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Sammanfattning 
 
Eftersom ämnet kommunikation är en central del av vår utbildning och 
dagens samhälle anser vi att det är ett intressant område att studera ur ett 
närmare perspektiv. Vi har valt att undersöka hur ledningen i organisationer 
kan påverka kommunikationskanalernas användning, samt hur 
kommunikationskanalerna kan användas på ett mer effektivt sätt. Vi har 
genomfört en kvalitativ studie med en induktiv ansats där vi analyserat 
sekundärdata i form av en benchmarketundersökning om intern 
kommunikation, som är baserad på Skandinaviska organisationer. I vår 
studie har vi kommit fram till att ledningen måste föregå med ett gott 
exempel och använda kommunikationskanalerna på samma sätt som de vill 
att alla medarbetare ska göra. Ledningen måste tydligt kunna motivera 
varför medarbetarna ska använda sig av olika kommunikationskanaler vid 
förmedling av olika budskap, samt förmedla kortsiktiga mål om hur den 
interna kommunikationen ska bedrivas för att medarbetarna ska hålla sig 
motiverade och uppdaterade. Det är nödvändigt att ledningen visar vägen 
och förmedlar sina mål och visioner. Diskussionsgrupper är ett medie i 
intranätet som kan stödja organisationslärandet, på grund av att den 
kommunikationskanalen oftast är öppen och tillgänglig för alla 
medarbetarna Om elektroniska kanaler används på rätt sätt där budskapet 
har en kontext som är lätt att uppfatta för mottagaren kan det jämna ut den 
hierarkiska strukturen av intern kommunikation och ger då de anställda på 
alla nivåer en känsla av att de får information direkt från ledningen. 
Ledningen bör skapa riktlinjer för hur den interna kommunikationen ska 
bedrivas, samt se till att de anställda förstår och följer dem.  



   
 

   
 

Förord 
 
Kursen examensarbete på kandidatnivå är en del av utbildningen 
informationslogistik 180 hp och innebär studier under en hel termin på 
halvfart. I studien har vi tillämpat kunskaper från tidigare kurser under 
utbildningen för att besvara vårt syfte och frågeställning med relevant teori 
och litteratur. 
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1 Introduktion  
I detta kapitlet förklaras bakgrunden, problemformuleringen, syftet och 
intressenterna till studien, samt rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
 
Eftersom ämnet kommunikation är en central del av vår utbildning och 
dagens samhälle anser vi att det är ett intressant område att studera ur ett 
närmare perspektiv. Enligt Heide, Johansson och Simonsson (2005) betyder 
kommunikation “överföring av information” och är en dubbelriktad process, 
till skillnad från information som är en enkelriktad process. Enligt Jacobsen 
och Thorsvik (1998) kan kommunikation i organisationer definieras som en 
kontinuerlig process, där medlemmarna upprätthåller och förändrar 
organisationen genom att kommunicera med andra individer och grupper som 
finns både internt och externt. Detta gäller även alla aktiviteter inom 
organisationer (Jacobsen & Thorsvik, 1998). Enligt Dolphin (2005) är intern 
kommunikation en komplex, tolkande process som anställda använder för att 
koordinera arbetsprocesserna för funktionaliteten i en organisation. Anställda 
nuförtiden vill troligtvis ha mer information från företaget där de arbetar, 
vilket innebär att intern kommunikation är katalysatorn för organisationens 
spetskompetens och effektivitet (Dolphin, 2005). 
 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) är syftet med att studera 
kommunikation i organisationer att kartlägga fungerande och icke fungerande 
faktorer. Fungerar inte kommunikationen i en organisation blir det svårt för 
ledningsgruppen att förmedla sina visioner och mål. Det kan leda till att 
samarbetet försvåras vilket kan få som följder så som att människor blir 
frustrerade och omotiverade. 
 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) är kommunikation avgörande för att 
uppnå en organisations mål. Även i moderna organisationer uppstår 
kommunikationsproblem av olika slag. Vanligaste kommunikationsproblem 
anses vara mellan ledningen och de anställda. En anledning kan vara att 
ledningen inte lyssnar på personalens synpunkter, eller så brister 
kommunikationsprocessen ut till de anställda om vad som sker. Det är lika 
vanligt att kommunikationen brister mellan anställda, samt att de knappt 
känner till sina medarbetares arbetsuppgifter. Bristerna i kommunikationen 
kan vara att ledare och anställda inte tar till sig den information som de anser 
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sig i behov av. En konsekvens kan bli att det uppstår osäkerhet i deras dagliga 
arbete.   
 
