfällena uppmärksammades vad som kunde gynna eller missgynna 

intervjuerna. En ökad medvetenhet om exempelvis intervjuareffekten, att inta en passiv 

och neural hållning samt personligt engagemang kan ha en stor betydelse för att 

intervjuerna ska bli av bästa möjliga kvalité (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom att ha 

studerat olika tillvägagångssätt för intervjuer ökades kunskaperna inför de riktiga 

intervjuerna vilket kunde leda till mer avslappnade intervjuer.    

Ett kort samtal med personalchefen skedde innan det första intervjutillfället. En 

diskussion fördes med tanke på att en av mellancheferna inte hört av sig om vilken 

personal som kunde medverka. Senare visade det sig att avdelningen där mellanchefen 

arbetade hade mycket att göra för tillfället och hade svårt att kunna bidra med två 

intervjupersoner som det tidigare beslutats. Ett övervägande gjordes huruvida det var 

betydelsefullt eller inte för studien att medarbetare just under den här specifika 

mellanchefen medverkade. Beslut togs att det inte hade någon större betydelse, det var 

ändå viktigt att få höra andra medarbetare även om de inte hade sin mellanchef med i 

studien. Personalchefens intresse och engagemang ledde till att antalet intervjupersoner 

till trots kunde uppnås. För att besvara studiens frågeställningar hade medarbetarnas 

anknytning till mellancheferna ingen betydelse.  

Under tre dagar genomfördes åtta intervjuer om en timma per person, två intervjuer 

första dagen, fyra intervjuer den andra dagen och två intervjuer den sista dagen. I den 

fackliga organisationen fanns trevliga samtalsrum med fåtöljer där intervjuerna kunde 

genomföras i de fall personerna inte hade de möjligheterna på kontoret. En hög respekt 

fanns bland personalen inom den fackliga organisationen och samtliga personer stängde 

av sina telefoner utan att det behövde påtalas. Vid samtliga intervjutillfällen 

presenterades missivbrevet muntligt som försäkran att alla personer tagit del av 

informationen. Alla personerna gav sitt godkännande till att intervjun 

ljudbandsinspelades. Förutom det genomfördes noga anteckningar utefter 

intervjupersonernas beskrivningar. Vid intressanta redogörelser noterades en stjärna i 

marginalen. Avsikten var att intervjupersonens formulering skulle kunna användas vid 

ett citat. Intervjuerna genomfördes självfallet med viss struktur utifrån intervjuguiden 
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med de frågor som önskades besvaras. I de fall någon intervjuperson tyckte att någon 

fråga var oklar, omformulerades frågorna eller beskrevs genom ett fingerat exempel. 

Vid dessa tillfällen beaktades dock noga att följdfrågor som ställdes inte kunde leda 

intervjupersonerna mot ett visst håll. Vid tre tillfällen drog tiden över vad som avtalats. 

Vid dessa tillfällen informerades intervjupersonerna tydligt om att den avtalade tiden 

var slut, intervjupersonerna tillfrågades sedan om den eller de sista frågorna kunde 

genomföras ändå. I två fall hade personerna möjlighet att stanna och i det tredje fallet 

fick den sista frågan skickas via e-post, frågan besvarades vid ett senare tillfälle över 

telefon. Alla personerna tyckte att det gick bra med en vidare kontakt ifall frågor skulle 

uppstå eller vid behov av eventuell komplettering.  

Personalchefen visade intresse för en muntlig presentation av uppsatsens resultat. 

Samtal kring presentationen skulle genomföras vid ett senare tillfälle, presentationen 

kommer genomföras efter det att uppsatsen godkänts. En presentation av studien har 

bidragit till en ökad motivation då studien inte endast skrivs för egen del utan där den 

fackliga organisationen kan använda studiens resultat. 

2.2.1 Bearbetning av intervjumaterial 

Efter varje intervju lästes anteckningarna om för eventuella kompletteringar eller 

tillägg. I mån av tid mellan eller efter intervjuerna användes ljudbandsinspelningen för 

att kunna lyssna på intervjuerna igen. Teman och intresseväckande beskrivningar 

noterades för att slutligen kunna få en samlad bild av likheter och olikheter intervjuerna 

emellan. Fördelar med att läsa och komplettera intervjumaterialet direkt efter 

intervjuerna är att intervjun fortfarande var aktuell i minnet. I det här stadiet väcktes 

även en del frågor för fortsatt forskning kring intressanta områden som 

uppmärksammades men som inte direkt hade till avsikt att besvara den här uppsatsens 

syfte.  

De nerskrivna anteckningarna från intervjuerna uppskattades vara tillräckligt 

omfattande för att ha material till resultatet. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att en 

transkribering inte alltid är aktuellt. I samråd med handledaren beslutades att det 

nerskrivna materialet skulle användas men att ljudbandsinspelningen kunde användas 

som ett komplement och vid citat. Eventuella nackdelar med att inte transkribera 

intervjumaterialet var att viss information kunde gå förlorad. Ljudbandsinspelningarna 

har dock använts för att komplettera det redan nedskrivna från intervjutillfället. Jag fann 

därför att även om intervjumaterialet inte transkriberades fanns tillräckligt med material 

för att kunna besvara frågeställningarna och ge en komplett bild av intervjupersonernas 

upplevelser.   

Meningskoncentrering användes vid sammanställningen av resultatet. Det innebar att 

längre beskrivningar av intervjupersonernas svar sammanställdes (Kvale & Brinkmann, 

2009). För den här studien har det inneburit att längre beskrivningar av hur någonting 

förhåller sig enligt personalens upplevelser har sammanställts till kortare svar för att 

endast ge en tydlig beskrivning. I vissa fall togs dock mer information med än vid andra 

tillfällen då intervjupersonen berättat någon intressant förklaring till en speciell 

situation. Vid citat transkriberades intervjumaterialet så noggrant som det var möjligt. 

Vissa språkliga ändringar gjordes där tillexempel ”va” byttes ut mot ”vara” samt att 

pauser i citatet förtydligades med ”…”. I de fall någon mening i en intervjupersons 

berättelse uteslöts i citatet förtydligades det med ”/---/”. I några fall utesluts ord i citaten 
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för att inte göra intervjupersonerna igenkännbara, det förtydligades med ”/…/”. De ord 

som intervjupersonerna tydligt betonade extra enligt min tolkning har i intervjucitaten 

förtydligats med kursiv stil. Det markerades även efter varje kursivering inom 

parenteser med ”min kursivering”. Nackdelar med att transkribera citaten så noga är att 

det kan vara svårt att förstå citatet direkt som läsare. Till trots är citaten viktiga för att 

förtydliga textens innehåll och ge läsaren en bild av intervjupersonens berättelse.   

Vidare valdes resultatet att presenteras under rubriker som kunde förknippas med 

intervjupersonernas upplevelser. I diskussionen har istället begrepp från tidigare 

forskning använts som rubriksättning för att tydligt kunna göra kopplingen från tidigare 

teori och resultat. Därmed har inte huvudrubrikerna likvärdiga rubriksättningar i resultat 

och diskussion, trots det kan rubrikerna enkelt relateras till uppsatsens övergripande 

frågeställningar.          

2.3 Etiska överväganden 

Vid en vetenskaplig studie krävs att vissa forskningsetiska principer tillämpas. I 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer finns individskyddskravet som inkluderar: 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) beskriver att individskyddskravet 

inbegriper att alla som medverkar i studien skall få kännedom om studien, att de 

medverkar frivilligt och att de har din fulla rätt att avbryta sin medverkan närhelst de 

vill. Samtyckeskravet handlar om att det skall finnas ett samtycke från individen som 

medverkar. Det innebär att det inte räcker med att tillfråga en ansvarig om en individs 

medverkan utan att även den berörda måste ge sitt samtycke. Nyttjandekravet innebär 

att den information som inhämtas i samband med studien inte får användas till annat 

ändamål, lånas ut till andra eller till andra framtida studier. Slutligen innebär 

konfidentialitetskravet att den som genomför studien har ett ansvar för att ingen som 

medverkar i studien eller deras anhöriga skall komma till skada under studiens 

genomförande eller efteråt. Studien får heller inte kränka eller skapa obehag för någon 

medverkande, där av bör det skapas förutsättningar för att ingen utomstående skall 

kunna ta del av det inhämtade materialet (Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 

2002).    

De etiska principerna uppmärksammades innan kontakt togs med den fackliga 

organisationen. Inledningsvis skapades missivbrevet där en rad etiska principer 

behandlades såsom; studiens syfte, frivillig medverkan, rätt att avbryta medverkan, 

konfidentiell hantering av material samt att materialet endast skulle användas för den 

här studien. Missivbrevet tilldelades samtliga medverkande via e-post innan 

intervjutillfällena eller i pappersexemplar vid intervjutillfället. Vidare gavs 

informationen muntlig vid varje enskilt intervjutillfälle som försäkran att alla 

intervjupersoner tagit del av informationen. Avsikten var att ingen respondent skulle 

känna sig tvingad att delta i studien samt få kännedom om hur material skulle komma 

att behandlas. Under analysarbetet och vid sammanställningen av resultatet fanns 

ständigt tanken om hur materialet skulle presenteras för att känslig eller utpekande 

information inte skulle kunna bidra till identifieringen av personalen. 
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2.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet   

Valididet handlar om det som avsågs undersökas verkligen undersökts (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Intervjuguiden har en koppling till syftet och frågeställningarna där 

även den teoretiska utgångspunkten som valts har ett samband. Vid sammanställningen 

av resultatet var det enkelt att placera de olika svarsalternativen under respektive 

frågeställning, vilket bekräftar att frågeställningarna blivit besvarade. 

Som tidigare beskrivits blev en del förtydliganden eller förklaringar tvungna att göras 

under intervjuerna. Utan att ställa ledande följdfrågor ökade validiteten successivt då 

förståelsen blev större mellan intervjuare och intervjuperson. Efter intervjuerna 

upplevdes en djup insikt i personalens upplevelser och att mina frågeställningar skulle 

kunna besvaras.   