En kommunikationskanal är ett medie för överföring av information i både 
digital och analog form (www.glosbe.com). Selg (2010) visar att relationens 
karaktär mellan de anställda ofta spelar en stor roll vid valet av 
kommunikationskanal. Andra styranda faktorer som framkom i studien är 
syftet med kontakten, teknikens tillgänglighet, hänsyn till motparten och om 
ärendet är akut eller inte. Enligt White, Vanc och Strafford (2010) är det 
allmänt känt att organisationens CEO sätter tonen för hur intern organisation 
ska bedrivas. Det innebär att organisationens CEO automatiskt även är chef 
för kommunikationen. En framgångsrik intern kommunikation är inte möjlig 
utan CEOns support, då framgångsrika organisationer styrs genom ett “top-
down” perspektiv.  
 
Enligt Heide, Johansson och Simonsson (2005) är en ledares roll är att fatta 
beslut, motivera, ge feedback och samordna vilket innebär någon sort av 
kommunikation. Cirka 80 procent av en ledares arbete består av att 
kommunicera med andra människor. Kommunikation är en vital del av 
ledarskapet idag, och det mesta tyder på att kommunikationen kommer bli än 
viktigare i framtiden. Att kunna förmedla budskap på ett bra sätt beror på 
ledarens förmåga att kommunicera så att alla förstår. På så vis kan ledaren få 
sina medarbetare motiverade och engagerade (Heide, Johansson & 
Simonsson, 2005).  
    
Det är intressant och relevant att undersöka kopplingen om hur 
kommunikationskanalerna kan användas på ett effektivare sätt, samt hur 
ledningen i organisationen har en inverkan på kommunikationskanalernas 
användning. Det finns relativt lite forskning på området.   
 
Vi anser på förhand att en god intern kommunikation är en nödvändighet för 
att en organisation ska kunna fungera på ett optimalt sätt, och även för att 
kunna utvecklas i takt med omgivning den verkar i. 
Vi anser att en god kommunikation uppnås genom att de involverade i 
organisationen enkelt kan få ta del av den information de anser sig vara i 
behov av för att utföra sina arbetsuppgifter. Informationen måste vara 
tillgänglig och kunna förmedlas genom en lämplig kommunikationskanal. 
Genom att välja en lämplig kommunikationskanal beroende på det budskap 
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som ska levereras kan mottagaren uppfatta budskapet på korrekt sätt, och 
misstolkningar kan undvikas. Ledningen måste se till att personer inom 
organisationen får tillgång till information som kan påverka deras 
arbetsuppgifter så tidigt som möjligt, för att inte påverka organisationen på 
ett negativt sätt. 
 
White, Vanc och Stafford (2010) anser att om en anställd har en bra kontakt 
med sin chef eller med någon i ledningen så beskrivs det att mottagaren 
upplever att informationen de får är trovärdig. Resultatet blir att mottagaren 
känner ett större ansvar emot organisationen att uppfylla de mål som är 
uppsatta. E-mail beskrivs som effektiv kommunikationskanal för att förmedla 
information, men det har framgåt i tidigare studier att de anställda föredrar 
kommunikationskanalen “face-to-face” eftersom det blir mer personlig dialog 
vid en tvåvägskommunikation. Trots att möten är tidskrävande 
informationskanal så värderades högt på grund av att de anställda får tid 
avsatt med ledningen (White, Vanc & Stafford, 2010). 
 
I en tidigare studie av Barret (2002) framgår det att möten “face to face” är 
den vanligaste och effektivaste kommunikationskanalen vid kommunikation 
inom små och medelstora organisationer. Samtal och möten anses vara de 
mest effektiva sätten att engagera de anställda och för att öka produktiviteten. 
Muntliga kommunikationskanaler kan kompletteras med elektriska 
kommunikationskanaler för att förmedla information. E-mail är det vanligaste 
sättet att förmedla information elektroniskt. Intern kommunikation ska 
användas för att informera och utbilda anställda inom organisationen, samt att 
förmedla organisationens strategi och mål. Om kommunikationen utförs på 
ett optimalt sätt så bidrar det till organisationens framgång.  
 

1.2 Problemformulering 
 
En fungerande intern kommunikation är en vital del för en organisation i 
dagens samhälle. Om det är upp till medarbetarna att välja en lämplig 
kommunikationskanal för att förmedla sitt budskap, blir det svårt för 
ledningen att kontrollera hur den interna kommunikationen bedrivs. Genom 
att välja en olämplig kommunikationskanal beträffande det buskap som ska 
levereras, kan leda till att mottagaren inte uppfattar eller misstolkar 
budskapets kontext. Det kan leda till ineffektiv intern kommunikation.  
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Vi anser att en ineffektiv kommunikation handlar om att personer i en 
organisation inte mottager den informationen de är i behov av. Enligt 
Jacobsen och Thorsvik (1998) är kommunikationen avgörande för hur 
moderna organisationer fungerar. Kritiken mot en dålig kommunikation 
handlar ofta om kommunikationen mellan ledningen och anställda. 
Ledningen lyssnar inte på personalens synpunkter, eller är dåliga med att 
informera vad det är som sker i organisationen. Kommunikationen kan även 
vara dålig mellan de anställda, där det vet för lite om varandras arbete. Det 
går att rent generellt säga att kommunikationsproblem innebär att ledare eller 
anställda inte mottager den information som de anser sig ha behov av, och 
därmed hindras av osäkerhet i sitt dagliga arbete. Det går att skilja mellan tre 
olika typer av kommunikationsproblem som kan uppstå i organisationer. 
 
 

• En situation där anställda i organisationen vill dela information, men 
där det uppstår problem i själva kommunikationsprocessen. 

• Kommunikationskanalerna överlastas med för mycket information så 
att mottagaren får mer information än vad denne kan bemästra. 

• Somliga i organisationen medvetet håller inne med eller manipulerar 
informationen.   

 
 
Vi anser att en god kommunikation uppnås genom att de involverade i 
organisationen enkelt kan få ta del av den information de anser sig vara i 
behov av för att utföra sina arbetsuppgifter. Informationen måste vara 
tillgänglig och kunna förmedlas genom en lämplig kommunikationskanal. 
Genom att välja en lämplig kommunikationskanal beroende på det budskap 
som ska levereras kan mottagaren uppfatta budskapet på korrekt sätt, och 
misstolkningar kan undvikas. Ledningen måste se till att personer inom 
organisationen får tillgång till information som kan påverka deras 
arbetsuppgifter så tidigt som möjligt, för att inte påverka organisationen på 
ett negativt sätt. 
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1.3 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna rapport är att undersöka hur den interna kommunikationen 
kan effektiviseras inom Skandinaviska organisationer genom att använda 
kommunikationskanalerna på ett effektivare sätt, samt hur betydelsefull 
ledningens inverkan är på kommunikationskanalernas användning. 
 

● Hur kan ledningen påverka kommunikationskanalernas användning? 
● Hur kan kommunikationskanalerna användas på ett effektivare sätt? 

 

1.4 Målgrupp 
 
Vårt arbete riktar sig till Skandinaviska organisationer som vill effektivisera 
sina kommunikationslösningar, för att på ett effektivare sätt kunna förmedla 
information och kommunicera med sina medarbetare. Studien kan även vara 
av intresse för studenter som läser informationslogistik för att beskriva vikten 
av att använda kommunikationskanalerna på ett effektivare sätt.  
 

1.5 Begreppsförklaring 
 
Kommunikationsmiljö Hur organisationen kommunicerar.   

 
Kommunikationsbehov Det är medarbetarnas förväntningar och 

tillfredställelse med vad organisationen 
kommunicerar, från det nära arbetsrelaterade till 
det övergripande strategiska. 

 
Kommunikationskanaler Det medie som används för att förmedla 

budskapet från en sändare till en 
 mottagaren. 

 
Strategisk intern  
kommunikation  Beskriver kommunikationens roll i en  
 organisation eller företags arbete med att uppnå 
 sina övergripande och strategiska mål. 
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1.6 Disposition  
Rapporten har följande disposition: 
 
Introduktion  
I detta kapitel presenteras bakgrund, problemformulering, målgrupp, 
begreppsförklaring och syfte till vår studie. 
 