Reliabilitet innebär om resultatet kan återges av andra forskare och vid en annan 

tidpunkt (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid en kvalitativ studie hade såväl båda parter 

vid intervjutillfällena tidigare erfarenheter och förförståelse som kan ha haft inverkan på 

hur intervjutillfället blev. Det kan därför inte vara säkert att en annan forskare vid ett 

senare tillfälle skulle få liknande svar. Kvale & Brinkmann (2009) menar att det finns 

fördelar med att följa upp intervjupersonernas svar samt att en för stark betoning på 

reliabiliteten kan hålla tillbaka forskarens inspiration. 

Studien kunde inte generalisera resultatet som vid en eventuell kvantitativ undersökning 

där en större population medverkat. Dock skulle en generalisering kunna genomföras 

utifrån en analytisk generalisering enligt Kvale och Brinkmann (2009).  De menar att 

det skulle vara möjligt i de fall studien har omfattande beskrivningar samt att studiens 

resultat kan hävdas och resoneras som trovärdigt inför andra liknande 

undersökningsgrupper och/eller situationer (Kvale & Brinkmann, 2009).  

2.5 Metodkritik 

Kritik mot den kvalitativa metoden genom intervjuer kan vara att intervjuarens 

personlighet och roll kan påverka intervjutillfället. En annan nackdel kan vara den 

alltför strikta strukturen av intervjuguiden. Då intervjuaren inte är en skicklig 

intervjuare kan trots den planerade ickestrukturella intervjuguiden upplevas som styrd 

av intervjupersonen.   

Vidare kan kvalitativa metoder vara kostsamma och tidskrävande. Att ljudbandsinspela 

intervjupersonerna kan vara en nackdel då intervjupersonerna upplever sig hämmade 

eller upplever intervjutillfället som ansträngt.  

Om intervjumaterialet endast har sammanställts och förståtts av en person skulle 

förståelsen av utsagorna bättre kunna stärkas genom att studien genomförs av fler som 

kan granska intervjumaterialet. 
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3 RESULTAT 

Nedan kommer syftet att återges samt bakgrundsinformation om den medverkande 

personalen. Vidare kommer personalens upplevelser att beskrivas. Intervjupersonerna 

kommer att presenteras som personalchef, mellanchef och medarbetare samt som 

personalen för att kunna få en överblick över de olika individernas upplevelser. I slutet 

av resultatet kommer en kort sammanfattning av personalens upplevelser. 

Som nämnts tidigare är syftet med studien att beskriva och analysera hur personal på 

olika nivåer i en organisation upplever kommunikationen i den egna organisationen 

samt att identifiera möjliga förbättringar av denna kommunikation.   

Märk väl att de här tre kommunikationskanalerna som berörs i den här studien endast är 

ett fåtal av de som används inom den här fackliga organisationen. Inom organisationen 

används också MSN, facebook, videokonferenser och tidningar med flera. Anledningen 

till att det presenteras är för att flertalet av personalen under sin intervju förtydligat att 

det finns fler datormedierade kanaler som skall besökas och användas förutom e-post 

och intranät. Det finns delade meningar bland personalen huruvida kanalerna är rätt 

kommunikationsteknik eller forum för internkommunikation inom organisationen. I den 

fackliga organisationen finns arbetsplatsträffar som de förkortar och nämner som 

”APT”.     

Av de åtta individer som medverkar i studien är det fem kvinnor och tre män. Båda 

könen är representerade som chefer och medarbetare. Personalchefen har arbetat inom 

den här organisationen i fjorton år och är idag ytterst ansvarig för allt som rör 

personalpolitiken inom organisationen. Mellancheferna har arbetat mellan åtta och tio år 

inom organisationen och medarbetarna två till nio år inom organisationen. 

Medarbetarna arbetar bland annat med rådgivning och utbildningsfrågor i olika 

sammanhang. Personalens utbildningsnivå varierar men de flesta har läst på högskola 

eller universitet, dock i olika omfattning. Ingen i personalen har läst någon utbildning 

som är direkt anknuten till kommunikation eller datoranvändning. De flesta tycker att 

kommunikationen inom organisationen överlag fungerar bra idag.  

3.1 Elektronisk kommunikation 

3.1.1 På jakt efter ett samlat budskap 

Personalen berättar att e-post och intranät används inom den fackliga organisationen. 

Det som främst används för kommunikation inom organisationen är e-post, även 

intranätet nämns i vissa sammanhang. Anledningen är att många kollegor arbetar i andra 

städer och möjligheten att kommunicera muntligt och direkt inte är möjligt alla gånger. 

Ett annat skäl är att det är enkelt att skicka iväg ett meddelande. E-post upplevs överlag 

som positivt hos personalen. E-post används mycket inom den fackliga organisationen 

och de meddelanden som skickas över e-post kan vara frågor, beställningar, information 

samt användningen av mappar i outlook.  

Intranätet används främst vid information inom den fackliga organisationen, personalen 

berättar dock att intranätet inte funnits och använts så länge. Informationen är av den 

karaktär som berör alla anställda såsom nyheter, policydokument, pressdokument, 

regelverk, riktlinjer och blanketter. Det finns möjlighet att återkoppla eller att själv 
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lägga upp information på intranätet som berör alla, en del bland personalen använder 

den funktionen medan andra aldrig själva återkopplar eller lägger upp ny information. 

En nackdel med ny information som uppdateras är om fler nyheter läggs upp samma 

dag försvinner de som först lades upp. Det innebär att en annan sökväg måste 

genomföras. En annan nackdel är också att informationen som läggs upp på intranätet 

görs av samma personer vilket innebär att det blir ett smalt informationsflöde. Fördelar 

som nämns i samband med intranätet är att personalen upplever att det fungerar ganska 

bra/bra att söka och hitta information på intranätet på egen hand. Personalen tycker 

också att informationen som de tar emot genom intranätet är tydlig, förståelig och 

meningsfull. Bland personalen förekommer det medarbetare inte använder intranätet 

speciellt mycket. Anledningarna är att en kollega istället kontaktas om det är några 

frågor eller funderingar, att information saknas (exempelvis företagshälsovården) eller 

inställningen till intranätet som kommunikationskanal. Det smala informationsflödet 

beskrivs av medarbetaren som också har en ganska kritisk inställning till intranätet:  

Vad det gäller intranätet så, har jag inte så mycket åsikter faktiskt, det är så 

att, det verkar nog också vara som ett enormt flöde så att jag inte riktigt 

förstår varför sändaren tror att någon ska kunna läsa över huvud taget. 

Såväl personalchef, mellanchefer och medarbetare tycker inte att meddelanden av 

personlig karaktär, kritik, argumentationer eller känsliga ämnen ska förmedlas genom 

e-post. Däremot kan e-post användas efter att ett personligt och muntligt samtal har 

genomförts för att förtydliga vad som bestämdes eller diskuterades och mellanchefen 

berättar: 

Känslig information som kan misstolkas eller missbrukas. Jag skulle 

tillexempel aldrig (min kursivering) skriva till en medarbetare eller kollega, 

alltså kritik och… utan det måste man ta… måste man prata om personligen. 

Sen kan man förtydliga det efteråt med någon slags mail om att vi var 

överrens om det här, det här och det här.   

Personalen berättar att e-post skall besvaras inom tjugofyra timmar. Somliga chefer och 

medarbetare menar att de alltid återkopplar e-post. Beroende på meddelandets avsikt 

kan svaret vara olika långt men att en bekräftelse alltid sker. Om återkoppling sker eller 

inte kan i vissa lägen bero på hur mycket involverad personalen upplever sig vara i den 

informationen som skickats ut. Fördelar med återkopplingen är att mellancheferna vet 

att meddelandet har nått fram till medarbetarna med rätt budskap. Medarbetarna uppger 

att återkoppling är viktigt. Medarbetaren som nämner återkoppling i fler sammanhang 

och tycker att det är jätteviktigt ser dock ett problem: 

Det styrs utifrån hur jag uppfattar budskapet. Är det mer, om jag tolkar det 

som, för information, du ska känna till det här, då låter jag det vara. För vi 

har alltså en verksamhet, en verksamhetschef och en mellanchef som alltså 

integrerar med /…/ och /…/. Om dem skickar ut, ”vi har Apt imorgon” 

skulle alla skicka ”vad bra jag kommer imorgon”. Då skulle deras jobb bli 

helt… omänskligt och ta hand om. Däremot känner jag att det här är 

någonting som jag känner att jag vill… om det här är någonting som riktar 

sig bara (min kursivering) till mig och det är kopplat till något jag aktivt ska 

göra då kommer jag antagligen att skicka tillbaka någonting.  
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Till stor del upplever personalen att informationen som de tar emot genom e-post är 

tydlig, förståelig och meningsfull. E-postkommunikation kan dock ibland kräva ett 

förtydligande av vad sändaren menar, och medarbetaren berättar: 

Ibland, ibland inte… ibland skulle det kunna vara… mer utförligt. Det är ju 

ofta så att när man är en budbärare och ska förmedla någonting så har man 

facitet själv men måste också tänka sig in i läsarens perspektiv.  

Medarbetaren menar inte att det behövs mer information utan att den istället skall vara 

mer utförlig. Att inte endast beskriva att ett system skall förändras utan utförligare 

beskriva när, varför och hur förändringen kommer att ske.  

Problem som kan uppstå vid e-postkommunikation och intranät är mängden 

information. Cheferna talar om att de prioriterar vilken information som är viktig. 

E-postkommunikationen är en stor del av internkommunikationen inom den fackliga 

organisationen och att det under en vanlig arbetsdag kan inkomma omkring 300 

e-postmeddelanden. Mellanchefen upplever det inte som stressande med 300 

e-postmeddelanden och menar att prioriteringen innebär att information som inte är 

direkt viktig läggs i mappar och läses vid ett senare tillfälle. Till skillnad från 

mellanchefen menar andra i personalen att mängden e-post är ett större bekymmer. Det 

uttrycks i att det är viktigt att tydligt förklara vad som förväntas i e-postmeddelandet 

och att det annars kan finnas ett stort utrymme för olika tolkningar i skriven 

information. Medarbetarna menar att problem med e-postmeddelandena är att de kan 

tolkas på olika sätt, fördröjning innan svar, återkopplingsfunktionen som vid muntlig 

och direkt kommunikation samt att det kan vara svårt att veta vad som skall prioriteras i 

valet av att läsa all e-post eller de arbetsuppgifter som behövs göras. Speciella 

tidpunkter för när e-posten skall kollas har i vissa fall förbättrat situationen, e-posten 

kollas av exempelvis morgon, lunch och eftermiddag. Prioriteringen av e-postens vikt 

kan tydas ifall meddelandet är adresserat till individen eller som kopia i adressfältet på 

meddelandet. För en del medarbetare och mellanchefer är det tydligt att kopia innebär 

”för kännedom”. Andra medarbetare och mellanchefer nämner inte de här begreppen, 

medan begreppen vid något tillfälle förklaras men att de inte används inom den 

arbetsgruppen. Personalchefen berättar att det här nyligen diskuterats inom den 

arbetsgruppen för att tas i bruk, dock har informationen ännu inte gått ut till alla.  