Teori 
I detta kapitel presenteras den litteratur och teori som använts i arbetet och 
som har legat till grund för analysen och slutsatsen. 
 
Metod 
I detta kapitel presenteras våra metodval för studien. 
 
Empiri  
I detta kapitel presenteras insamlad empiri. 
 
Analys 
I analyskapitel analyseras empirin med hjälp av relevanta teorier. 
 
Diskussion 
I detta kapitel presenteras våra egna reflektioner över studien. 
 
Avslutning 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser samt förslag till framtida 
forskning. 
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras den litteratur och teori som använts i arbetet och 
som har legat till grund för analysen och slutsatsen. 

2.1 Kommunikationsmiljö 
 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) är en god kommunikation avgörande för 
att uppnå en organisations mål. Även i moderna organisationer uppstår 
kommunikationsproblem av olika slag. Det vanligaste 
kommunikationsproblemet anses vara mellan ledningen och de anställda. 
Ledningen brukar då inte lyssna på de anställdas synpunkter, eller så brister 
de med att förmedla information ut till de anställda om vad som sker. Lika 
vanligt är det att kommunikationen brister anställda i mellan och att 
personalen vet för lite om vad den andre har för arbetsuppgifter. Bristerna på 
kommunikation kan vara att ledare och anställda inte tar emot den 
information som de anser sig i behov av. En orsak kan bli att det uppstår 
osäkerhet i deras dagliga arbete (Jacobsen & Thorsvik, 1998).  
 
Författarna Jacobsen och Thorsvik (1998) tar upp tre sorters problem som 
kan orsaka stora kommunikationsproblemen: 

1. När anställda i organisationen vill förmedla informationen, men att 
det uppstår problem i själva kommunikationsprocessen. 

2. Om kommunikationskanalerna överbelastas med för mycket 
information, mer än mottagaren kan ta till sig. 

3. Till sist är det om vissa i organisationen medvetet håller inne eller 
manipulerar med informationen av olika anledningar. 

 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) så består inte kommunikation enbart av 
av överföring av information, utan det förmedlas även idéer, känslor, attityder 
från personer eller grupper. Kommunikation består av mer än det verbala, så 
som kroppsspråk, röstanvändning och övriga signaler som kan tydas på olika 
sätt i kommunikationen som förmedlas. Dessa delar upplevs vid direkt 
kommunikation eller personliga möten och kan då tolkas fel, eller vikten av 
informationen kan negligeras. 
På nästa sida i figur 1 visas Jacobsen och Thorsviks (1998) visuella 
beskrivning av kommunikationsprocessen. 
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Figur 1. Kommunikationsprocessen (Jacobsen & Thorsvik, 1998, s. 296, Figur 8.1) 
 
 
Organisationers kommunikationsprocesser kan beskrivas som en följd av 
handlingar där information överförs från en avsändare till en mottagare. En 
avsändare som vill förmedla något och en mottagare som får ett budskap 
(Jacobsen & Thorsvik, 1998). 
 
Den största nackdelen med skiftlig kommunikation är att det begränsar 
utrymmet med att förmedla rik information. Som tidigare nämnts så missas 
den icke verbala kommunikationen vid skriftligt budskap. Författarna menar 
att det finns gränser på hur mycket information som kan överföras i ett 
budskap. Den muntlig kommunikation ger möjlighet till att förmedla rik 
information och att få direkt återkoppling på budskapet. Sändare och 
mottagare kan bli personliga och anpassa budskapet till varandra. Med hjälp 
av IT har antalet kommunikationskanaler ökat (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 
Olika kanalers förmåga att förmedla rik information visas i figur 2 nedan.   
 