Vissa i personalen menar att de skickar längre och utförligare e-postmeddelanden för att 

ge läsaren en bakgrund eller helhetsuppfattning, vilket underlättar när mottagaren skall 

förstå innehållet. Andra menar att de försöker skriva så kort och koncist som de kan för 

att det inte skall bli för mycket att läsa för mottagaren. Det förekommer skriftliga 

meddelanden i likande form som när man pratar för att få en personlig prägel över 

meddelandet. Det upplevs också som problematiskt med skriftlig kommunikation med 

personlig prägel och medarbetaren berättar: 

När det är, alltså det finns en, vad ska man säga, en personlig prägel i mailet 

som, som gör att meddelandet kan vara svårförstått… eller att det feltolkas. 

Chefer berättar att det kan vara bra att någon annan ser över meddelandet för att se hur 

det kan tolkas av andra vilket kan leda till att missförstånd undviks. För att 

informationen skall nå fram med rätt budskap kan det vara bra att sätta sig in i 

mottagarens situation. Personalen berättar också att en del av de svårigheter som kan 
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uppstå när de tar emot skriftlig information kan vara interna termer som alla inte känner 

till, att informationen kommer från fler olika håll, att informationen missas i e-posten 

eller intranätet och att varje sändare är unik med ett ”eget” språk. Ett e-postmeddelande 

som togs emot av medarbetaren med ett flertal frågetecken och utropstecken efter 

varandra kan vara svårt att förstå. Medarbetaren visste inte hur meddelandet skulle 

tolkas. För medarbetaren innebär det här att personen skriker och är väldigt förbannad. 

Medarbetaren menar att alla har olika sätt att skriva och att det kan vara svårt att veta 

vad sändaren menar ibland: 

Är det så att man har haft ett samtal med någon som har varit upprörd eller 

vad det nu kan vara, så kommer det ett mail där det kanske frågar eller är 

någon som använder tre utropstecken och fyra frågetecken, då kan jag bli lite 

irriterad, för så tycker inte jag att man, beter sig i ett mail. Även om det är 

skriftlig kommunikation så vet jag, för mig betyder det att man skriker ut 

och att man är väldigt förbannad och det tycker inte jag är okej bemötande 

oavsett vem det är. Då tycker jag också att det är fel att använda e-post. Då 

hade jag föredragit att min kollega hade tagit telefonen och ringt mig istället.  

I e-posten används dessutom olika mappar i outlook. Mapparna har olika syften, en 

avdelning har exempelvis en mapp med information som personalen skall titta i efter att 

någon varit ledig eller sjuk för att uppdateras om viktig information. Mapparna upplevs 

som ett bekymmer då avsikten var att mapparna endast skulle finnas på intranätet när 

det började användas. Idag är det delade meningar om var mapparna finns, de uppges 

finnas i såväl intranät och i outlook eller endast i outlook. Personalen tycker att 

mapparna endast ska finnas på intranätet för att ha all information samlad på ett ställe. 

Personalchefen berättar att när intranätet skapades var tanken att slopa mapparna i 

e-posten men att ledningen inte ännu tagit beslut om att stänga mapparna i outlook. 

3.1.2 Ju fler kanaler desto bättre 

Det är delade meningar om hur medarbetarna och cheferna upplever att den 

informationen som tilldelas genom e-post och intranät även delges genom någon annan 

kommunikationskanal. Mellancheferna säger att informationen kan ges genom möten, 

arbetsplatsträffar eller i e-post men att det inte alltid sker. I de fall informationen kan 

ges genom e-post är när information har lagts upp på intranätet. Somliga av 

medarbetarna tycker att informationen delges genom andra kanaler såsom nyhetsbrev, 

bloggar, facebook, arbetsplatsträffar eller på webbplatsen. Andra medarbetare tycker att 

informationen ibland delges genom vissa kanaler som ovan. Personalchefen nämner att 

den fackliga organisationens tidningar innehåller viss information som inte tilldelas 

genom e-post eller intranätet. Medarbetarna nämner att fördelar med att informationen 

delges genom fler kanaler är att om någon information på ett ställe förbises kan 

informationen erhållas genom någon annan kommunikationskanal. Det beskrivs dock 

som en nackdel att informationen ska uppdateras på fler ställen. Personalchefen berättar 

om att det kan vara svårt och veta var informationen finns, och personalchefen berättar: 

Ja, framförallt att man inte riktigt vet vad man ska, alltså när man ska skaffa 

sig en helhetsbild, så kan man inte få den på något lätt sätt. Men eftersom vi 

alla tänker, just nu kan vi också hantera informationen lite olika eftersom vi 

har inte har något riktigt sammanhållande att såhär är det, här lägger (min 

kursivering) vi allt det här, det ska (min kursivering) ligga här och eftersom 

vi inte har styrt upp det, så blir det liksom att man får leta runt lite. När man 
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har gjort det ett tag då vet ju jag vart jag ska leta… men som nyanställd 

tillexempel, så ska man inte behöva göra det.  

Informationen kan således vara på intranätet, webben eller i mapparna, vilket fler 

medarbetare håller med om. 

3.1.3 Ett dubbelt kommunikationsansvar   

Personalchefen tycker att det är både ett eget ansvar att utkommunicerad information 

når fram som att visst ansvar ligger hos cheferna. Chefernas ansvar är att sortera till 

vilka som berörs av informationen samt att skicka till rätt personer. Personalchefen 

menar dock att det egna ansvaret hos medarbetarna är större då de skall hålla sig 

informerade. Mellancheferna tycker att det är deras eget ansvar att följa upp den 

information som skickats ut. De beskriver dock att dennes chef har ett ansvar att skicka 

ut den informationen som behövs men också att det är bra att påminna medarbetarna om 

ny information och var informationen finns. Medarbetarna talar om att det är deras eget 

ansvar att utkommunicerad information når dem, där det tydligt kan beskrivs att det 

ingår i medarbetarnas arbetsuppgifter. Dock talar medarbetarna också om det egna 

ansvaret att bemöta och ifrågasätta om informationen är oklar. Sändaren av meddelandet 

måste därmed också vara tydlig med vad som förväntas av mottagaren.  

3.2 Kommunikation i det fysiska mötet 

3.2.1 Dialogens möjligheter 

Personalen tycker att muntlig och direkt kommunikation är väldigt viktig. Det är delade 

meningar om vilken kommunikationskanal som personalen främst föredrar. Vissa 

föredrar muntlig och direkt kommunikation framför de andra kanalerna medan andra 

menar att meddelandets syfte kan avgöra vilken kommunikationskanal som är bäst 

lämpad för situationen. Personalen tycker att den muntliga och direkta 

kommunikationen dem emellan fungerar bra idag. Personalen uppger att de kan vända 

sig till personalchefen, mellanchefer och medarbetare om det är några oklarheter eller 

frågetecken. Inom den fackliga organisationen sker muntlig och direkt kommunikation 

genom arbetsplatsträffar, daglig dialog mellan medarbetare och chefer, miniseminarium, 

videokonferenser, enhetschefsmöte och genom telefon. 

Muntlig och direkt kommunikation är den kommunikationskanal som bäst lämpar sig 

vid erfarenhetsutbyte. Dock är det inte alltid är möjligt inom den här fackliga 

organisationen och att e-post kan vara ett bra komplement, i något fall även intranätet. 

Erfarenhetsutbyte som sker muntligt och direkt har sina fördelar med att kollegor 

emellan kan skapa en dialog, vilket kan bli lite ”avskalat” i skriftlig form. Dialogen som 

sker i den muntliga kommunikationen är mest fördelaktig för erfarenhetsutbyte och 

mellanchefen berättar:   

Det är ju också, det är väl, mest muntligt. För mig handlar det mycket om att, i 

en relation utbyta erfarenheter, att känna mig bekväm för den, så att säga ta del 

av vad jag har att lämna, samtidigt som den då lämnar över bollen med tankar 

och idéer. Viss information går alltid att läsa sig till i form av e-post också, 

men… jag tycker att det är mycket mer nyanserat och utvecklande i en dialog.   
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Den muntliga och direkta kommunikationen ger möjligheter för en dialog där motfrågor 

kan ställas och blir besvarade direkt samt att risken för missförstånd minskar. 

Personalchefen beskriver även att irritation kan undvikas och spontana reaktioner kan 

frambringas vid muntlig och direkt kommunikation. Den muntliga och direkta 

kommunikationens fördelar är social samvaro, personligt möte som främjar relationer 

samt att andra kollegors uttryck, kroppsspråk och tonläge kan avläsas till skillnad från 

skriftlig kommunikation. En nackdel som nämns med muntlig och direkt 

kommunikation är att det kan vara någon information som glöms bort, vilket kan 

undvikas om informationen även återges skriftligt.  

Personalen menar att policydokument, riktlinjer, instruktioner, och kunskapsinformation 

inte ska förmedlas genom endast muntlig och direkt kommunikation. Likaså 

information som inte direkt berör en viss grupp eller individ, det vill säga rätt 

information till rätt individ. Information i likhet med ovanstående kan även ges muntligt 

men att den behöver finnas nerskriven.   

3.2.2 Den muntliga kommunikationens återtåg 

Det är delade meningar om den muntliga och direkta kommunikationen har minskat 

eller inte. En förklaring på en eventuell minskning kan bero på att e-posten har varit en 

bidragande orsak då det varit enkelt att skicka meddelanden. I samband med 

ovanstående kan det dock vara på väg att förändras till att återigen bli mer muntlig och 

direkt kommunikation. Det förekommer också personal som upplever att den muntliga 

och direkta kommunikationen inte har minskat trots att många andra 

kommunikationskanaler används. Personalchefen ger sin syn på om den muntliga och 

direkta kommunikationen har minskat eller inte: 

Ja, du… svårt å… jag tror inte att den har minskat, jag tror egentligen inte att 

den har minskat, jag tror däremot att nykommunikationen har ökat dramatiskt. 

Men jag tror egentligen inte att den muntliga kommunikationen har minskat 

utan också ökat faktiskt om jag skulle… Jag tror att vi är mer måna om att prata 

med personalen på arbetsplatsträffar, de är mer involverade i 

verksamhetsplanering, i den dagliga liksom… mer mellan fyra ögon samtal… 

och sådant där… jag tror att… problemet… den har kanske inte ökat i paritet 

med den skriftliga. 

Personalchefen tror därför inte att den muntliga och direkta kommunikationen har 

minskat men att den inte har ökat i samma omfång som den elektroniska. Personalen har 

därmed delade meningar om den muntliga och direkta kommunikationen har minskat 

eller inte.   

Personal nämner att de för tillfället arbetar med eller försöker tänka på att skapa fler 

möjligheter för muntlig och direkt kommunikation. Avdelningen som arbetar med 

rådgivning har tidigare haft svårt att gemensamt göra avbrott i arbetet för exempelvis 

förmiddagsfika. Idag används MSN för att enkelt kunna sända ett snabbt meddelande 

till kollegor, vilket uppskattas. Rådgivarna på avdelningen sitter i mindre grupper och 

arbetar. Med de kollegor som sitter i närheten sker mycket muntlig och direkt 

kommunikation. Ett förslag för förbättring är att grupperna ibland kunde förändras för 

att skapa erfarenhetsutbyte mellan kollegorna. Mobila arbetsplatser skapar möjligheter 

för att kunna ha en växelverkande arbetsplats som främjar erfarenhetsutbyte. 
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3.3 Tankar kring förbättrad kommunikation 

3.3.1 Kommunikationspolicy 

För att undvika eventuella problem som kan uppstå vid e-postkommunikation och 

intranät behövs en ökad tydlighet om vilken kommunikationskanal som skall användas i 

olika situationer. En avdelning har idag har 15 olika e-post att kolla dagligen vilket 

skulle kunna förbättras genom en bättre samordning och en kommunikationspolicy. I 

flera sammanhang nämns att det skulle kunna finnas en kommunikationspolicy inom 

den här fackliga organisationen och mellanchefen berättar: 

Det är… att det finns ett tydligt regelverk, vad förväntar jag mig när jag skickar 

ett mail, vad förväntar jag mig… eller, den som skickar ett mail till mig. Att hur 

snabbt ska jag svara… Att… få en bild av vilka typ av frågor är dem som går 

via mail.  

Det nämns att det inte finns några tydiga riktlinjer för nyanställda hur e-post och 

intranät skall hanteras och användas. Personalchefen anser att e-postregler skulle kunna 

förtydliga hur man informerar samt mängden information vilket skulle leda till bättre 

information som skickas ut. Det är viktigt att tala om hur kommunikationskanalerna 

fungerar eftersom alla individer har olika uppfattningar om vad som är en bra 

kommunikation och dialog. Andra åtgärder som skulle kunna vidtas är att i de fall det är 

möjligt försöka skapa en muntlig och direkt kommunikation. Ibland skickas e-post inom 

”huset” när personalen istället skulle kunna gå till kollegan och ställa frågan direkt. En 

del försöker dock tänka på att först försöka kontakta den andre genom telefon, om det 

inte är möjligt kan ett e-postmeddelande skickas. Personalchefen har en åsikt om att 

e-postmeddelanden skulle behöva minimeras. Mängden information i 

e-postmeddelandena skulle kunna minskas med om endast ett meddelande informerade 

att ny information har uppdaterats på intranätet. 

Personalen menar att det behöver vara en tydlighet i om ett e-postmeddelande är till 

individen eller om informationen endast är för kännedom. Likaså att rätt information 

skall skickas till rätt person, det är viktigt att begrunda om informationen verkligen är 

relevant för mottagaren. Rubriken i ämnesraden är betydelsefullt och en tydlighet där 

gör det enklare att sortera vilken information som är viktig eller om informationen kan 

vänta. En del menar att andra kollegor inom den fackliga organisationen är duktiga på 

att fylla i ämnesraden, vilket inte ses som ett problem. Personalchefen hävdar att alla 

heller inte skall behöva ta del av all information utan att det måste finnas ett förtroende 

till den fackliga organisationen om att den information som är relevant för olika grupper 

eller individer delges. Vidare berättar personalchefen att det dessutom är bra att 

medarbetare och chefer ringer och frågar om det är några oklarheter i informationen.  

För att det ska bli lättare att hitta relevant information på intranätet tycker personalen att 

en förändring behöver ske med nyheterna som försvinner snabbt. Intranätet behöver 

också vara den enda informationskanalen vilket innebär att mapparna i outlook behöver 

flyttas till intranätet och endast finnas där. De som inte använder intranätet har inga 

åsikter om hur intranätet skulle kunna förbättras. Personalchefen saknar något bra forum 

som metodbank för exempelvis erfarenhetsbyte, vilket andra uppger redan finns på 

intranätet. 
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Det har inte genomförts någon utvärdering för att ta reda på hur personalen upplever att 

e-post och intranät som kommunikationskanal fungerar inom den fackliga 

organisationen. Personalchefen är osäker men har ett svagt minne av att någon form av 

studie genomfördes innan intranätet började användas.  

3.3.2 Några förslag till förbättring 

Ibland kan vara enklare att läsa e-posten på kvällar i lugn och ro, vilket är möjligt med 

förtroendetiden som medarbetaren har. Det upplevs inte som stressigt, däremot kan det 

vara stressigt att komma tillbaka till arbetet efter ledighet eller liknande och ha 200-300 

e-post i inkorgen, eller efter semestern. Medarbetaren har hört talas om någon annan 

organisation som har autosvar på e-posten vilket innebär att meddelanden inte kan 

skickas till individen som exempelvis har semester. Meddelandet skickas tillbaka med 

svaret att individen får återkomma efter semestern eller genom att kontakta någon annan 

som finns på plats. Medarbetaren tror att det skulle vara med fördel att använda vilket 

skulle minska påfrestningen att återvända från semestern med inkorgen full av 

meddelanden som skall besvaras.  

Som tidigare nämnts skulle erfarenhetsutbytet mellan kollegorna kunna förbättras om de 

istället för fasta arbetsplatser hade mobila arbetsplatser. Det skulle innebära att ingen 

hade en fast arbetsplats utan att det kan variera från dag till dag. Personalens material 

kunde istället förvaras i enskilda mappar som hämtas och används för att sedan placeras 

tillbaka på lämpligt ställe. En upplevelse finns dock att vissa kollegor gärna ser att alla 

har sitt eget skrivbord med sina tillhörigheter. Det skulle också kunna finnas ett 

strukturerat program för erfarenhetsutbyte inom den fackliga organisationen. Ett 

alternativ skulle vara att personalen under en vecka om året fick byta arbetsplats med en 

annan kollega. Det skulle leda till en ökad förståelse för vilken information som är 

viktig för andra avdelningar, och medarbetaren berättar:  

Om man tänker ut mot organisationen så tror jag att vi skulle kunna dra nytta av 

varandra på ett bättre sätt. Om man hade ett tätare utbyte, över… 

avdelningsgränser så tror jag att vi skulle vinna i effektivitet. Där jag tror att… 

andra delar av organisationen skulle bättre (min kursivering) kunna dra nytta av 

oss (min kursivering) som kommunikationskanal och komplettera deras 

verksamhet. Om man hade ett mer strukturerat program för erfarenhetsutbyte, 

till exempel att det ingår i en /…/ arbetsuppgifter att vara på /…/ en vecka per år 

och se hur vi jobbar. Och det andra är lika sant, att vi förstår /…/ verksamhet 

bättre om vi faktiskt åker dit och kanske ”praoar” på /…/, vilket gör att vi kan se 

hur vi kan plötsligt se hur vi kan stödja på ett bättre sätt än vi faktiskt gör idag.  

Medarbetaren har tidigare gått en liten ”kurs” i hur e-postmeddelanden kan utformas 

hos en kollega inom den fackliga organisationen och menar att de kan vara bra att dra 

nytta av andras kunskaper inom organisationen för att öka möjligheterna för en bättre 

skriftlig kommunikation.   

Personalen tycker att den muntliga och direkta kommunikationen fungerar bra. Det 

förekommer önskemål om att de muntliga och planerade mötena kunde öka något. Det 

är ett öppet klimat inom den fackliga organisationen och att det är ”högt till tak”. 

Personalchefen berättar att deras avdelning idag arbetar på olika våningar vilket innebär 

att den muntliga och direkta kommunikationen blir lidande. En förändring är dock på 
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väg att ske till att alla skall vara samlade vilket personalchefen ser som fördelaktigt, 

vilket även ökar den muntliga och direkta kommunikationen inom avdelningen.    

3.4 Sammanfattning av resultatet 

Överlag upplever personalen att kommunikationen genom kommunikationskanalerna 

e-post, intranät samt direkt och muntlig kommunikation fungerar ganska bra/bra idag. 

Personalen tycker också att informationen som delges oftast är tydlig, meningsfull och 

förståelig. Personalen uppger att e-post främst används för kommunikation inom den 

fackliga organisationen. Den muntliga och direkta kommunikationen föredras främst 

bland kommunikationskanalerna, dock kan situationen avgöra vilken 

kommunikationskanal som bäst lämpar sig för en del. Det finns personal som inte 

uppskattar e-post och intranät lika mycket som muntlig och direkt kommunikation. 

Dock finns det ingen som inte föredrar muntlig och direkt kommunikation, en del 

information behöver till trots finnas i skriftlig form. Personalen berättar att det finns 

fördelar och nackdelar med alla kommunikationskanalerna.  