 
Figur 2. Olika kanalers förmåga att förmedla rik information (Jacobsen & 
Thorsvik, 1998, s. 299, Figur 8.2) 
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2.2 Kommunikationsbehov 
 
Dagens och framtidens organisationer kommer att ställa nya krav på 
kommunikationen. Indikationer på att traditionella och byråkratiska 
organisationsformer håller på att försvinna blir allt tydligare, samt att nya 
radikala organisationsformer uppstår. Detta innebär att organisationer strävar 
efter ständiga förbättringar, marknadsanpassningar, mer kunskap, delegering, 
delaktighet, teamwork och värdebaserat ledarskap. Organisationer behöver 
kartlägga sina konkurrenter och hålla sig uppdaterade för att inte bli omkörda 
på marknaden. Dessa nya förhållningssätt kännetecknas av ett effektivt 
utnyttjande av informationsteknik. Det innebär att anställda själva söker den 
information de är i behov av, och behöver inte bli “matade” med information 
från ledningen. Vid delegering och teamarbeten så blir dialogen ännu 
viktigare (Heide, Johansson & Simonsson, 2005).  
 

2.2.1  Reliabel information 

 
I organisationer måste kunskaper genomsyra alla processerna, samt att 
kunskap ständigt måste tillföras till processerna. Utmaningen är att hitta rätt 
kunskap, i rätt tid och förmågan att integrera kunskapen i processerna. 
Kunskapen ska sedan vara tillgänglig och lätt att hitta för medarbetarna för 
att få den önskade effektiviteten. För att öka möjligheten att hitta 
informationen kan ett söksystem utvecklas som gör informationssökningen så 
enkel som möjligt. Det innebär att systemet bör ha en effektiv sökmotor med 
söklogistik. Att söka efter information i databaser bygger på en logik av 
kategorisering av information. Detta söksätt är en rätt ohanterlig sökprocess 
som upplevs att få enorma mängder av träffar som inte ens är av relevans för 
användaren. Genom artificiell intelligens (AI) kan den nya generationens 
sökmotorer bli mycket mer flexibel. Varje användare som söker efter 
information kan göra en profil. Detta innebär att systemet lär sig vilka frågor 
den sökande är intresserade av baserat på de preferenser användaren har 
(Hamrefors, 2009). 
 
Enligt Hamrefors (2009) är kunskapsförsörjning av största vikt och då gäller 
det att aktivt bygga relationer med personer i externa kunskapsnätverk. Vissa 
branscher är kunskapsförsörjningen av så stor vikt att det handlar om att 
vinna eller försvinna. Då är sökningar i databaser en nödvändig 
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kunskapsförsörjning för att kunna överleva på en global marknad. Kunskap 
kommer alltid från individer som ständigt kommer på nya idéer. Helt enkelt 
uttryckt så är kunskap och information en färskvara. När informationen når 
en databas så har den ofta passerat igenom ett antal publikationer. 
Informationen kan vara gammal och inaktuell när den förs in i databasen. 
Rekommendationen är då att användarna som innehar 
kunskapen/informationen har möjligheten att dela med sig av den 
informationen direkt. Kunskapsrika företag måste därför hålla sig 
uppdaterade för att inte förlora värdefull information, samt att öva på egna 
förmågor att bygga upp sin egen kunskap (Hamrefors, 2009). 
 

2.2.2  Informationsteknik 

 
Utvecklingen som har skett under de senaste årtionden av elektroniska 
hjälpmedel har varit revolutionerande. Flera områden har förbättrats till 
exempel inom planering, administrativa funktioner, produktutveckling, 
produktion, distribution och marknadsföring. Information och 
kommunikationsteknik innebär elektroniska hjälpmedel för insamling, 
bearbetning, analys, överföring, lagring, presentation av information samt för 
att styra och kontrollera utrustning och arbetsprocesser. Det avser även att 
koppla samman människor, funktioner och olika enheter både inom och 
mellan olika organisationer. IT har blivit behandlat separat eftersom det 
upphäver och onödiggör många av de traditionella idéerna om struktur, 
strategi, uppgift, storlek och teknik (Jacobsen & Thorsvik, 1998).  
 