Det problematiska med e-posten är bland annat mängden e-post samt att alla skriver på 

olika sätt, dessutom föredras olika utformningar av e-posten. För personalen finns det 

olika otydligheter som bland annat om meddelandet är till personen eller endast för 

kännedom, rätt information till rätt individ med mera. Fördelar med e-posten är att det är 

enkelt att skicka iväg ett meddelande. 

Intranätet används idag för allmän information som berör alla och uppskattas av de 

flesta i personalen. Anledningar till att det inte uppskattas är att nyheter som uppdateras 

försvinner för tidigt, mapparna som skulle flyttas från outlook är ännu inte endast på 

intranätet vilket det talades om, att det saknas information samt att det är ett smalt 

informationsflöde eftersom informationen skrivs av samma personer. 

Den muntliga och direkta kommunikationen upplever personalen som väldigt viktig. 

Det är vid de tillfällena det är möjligt att skapa en dialog där frågor och motfrågor kan 

besvaras direkt. I dagsläget behövs inte en förbättring av den muntliga och direkta 

kommunikationen. Inom den fackliga organisationen är det ”högt till tak” och om någon 

vill eller behöver fråga något är chefer och medarbetare alltid öppna för ett muntligt 

samtal. 

Personalen tycker att kommunikationen inom den fackliga organisationen kan förbättras 

genom bland annat att flytta mapparna till endast intranätet, skapa en 

kommunikationspolicy, erfarenhetsutbyte kollegor emellan och att tala med varandra 

om hur kommunikationskanalerna fungerar.        

4 DISKUSSION 

Nedan kommer resultatet att diskuteras i förhållande till teorier och tidigare forskning under 

respektive frågeställning. Diskussionen avslutas med kritik mot eget arbete, förslag till fortsatt 

forskning samt studiens slutsatser och implikationer. 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur personal på olika nivåer i en 

organisation upplever kommunikationen i den egna organisationen samt att identifiera 

möjliga förbättringar av denna kommunikation. 
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4.1 Datormedierad kommunikation 

4.1.1 E-postens dominans 

I den fackliga organisationen berättar personalen att e-post används inom 

organisationen. De berättar också att e-post oftast används för internkommunikation, 

vilket personalen ställer sig positiva till. Personalens upplevelser i den här studien tyder 

på samma resultat som i Heides (2002) studie där e-post främst används inom 

organisationen. Personalen i den här fackliga organisationen berättar att kollegor kan 

arbeta i andra städer och att möjligheten att kommunicera muntligt och direkt inte alltid 

är möjligt vilket underlättar kommunikationen med e-post. Andra fördelar är att det är 

enkelt att skicka ett meddelande till kollegor. I Heides (2002) studie var medarbetarna 

positiva till e-post då det främjade erfarenhetsutbyte och enkelheten av att skicka ett 

meddelande till kollegor. Studien visar på att individer ser olika fördelar och nackdelar 

med e-postkommunikation, gemensamt för de båda studierna är dock enkelheten av att 

skicka ett e-postmeddelande vilket fler upplever.  

I Cowell & Kupritz (2011) studie hade medarbetare åsikter om att information som är 

av personlig karaktär eller problematisk information inte skulle delges genom e-post. I 

den studien gav medarbetarna exempel som personalfrågor, beröm, positiv och negativ 

feedback samt organisationsförändringar som berör personalen eller personer (Cowell & 

Kupritz, 2011). I den här studien uppgav personalen att meddelanden av personlig 

karaktär, kritik, argumentationer eller känsliga ämnen inte skall förmedlas genom e-

post. Båda studierna visar på snarlika resultat även om inte medarbetarnas specifikation 

av områden är direkt jämlika. Ovanstående visar på att de datormedierade 

kommunikationskanalerna kan ha fördelar men att vissa områden inte lämpar sig för 

skriftlig kommunikation. Vilket stärker den muntliga och direkta kommunikationens 

betydelse. 

4.1.2 Förutsättningar för en meningsskapande och tydlig kommunikation  

Nackdelar med e-post är mängden information som tilldelas (Heide, 2002). Fler 

upplever också att de inte hinner läsa alla e-postmeddelanden (Cowell & Kupritz, 2011; 

Simonsson, 2002). Även den här studien visar att personal upplever mängden 

information som ett problem vid e-postkommunikation. Cheferna menar att de 

prioriterar inkommande e-post där en del meddelanden läses vid ett senare tillfälle. 

Andra i personalen ser mängden e-postmeddelande som ett större problem.  

Simonsson (2002) anser att det kan innebära svårigheter när meddelanden skall göras 

meningsfulla och tydliga. Personalen i den här studien uppger att de tycker att den 

informationen de tar emot genom e-post och intranät är förståelig, meningsfull och 

tydlig.  Utifrån personalens berättelser kring e-postmeddelanden och intranätet 

framkommer det i studien att informationen inte alltid kan vara förståelig, meningsfull 

och tydlig för personalen. Heide (2002) har som åsikt att olika metoder skapas 

gemensamt för att förstå informationen, där viss information kan öka förståelsen genom 

mer förklaringar, dock inte i alla sammanhang. Weick (1995) beskriver att den upplevda 

meningsfullheten i meddelanden är beroende av tidigare erfarenheter och att 

förförståelsen har en stor betydelse för hur information förstås. Som resultatet visar har 

personalen olika åsikter om huruvida utformningen av ett skriftligt meddelande skall se 
ut. En del uppger att de skriver kort och informativt och andra ger en bakgrund som kan 
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skapa en helhetsuppfattning för mottagaren. Andra föredrar en personlig prägel i 

meddelandet medan en annan upplever svårigheter med den sortens skrift. Även antalet 

frågetecken och utropstecken har en viss innebörd. Studien visar på att alla individer har 

olika behov, olika förutsättningar och föredar det ena före det andra, utan att något sätt 

behöver vara rätt eller fel. Personalens erfarenheter kan ha en inverkan då exempelvis 

alla inte känner till interna termer som används vid e-post inom den fackliga 

organisationen. Vissa tydligheter i huruvida meddelanden i e-post kan utformas skulle 

öka förståelsen för mottagaren. Som personalchefen beskriver kan e-postregler möjligen 

förtydliga oklarheter som exempelvis antalet utropstecken eller om meddelandet är för 

kännedom eller direkt till individen.  

I studien framkom att det kan vara bra att någon annan kollega tittar igenom det 

skriftliga meddelandet för att se hur andra förstår meddelandet. Det har fördelar med att 

andra läser meddelandet för att se hur det förstås. Studien visar på att det inte alltid är 

möjligt i den här fackliga organisationen med tanke på personalens olika arbetsplatser. 

Inte heller med den tid som det skulle krävas för att alla meddelanden skulle läsas av 

andra. Det kan dock vara med fördel att beakta vid de tillfällen som det faktiskt är 

möjligt och i de fall det är viktig information som skall tilldelas personalen genom 

skriftlig text.   

Personalen berättar att e-post skall besvaras inom tjugofyra timmar. Som beskrevs 

tidigare ser medarbetaren återkopplingen som väldigt viktig men ser problemtiken för 

cheferna om återkoppling alltid skulle ske. Åter igen behövs en tydlighet inför chefer 

och medarbetare. Medarbetaren ser en omänsklig arbetssituation för mellanchefen om 

en bekräftelse skulle ske på alla meddelanden, medan mellanchefen gärna ser en 

återkoppling. En otydlig struktur av hur kommunikationen skall förhållas mellan 

medarbetare och mellanchefer gör att kommunikationen kan brista eller att irritation och 

missförstånd uppdagas. Kanske kan ämnesraden som personalen beskriver användas vid 

tillfället som beskrivs där medarbetaren endast skall besvara om denne kommer på 

arbetsplatsträffen eller inte. Mellanchefen får då återkoppling men på ett enkelt sätt där 

meddelandet inte ens behöver öppnas.   

En ”kurs” har hållits för medarbetaren hur e-post kan struktureras. Studien visar på att 

erfarenhetsutbytet dessutom kan stärkas inom den här fackliga organisationen om de 

utnyttjar de befintliga kompetenser som finns inom organisationen. Med fördel kan 

personalens kompetenser över områden som ovan beaktas och användas för att skriftliga 

meddelanden skall vara mer meningsfulla för mottagaren. Det kan i sin tur leda till en 

ökad effektivitet inom den fackliga organisationen när det blir färre missförstånd och 

oklarheter mellan personalens skriftliga kommunikation.    

Intranätet används idag främst för information inom den här fackliga organisationen. 

Som Simonsson (2002) beskriver använder de flesta intranätet som informationskanal. 

På intranätet görs information tillgänglig för medarbetare som sedan kan söka 

informationen på egen hand (Heide, 2002; Simonsson, 2002). Inom den här fackliga 

organisationen görs information såsom nyheter, policydokument och regelverk 

åtkomliga för personalen. Som Heide (2002) beskriver kan intranätet även användas 

som ett arbetsverktyg. Personalen i den här studien menar att det finns 

återkopplingsfunktioner på intranätet men att endast en del använder den funktionen. De 

berättar också att funktionen med ny information som läggs upp inte fungerar så bra då 
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många nyheter uppdateras samtidigt innebär att en del försvinner för snabbt ur 

nyhetslistan. I Heides (2002) studie är de flesta positiva till att använda intranätet. Den 

här studien visar att personalen är positiva till intranätet men att det finns ett missnöje 

hos en del bland personalen då det exempelvis inte blivit som de väntat med mapparna i 

outlook som endast skulle finnas på intranätet. Simonsson (2002) menar i sin studie att 

intranätet inte blivit lika effektivt som förväntat vilket kan bero på tidsbrist eller dålig 

kunskap. Studien visar inte på tidsbrist eller dålig kunskap som anledningar till att viss 

personal inte använder intranätet i den här fackliga organisationen, snarare att det inte 

blivit som de förväntat sig när intranätet började användas samt en otydlighet från 

ledningen huruvida information och andra funktioner på intranätet skall användas. 

Weick (1995) anser att ett meningsskapande kan frambringas när det beaktas vad som 

konstrueras, varför det konstrueras samt hur det kan intressera individerna i 

organisationen. För att intranätet skall upplevas som intressant och meningsfullt för 

medarbetare och chefer måste personalen få veta vilket ändamål intranätet har. 

Personalen behöver också få vetskap om vilken information som finns på intranätet. 

Med fördel kan även mapparna flyttas till endast intranätet samt se till att nyheterna inte 

försvinner så snabbt, vilket ses som en nackdel.       

4.1.3 Medarbetarnas ökade ansvar  

Det råder delade meningar om vem som har kommunikationsansvaret, att söka 

informationen på egen hand i studien av Simonsson (2002). Heide (2002) menar att 

medarbetarna har fått ett större ansvar att söka information på egen hand. Personalen i 

den här studien uppger att det är deras eget ansvar att se till att ta del av den 

informationen som de tilldelas genom e-post eller intranät. Mellanchefen beskriver att 

det är viktigt att informera medarbetarna om ny information. Vidare menar 

medarbetaren att det är av stor betydelse att ifrågasätta eller ställa frågor om det behövs. 

Personalen i den här studien tycker att det är ganska enkelt/enkelt att söka information 

på intranätet på egen hand, samt att hitta rätt information. Heide (2002) menar att den 

information som är av intresse för individen inte är några större problem att söka på 

egen hand, dock är inte alla intresserade av allt som rör organisationen. Studien visar att 

medarbetare och chefer har ett större ansvar att söka och förstå information på egen 

hand, vilket innebär att den här fackliga organisationen också måste skapa goda 

förutsättningar för att det skall vara möjligt. Anledningen till att en del i personalen är 

kritiska till eller inte använder intranätet skulle kunna bero på att de vet eller förväntar 

sig att den informationen som är viktig och som de behöver känna till även delges 

genom någon annan kommunikationskanal. Om informationen på intranätet även delges 

genom andra kanaler kanske inte personalen känner ett behov av att använda intranätet. 

För övrigt är det delade meningar om kommunikationen alltid delges genom någon 

annan kommunikationskanal eller inte. En del ser fördelar att informationen delges på 

fler ställen medan andra ser det som en nackdel då det kan vara svårt att veta var 

informationen finns. Studiens resultat visar att det kan vara bra att ha en tydlig struktur 

för vilken information som kommuniceras genom vilken kommunikationskanal. En 

ökad tydlighet skulle förenkla för såväl medarbetare och chefer då alla är medvetna om 

var informationen finns. 

Ett annat ökat ansvar kan vara som där det beskrivs att e-postläsningen har fått 

begränsas till att läsas vid vissa tidpunkter för att hinna med övriga arbetsuppgifter. 

Studien tyder på att det ställs det höga krav på medarbetarna som skall hinna såväl alla 
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arbetsuppgifter, på egen hand uppdateras med ny information samt att återkoppla på all 

e-post inom tjugofyra timmar.    

4.2 Muntlig och direkt kommunikation 

4.2.1 Kommunikationens fördelar 

Personalen upplever att den muntliga och direkta kommunikationen är väldigt viktig. 

De föredrar muntlig och direkt kommunikation före de andra 

kommunikationskanalerna, ibland är det dock situationsanpassat för en del i personalen. 

De flesta tycker också att den muntliga och direkta kommunikationen fungerar bra 

mellan medarbetare, mellanchef och personalchef. De berättar att de kan vända sig till 

såväl medarbetare eller chefer om det är några oklarheter eller frågor. I studien av 

Larsson och Södergren (2008) beskriver de att medarbetarna inte söker information från 

högsta chefen med tanke på den upplevda hierarkin inom organisationen. I den här 

fackliga organisationen upplever medarbetare och chefer att det är ett öppet klimat inom 

organisationen. Studierna visar därför inte några likheter emellan i det avseendet.  

I Mackenzies (2010) studie framkom att medarbetarna såg fler fördelar med muntlig och 

direkt kommunikation som erfarenhetsutbyte, utveckla relationer samt att den här 

formen av kommunikation är avgörande för en hälsosam arbetsplats (Mackenzie, 2010). 

I likhet med den studien upplever personalen i den här studien att muntlig och direkt 

kommunikation främst används vid erfarenhetsutbyte. Ibland används dock e-post och 

intranät med tanke på kollegornas olika arbetsplatser men vid muntlig och direkt 

kommunikation menar personalen att det finns möjligheter för en dialog där 

missförstånd och irritation kan undvikas. De anser också att det främjar relationer och 

att tonläge, kroppsspråk och uttryck kan särskiljas till skillnad från vid skriftlig 

kommunikation. Studierna visar på samma resultat då personalen i båda studierna 

upplever att den muntliga och direkta kommunikationen som viktig för såväl relationer 

och erfarenhetsutbyte.  

Mackenzie (2011) hävdar att den muntliga och direkta kommunikationen har minskat 

mellan chef och medarbetare. I den här studien råder det delade meningar om den 

muntliga och direkta kommunikationen har minskat eller inte. E-posten kan haft en 

bidragande orsak till en minskning men att den muntliga och direkta kommunikationen 

är på väg att öka igen. Personalchefen tror inte att den har minskat men att andra 

kommunikationskanaler istället har ökat. Enligt min åsikt har de datormedierade 

kommunikationskanalerna ökat enormt. Det kan bero på en stor tilltro till att de här 

kommunikationskanalerna kan ersätta den muntliga och direkta kommunikationen. 

Studien visar att de datormedierade kommunikationskanalerna kan finnas som ett 

komplement till den muntliga och direkta kommunikationen men att de aldrig kan 

ersätta den muntliga och direkta kommunikationen. Efter en viss tid med datormedierad 

kommunikation kan det vara som mellanchefen berättar, muntlig och direkt 

kommunikation kan inte ersättas av e-post och det är därför den återigen börjat öka. En 

del bland personalen berättar dessutom att de för tillfället arbetar för eller tänker på att 

skapa fler möjligheter för muntlig och direkt kommunikation. Det är fördelaktigt för att 

upprätthålla en god och fungerande muntlig kommunikation med kollegor, vilket enligt 

Mackenzies (2010) studie även främjar en hälsosam arbetsplats.  
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4.3 Förbättra kommunikationen 

4.3.1 Tydligare struktur 

För att undvika eventuella problem som kan uppstå vid e-postkommunikation och 

intranät tycker personalen att det behöver bli en ökad tydlighet med vilken 

kommunikationskanal som skall användas vid olika situationer. Personalchefen 

exemplifierar e-postregler som ett alternativ för att tydliggöra vad som kommuniceras 

över e-post samt mängden information. Personalen menar att det skulle finnas en 

kommunikationspolicy inom den fackliga organisationen. Mängden meddelanden och 

information i e-posten är ett problem för en del inom organisationen. Personalchefen 

som menar att e-posten skulle kunna minimeras och föreslår att ett alternativ skulle vara 

att ren information som läggs upp på intranätet endast meddelas genom e-posten att 

information har uppdateras. Jag hävdar att det är ett bra resonemang, antalet e-post 

skulle fortfarande bli det samma dock skulle meddelandena inte alls innehålla samma 

mängd information. Personalen betonar vikten av ämnesraden, kanske kan endast 

informationen skrivas där vilket innebär att meddelandet för övrigt är tomt. Annat som 

skulle kunna inkluderas i kommunikationspolicyn är hur meddelanden som är för 

kännedom eller till individen hanteras och att mappar med information endast finns på 

intranätet, vilket det idag inte finns några tydliga riktlinjer för. Cowell och Kupritz 

(2011) menar att chefen måste hjälpa medarbetarna hur informationen skall förstås och 

att det kan vara bra att chefen får återkoppling på informationen för att försäkra sig om 

att budskapet nått fram till medarbetarna (Cowell & Kupritz, 2011). Studiens resultat 

tyder på att det behövs en ökad tydlighet för hur cheferna skall hantera skriftlig 

information och meddelanden. Tydligheten skulle öka genom kommunikationspolicyn, 

vilket i sin tur ger en ökad klarhet för medarbetarna. Som försäkran om att budskapet 

gått fram kan kommunikationspolicyn även strukturera när och hur återkoppling skall 

ske mellan medarbetare och chefer. Eventuella nackdelar med en 

kommunikationspolicy är att det blir en fast struktur för hur information skall hanteras 

vilket i en del avseenden kan leda till viss begränsning.  

Ett system nämns som en annan organisation använder och där systemets syfte är att 

stoppa inkommande meddelanden under perioder som exempelvis semester. Ett 

meddelande skickas till sändaren om att någon annan får kontaktas eller att de kan 

återkomma efter semestern. För personalen som får ett par hundra e-postmeddelanden 

om dagen visar studien på att det här skulle underlätta arbetsbördan när personalen 

återgår till arbetet efter ledighet eller semester.     

4.3.2 Utvärdera kommunikationskanalerna 

Det kan vara bra att genomföra en utvärdering av de kommunikationskanaler som 

används inom organisationen (Cowell & Kupritz, 2011). I den här fackliga 

organisationen har ingen utvärdering av hur e-post och intranät fungerar genomförts 

inom organisationen. Som tidigare beskrivits är de här kommunikationskanalerna endast 

ett fåtal av de som används inom den fackliga organisationen. Genom att den fackliga 

organisationen tar reda på personalens upplevelser av hur kommunikationskanalerna 

fungerar kan de effektiviseras och förbättras. Kanske används för många 

kommunikationskanaler till skillnad från vad personalen upplever som hanterbart eller 
för de behov som finns inom den fackliga organisationen.  
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En åtgärd som har vidtagits för att förbättra kommunikationen har varit att förnya de 

elektroniska kommunikationskanalerna (Simonsson, 2002). Den här fackliga 

organisationen använder idag många olika kommunikationskanaler däribland e-post och 

intranät. Det skulle kunna vara så att genom användningen av fler 

kommunikationskanaler förväntar sig personalen i organisationen att kommunikationen 

kommer att förbättras. Som personalchefen beskriver saknas något forum för 

erfarenhetsutbyte där kollegor emellan kan tipsa varandra om exempelvis bra föreläsare, 

vilket andra uppger att det redan finns på intranätet. Kanske skapas fler 

kommunikationskanaler utan att organisationen inventerar vilka möjligheter som redan 

finns i de befintliga systemen eller programmen. Genom en utvärdering av de 

kommunikationskanaler som finns och används skulle konkreta förslag kunna 

inventeras med idéer på vad som saknas, vad som kan förbättras samt att få personalens 

insyn i hur de olika kommunikationskanalerna fungerar. Som medarbetaren berättade, 

det är viktigt att prata om hur kommunikationskanalerna fungerar eftersom alla har olika 

erfarenheter, vilket även Heide m.fl. (2005) förespråkar. 

4.3.3 Erfarenhetsutbyte när det är möjligt 

En del personal beskriver att det är viktigt att försöka skapa en muntlig och direkt 

kommunikation då det är möjligt. Ändå skickas e-post inom ”huset” när det egentligen 

är möjligt att möta kollegan direkt istället. En del berättar att de försöker tänka på att i 

första hand använda telefonen och att e-posten blir ett alternativ när ingen svarar. 

Studien visar att flera i personalen arbetar för eller tänker på att skapa möjligheter för 

muntlig och direkt kommunikation, ändå väljer en del att skicka e-post trots 

tillgängligheten av att möta kollegan direkt. Som tidigare beskrivits kan det bero på 

enkelheten av att skicka ett e-postmeddelande. Cowell och Kupritz (2011) anser att 

medarbetare som har arbetat tillsammans under en längre tid känner varandra och lär sig 

att förstå varandras olika sätt att kommunicera. De menar därför att erfarenhet är 

betydelsefullt (Cowell & Kupritz, 2011). Att kollegorna väljer e-post före den muntliga 

och direkta kommunikationen när den till trots är möjlig kan innebära att möjligheterna 

för sociala kontakter minimeras. Det är synd när personalen berättar att den muntliga 

och direkta kommunikationen inte alltid är möjlig att genomföra med tanke på 

personalens olika arbetsplatser. De fördelar som möjligen kan urskiljas är att det är 

tidseffektivt då personalen inte behöver avsätta tid för att besöka kollegan för ett fysiskt 

möte. Däremot kan tidseffektiviteten ifrågasättas om det skriftliga meddelandet inte 

förstås av mottagaren. Erfarenhetsutbyte på formella möten kan leda till en bättre 

kommunikation (Heide, m.fl. 2005, refererar till Weick, 1995). Det informella mötet 

kan skapa tillfälle för lärsituationer och för erfarenhetsutbyte, vilket dessutom främjar 

relationer över avdelningsgränserna och inom den fackliga organisationen. Planerat 

erfarenhetsutbyte är ett annat förslag som framkom i studien för att förbättra 

kommunikationen. Mobila arbetsplatser på avdelningen skulle främja ett bredare 

erfarenhetsutbyte eller att byta arbetsplats under en vecka om året. En djupare insikt om 

andras arbetsförhållanden inom den fackliga organisationen stärker relationer och ger en 

ökad förståelse för andras arbetssituation och vilken information de behöver för att 

utföra sitt arbete.   

4.3.4 Lärande organisation 

För att ett doubleloop-lärande skall kunna ske måste normer och värderingar hos 

individer förändras, genom att reflektera och ifrågasätta tidigare tillvägagångssätt inom 
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organisationen. Vid doubleloop-lärande ställs frågan varför till skillnad från vid 

singleloop-lärande (Argyris & Schön, 1978). Som studien visar har personalen konkreta 

förslag som kan leda till ett organisatoriskt lärande avseende kommunikationen internt. 

Studien visar på att det inte behövs fler kommunikationskanaler för att förbättra 

kommunikationen. Istället behöver individerna i den här fackliga organisationen 

reflektera över de kanaler som redan finns och ifrågasätta hur de används. Den fackliga 

organisationen måste också ta vara på personalens erfarenheter och kompetenser av 

kommunikationskanalerna samt att grundligt undersöka redan befintliga möjligheter i de 

system som används. Att reflektera och ifrågasätta varför den fackliga organisationen 

tar de beslut de tar avseende kommunikationskanalerna och vilka påföljder eller 

möjligheter som det innebär för personalen. I nuläget visar studien att personalen 

upplever att det finns en otydlighet avseende de elektroniska kommunikationskanalerna. 

Detta kan förknippas med singleloop-lärande där den fackliga organisationen löser 

problemen tillfälligt. I studien framkom exempelvis att det är delade meningar om det 

finns något forum för erfarenhetsutbyte. Det visar tydligt att ingen djupare utvärdering 

av de kommunikationskanaler som används har genomförts. Istället verkar det vara 

enklare att hitta en ny funktion för behovet. Skall det dock ske ett doubleloop-lärande 

måste det ske en förändring som är bestående.  

Weick (1995) hävdar att tidigare erfarenheter har en stor betydelse för hur olika 

individer handlar och tänker i olika situationer. De är när de nya erfarenheterna i 

samband med tidigare erfarenheter och kunskaper som ett meningsskapande uppstår 

(Weick, 1995). Om ett meningsskapande för alla bland personalen ska uppstå avseende 

e-post och intranät visar studien att kommunikation måste vara ett samtalsämne som 

diskuteras på organisations- och ledningsnivå. En öppen dialog skapar förutsättningar 

för att personalen kan dela med sig av erfarenheter.  

Som personalen i den här fackliga organisationen berättar är det ingen av individerna 

som har någon utbildning som är anknuten direkt till kommunikation vilket Heide m.fl. 

(2005) anser som mycket betydelsefullt för chefer inom en organisation. Kanske kan en 

kommunikationsutbildning för någon eller några inom den fackliga organisationen vara 

väsentligt för att aktivt och långsiktigt kunna verka för en god och väl fungerande 

kommunikation. Det skulle kunna vara ett sätt för att arbeta mot en lärande organisation 

med också för att finna bestående lösningar för en fungerande intern kommunikation.  

4.4 Kritik mot eget arbete 

När intervjuguiden var klar var den väldigt omfångsrik med många frågor. 

Intervjuguiden komprimerades för att inte frågornas omfattning skulle upplevas som ett 

stressmoment vid intervjuerna. Intervjuguiden var tillräcklig och besvarade mina 

frågeställningar. Jag anser inte att någon information hade kunnat uteslutas utan har gett 

mig en samlad bild av personalens upplevelser. Dock kunde vissa svar vara svåra att 

lyfta ut och placeras rätt då frågorna i intervjuguiden berörde såväl e-post som intranät. 

Det hade varit fördelaktigt att antingen ytterligare avgränsa området och istället ställt 

frågor som enskilt berörde e-post eller intranät eller att ha utökat intervjutiden med 

intervjupersonerna. Det hade bidragit till att de frågor som slutligen fanns med i 

intervjuguiden var kvar men att frågorna ställdes i relation till en kommunikationskanal 
åt gången. Det hade såväl underlättat för rubriksättningen i resultat och diskussion där 
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material som berörde e-post och intranät hade kunnat placeras under varsin en egen 

rubrik.  

Avsikten var att alla skulle få ta del av missivbrevet före intervjutillfället. Då alla 

medverkande inte var uppskrivna på listan innan besöket hos den fackliga 

organisationen var det tyvärr inte möjligt. Missivbrev fick istället skrivas ut och tas med 

i pappersexemplar. Nackdelen blev att personerna som inte fått missivbrevet i e-posten 

läste igenom missivbrevet som hastigast innan intervjun. Missivbrevets innehåll 

förtydligades dock även muntligt, vilket blev en bekräftelse på deras godkännande.  

Möjligen kunde någon av mellanchefernas chef, en avdelningschef medverkat i studien. 

Det hade resulterat i att fler personer i den hierarkiska ordningen tillfrågats. 

Inledningsvis var tanken att följden kanske skulle bli att endast en mellanchef och 

avdelningschef skulle kunna medverka med tanke på antalet intervjupersoner. Det var 

mer intressant att kunna få se skillnader och/eller likheter mellan olika mellanchefers 

upplevelser av kommunikationen. Det kunde dessutom leda till att mellancheferna kan 

dra nytta av och lära sig hur andra mellanchefer arbetar med kommunikation. 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Under intervjuerna nämndes många olika kommunikationskanaler som komplement till 

de kommunikationskanaler som behandlas i den här uppsatsen. En 

kommunikationskanal som fanns inom den här fackliga organisationen och där 

användningsområdet endast kort beskrevs var facebook. Delade meningar fanns om 

huruvida facebook var rätt forum för kommunikation inom organisationen. Det skulle 

vara intressant att djupare studera facebook och eventuellt andra liknande forum som 

används för kommunikation inom arbetslivet.  

Resultatet tyder på att såväl medarbetare och chefer har olika upplevelser om hur e-post 

ska utformas. En del föredrar kort och koncis information medan andra gärna ser 

mycket bakgrundsinformation som ger en helhetsbild. Oskrivna regler för skriftlig 

kommunikation framkom i studien där fler utropstecken eller frågetecken för en del har 

en viss innebörd. Jag skulle tycka att det vore intressant att djupare analysera den 

skriftliga kommunikationen inom en organisation. Det vore också intressant att genom 

olika utskick till personalen i e-postform se hur kommunikationen förstås och hur de 

upplever meningsfullheten i innebörden. Följande frågor har väckts under 

arbetsprocessen: 

Hur upplever personal på olika nivåer att facebook som kommunikationskanal fungerar 

inom organisationen? 

Hur förstås och upplevs meningsfullheten i skriftlig kommunikation inom 

organisationen? 

Hur kan en kommunikationspolicy utformas inom en organisation?      

4.6 Slutsatser/implikationer 

Personalen upplever att kommunikationen genom kommunikationskanalerna e-post, 

intranät samt muntlig och direkt kommunikation fungerar ganska bra/bra inom den här 

fackliga organisationen. Studien visar dock att det är den muntliga och direkta 
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kommunikationen som fungerar bäst inom den här fackliga organisationen. E-post och 

intranät är inte alltid meningsfullt, förståeligt och tydligt för personalen. Det kan till viss 

del bero på att det inte finns en tydlig struktur för hur personalen inom den här fackliga 

organisationen skall kommunicera med varandra. Studien visar också på att elektronisk 

kommunikation inte är avsedd för all kommunikation, men också att den kan vara mer 

problematisk och svår än muntlig och direkt kommunikation.  

Den här fackliga organisationen kommer ständigt att möta individer med olika 

erfarenheter och olika förmågor att uttrycka sig. Även om en tydligare struktur såsom 

exempelvis en kommunikationspolicy inrättas kommer individer alltid att tycka olika. 

Kommunikation skulle kunna vara väldigt enkelt om alla hade samma erfarenheter, 

åsikter och var överrens om vilket sätt som är det bästa sättet att kommunicera, men så 

är det inte. En slutsats blir att alla individer är olika, kommunikation är svårt eftersom 

alla individer tycker och tänker olika. En kommunikationspolicy kan dock underlätta då 

personalen i organisationen börjar prata om hur de skall kommunicera med varandra.  

Personalen har flera förslag som kan ligga till grund för en förbättring av 

kommunikationen internt såsom exempelvis erfarenhetsutbyte kollegor emellan och en 

kommunikationspolicy. Studien kan bidra till ett nytänk för den besökta fackliga 

organisationen och ge en översikt för vad som eventuellt kan ingå i en 

kommunikationspolicy. I annat fall kan studien bidra med några av personalens 

upplevelser för vad som kan behöva tydliggöras för personalen.  

Den här studien uppvisar en hel del likheter i förhållande till andra undersökningar 

(Simonsson, 2002; Heide, 2002; Cowell & Kupritz, 2011). I studien har det inte 

framkommit några exceptionella eller utstickande resultat som visar att den här fackliga 

organisationen skiljer sig från andra studerade organisationer. Det kan däremot stärka en 

del av de tidigare forskningsresultaten som visar på samma resultat som i den här 

studien. I relation till ovanstående anser jag att viss grad av generalisering är möjlig i 

anknytning till en del specifika områden i tidigare studier.  
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Bilaga 1: Missivbrev 

 

 

 

Information till Dig som ska medverka i undersökningen 

Jag studerar vid Linnéuniversitetet i Växjö och läser nu under hösten kursen 

Arbetslivspedagogik – lärande utveckling och ledarskap i organisationer III. Jag kommer att 

skriva min C-uppsats med fokus på kommunikation i organisationer.  

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur personal på olika nivåer i en 

organisation upplever kommunikationen i den egna organisationen samt att identifiera 

möjliga förbättringar av denna kommunikation.   

Anledningen till att Du tilldelas det här dokumentet är för att jag behöver dina upplevelser för 

min undersökning. Att delta i undersökningen är frivilligt och Du kan avbryta din medverkan 

när du vill.  Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt vilket inte blir åtkomligt 

för utomstående. Materialet kommer endast användas i den här studien. De uppgifter som Du 

lämnar kommer att avidentifieras i uppsatsen. Det innebär att organisationen presenteras så att 

ingen kan veta vilken organisation som har undersökts.   

Om materialet leder till en färdig uppsats kan den tilldelas organisationen tillsammans med en 

muntlig presentation av resultatet om så önskas.  

Jag ser fördelar med att använda bandspelare för inspelning av intervjutillfället. Det 

underlättar för min del som inte behöver notera allt men även för att Vi ska kunna få ett 

avslappnat tillfälle. Om du misstycker kontakta mig gärna före intervjutillfället. 

  

Uppsatsen beräknas vara klar i januari 2012. 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig.  

 

Tack! 

 

Alexsandra Elgevi 

alexsandra.elgevi@gmail.com 

 



 

 

 

Bilaga 2: Intervjuguide – medarbetare och chefer 

 

Intervjuguide – medarbetare och chefer 

Förberedelser 

Dukning av lokalen: stolar och gärna ett bord. 

Mottagande av intervjuperson: Hälsa välkommen, småprat. 

Förberedande småprat om tystnad uppstår: …………………………………………… 

Inledning/Uppvärmning  

Intervjupersonen som har samtyckt enligt tidigare lämnat missivbrev informeras på nytt om följande 

innan intervjun: 

 Uppsatsen och intervjuns syfte. 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur personal på olika nivåer i en 

organisation upplever kommunikationen i den egna organisationen samt att identifiera 

möjliga förbättringar av denna kommunikation.   

 Frivilligt att delta. 

 Jag som är ansvarig för material och uppsats. 

 Materialet hanteras i mitt förtroende och är hemligt för utomstående.  

 Vi har kommit överrens om en tid för intervjun om 60 minuter så jag stänger av min 

mobiltelefon och skulle vilja vara tacksam om du också kunde göra det. 

 Känns det fortfarande okej om jag använder bandspelare? Det inspelade materialet kommer 

endast att användas för det här syfet och självfallet förstöras när uppsatsen är granskad och 

godkänd. 

 Om du har några frågor efter intervjun har du mitt namn och e-postadress i missivbrevet. 

Disposition av intervjuns tid och upplägg 

 Bakgrundsfrågor: för att jag ska få en uppfattning om dig 

 Övergripande frågor som berör olika kommunikationskanaler  

 E-post, intranät och direkt och muntlig kommunikation 

 Hur kan kommunikationen förbättras?  

 Avslut 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat i organisationen? 

2. Vad är dina arbetsuppgifter? 

3. Vad har du för utbildning? 

- Har du genomgått någon utbildning som ex. är relaterat till kommunikation eller 

datoranvändning? 

4. Vad har du för tidigare erfarenheter från arbetslivet? 



 

 

 

Intervjun 

Följande frågor berör kommunikationen generellt. 

5. Hur upplever du över lag att kommunikationen mellan dig och medarbetare/närmste chef 

chef/personalchef fungerar idag? 

 Varför är det bra/mindre bra? 

6. Vilket tycker du används främst för kommunikation inom organisationen; direkt och muntlig 

kommunikation, e-post eller intranät? 

 Hur kombineras dessa? Olika mellan olika chefer/medarbetare? 

 Fördelar/nackdelar?  

7. Vad brukar du tänka på för att den information som du avser förmedla mottags med rätt budskap? 

 Berätta, exempel. 

 Vad kan du uppleva för svårigheter i den information som du tar emot? 

 Hur upplever du medarbetare/närmaste chef/personalchefs förmåga att kommunicera? 

 Vad är det som är bra/mindre bra? 

 

8. Vilken av kommunikationskanalerna direkt och muntlig kommunikation, e-post eller intranät 

föredrar du främst? 

 Varför? 

 Vilka kommunikationskanaler använder du för erfarenhetsutbyte? 

 

E-post och intranät 

 

9. Hur används e-post och intranät som kommunikationskanal inom organisationen? 

 

 Är informationen som du tar emot tydlig, förståelig och meningsfull för dig? 

 Hur? Varför inte? Berätta! 

 Hur tror du att informationen skulle kunna göras mer tydlig, förståelig och meningsfull för 

dig? 

 Delges samma information som du får genom e-post och intranät även genom någon annan 

kommunikationskanal? 

 Vad har det för fördelar/nackdelar att informationen ges genom fler olika kanaler? 

10. Vilken information tycker du ska/inte ska förmedlas genom e-post och intranät? 

 Berätta olika exempel. Varför? 

11. Vems ansvar är det att utkommunicerad information når fram till dig när det gäller information 

genom e-post och intranät? 

 Varför tycker du det? 

 Vilka problem kan uppstå vid e-postkommunikation och intranät? 

 Hur skulle ev. problem kunna undvikas? 

12. Hur visar du att du tagit del av informationen som skickas genom e-post och intranät och förstått 

innebörden av meddelandet? 

 Vad gör du om du inte förstår någon information? 



 

 

 

 Hur tror du att det skulle kunna förbättras mellan dig och medarbetare/närmste 

chef/personalchef? 

13. Hur tycker du att det fungerar att söka information på egen hand på intranätet? 

 Är det enkelt att hitta informationen du söker? Varför inte/varför? 

 Vad skulle kunna förbättras för att det ska bli lättare att hitta relevant information på 

intranätet? 

14. Har någon form av utvärdering genomförts för att ta reda på hur chefer och medarbetare upplever 

e-postkommunikationen och intranätet? 

Muntlig och direkt kommunikation 

15. Hur viktig är muntlig och direkt kommunikation för dig? 

 Vilka fördelar/nackdelar ser du med muntlig och direkt kommunikation? 

 Tycker du att den muntliga och direkta kommunikationen har ökat eller minskat inom den här 

organisationen? 

 Vad kan det bero på? 

Viktig: 

 Hur skulle din arbetsplats kunna skapa fler sammankomster för direkt och muntlig 

kommunikation? 

Inte viktig: 

 Varför tycker du inte att det är viktigt? 

16. Hur tycker du att den muntliga och direkta kommunikationen mellan dig och dina 

medarbetare/närmste chef/personalchefen fungerar? 

 Vad är bra/mindre bra? Varför, berätta! 

17. På vilket sätt delges muntlig och direkt information inom organisationen? 

 Av vem? 

 Hur upplever du medarbetares/närmaste chef/personalchefs förmåga att kommunicera 

muntligt inom organisationen? 

 Är informationen tydlig? Hur kan den bli tydligare? 

18. Vilken information tycker du ska/inte ska förmedlas genom muntlig och direkt kommunikation? 

 Berätta exempel. Varför? 

Förbättringar 

19. Vad tycker du skulle förbättra e-postkommunikationen mellan dig och medarbetarna/närmste 

chef/personalchef? 

 Varför? 

20. Vad tycker du skulle förbättra intranätet som kommunikationskanal mellan dig och 

medarbetarna/närmste chef /personalchef? 



 

 

 

 Varför? 

21. Vad tycker du skulle förbättra den muntliga och direkta kommunikationen mellan dig och 

medarbetarna/ närmaste chef och personalchef? 

 Varför? 

22. Hur tror du att de olika kommunikationskanalerna ska användas tillsammans för att uppnå en 

meningsfull och förståelig kommunikation? 

Avslut 

Då hade jag inga fler frågor… 

Stämmer mina noteringar där du menar att…  

 Har du något annat viktigt för studien som du tycker att jag har glömt? 

 Är det något du vill tillägga? 

 Om jag skulle behöva någon komplettering av någon fråga eller om något är oklart, går det bra 

att jag hör av mig till dig via e-post eller telefon? 

 Tack för din medverkan och för att du tog dig tid! Om du har några frågor är du välkommen 

att höra av dig! 

 

 