 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) bidrar IT till att det utvecklas nya 
kommunikationsnätverk i organisationer som annars sannolikt inte skulle ha 
uppstått, på grund av de begränsningar som organisationsstruktur och sociala 
relationer lägger på kommuniaktionsprocessen. Traditionellt i organisationer 
innefattar kommunikation att avsändaren identifierar och lokaliserar en 
mottagare till meddelandet. När IT används kan meddelandet skickas till en 
databas där personer som är intresserade av ämnet kan ta del av 
informationen. På det viset kan personen etablera kontakt med andra som 
denne inte kände förut. IT gör även kommunikationen opersonlig och därmed 
mindre beroende av organisatorisk status och prestige. Kommunikationen blir 
friare mellan olika enheter och mellan olika hierarkiska nivåer. IT bidrar till 
att öka frekvensen och volymen på kommunikationen i alla riktningar i 
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organisationen och underlättar samordningen. Detta har kritiserats då det har 
påståtts att den enskilde blir svagare anknuten till arbetet. Det kan bli svårare 
för organisationen att kontrollera vad den anställde gör (Jacobsen & 
Thorsvik, 1998). 
 
IT kan både bidra till att förstärka överordnad kontroll och omvänt medverka 
till att undergräva hierarkiska relationer i organisationen. Det främjar vertikal 
kommunikation uppåt vilket lätt kan överbelasta de övre nivåerna i hierarkin 
med information. IT kan även minska effekten av statusskillnader i 
organisationer och motivera anställda att kommunicera förbi formella 
befattningar i auktoritetshierarkin. När alla kan kommunicera med varandra 
direkt inom loppet av ett par sekunder minskar behovet av enskilda nivåer 
inom byråkratin och organisationen blir plattare. IT möjliggör stora mängder 
information som samtidigt blir tillgängligt för alla i en organisation. Detta 
sker genom databaser som alla har tillgång till, och som snabbt förändras 
efterhand som individerna går in och tillför ny information. IT gör även så att 
det är möjligt att automatisera rutinuppgifter. I organisationer har det lett till 
att arbetare har blivit av med sina uppgifter till maskiner eller robotar. IT 
medverkar till att fysiska avstånd blir av mindre betydelse. Anställda kan 
stort sett sitta på alla olika ställen i världen och kommunicera med varandra. 
Förut var de tvungna att sitta i samma rum för att kommunicera (Jacobsen & 
Thorsvik, 1998).  
 

2.3 Kommunikationskanaler 
 
 
Ledningen 
 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) är det inom dagens ledarskapsforskning 
ett vanligt påstående att ledarskap i grunden skiljer sig från administration. 
Administration är att fokusera på produktion, att lösa problem och att göra 
det på ett effektivt sätt. Dit hör uppgifterna att vägleda, stödja och reagera på 
de dagliga aktiviteterna som produktionen i en organisation utför. 
Ledarskapet är däremot att skapa visioner för organisationen eller enheten, 
fylla verksamheten med mening och skapa generella riktlinjer för hur 
organisationen eller enheten ska utvecklas (Jacobsen och Thorsvik, 2008). 
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Min närmaste chef 
 
Det finns undersökningar som kartlagt vad anställda och medarbetare vill 
veta. Det gemensamma är att alla inte bara vill ha mer tydligare och enklare 
information från sin närmaste chef, utan att även chefens chef måste ge mer 
information. Behovet för detta härstammar från att alla medarbetare vill veta 
att informationen som de tar emot kommer “direkt från toppen” (Segerfeldt, 
2002). 
  
Dyadisk kommunikation sker mellan medarbetaren och chefen. Det innebär 
att exempelvis att en nyanställd tar en fika tillsammans med chefen för att 
lära känna varandra på ett mer interpersonligt plan för att lättare skapa en 
förståelse för varandras arbetsuppgifter. “Interpersonlig kommunikation 
bygger på ett ömsesidigt beroende där varje persons beteende är en 
konsekvens av den andres beteende”. Det kan ske både verbala eller icke 
verbala uttryck (Clegg, Kornberger & Pitsis, 2005).  
 
Mina kollegor  
 
Smågruppskommunikation mellan kollegor har en helt annan dynamik, en 
dyadisk kommunikation. Det är inte enbart “face to face” utan individers 
roller och positioner som är av en betydande karaktär. I gruppen kan 
undergrupper bildas med en helt annan dynamik. Detta fenomen ligger 
utanför individens förmåga att påverka (Clegg, Kornberger & Pitsis, 2005). 
 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) förekommer informell kommunikation 
kontinuerligt där medarbetare träffas. Det kan till exempel ske när människor 
träffas på rasterna eller när de står och väntar vid kopiatorn. Denna 
kommunikation innehåller ofta sådant som alla har gemensamt till exempel 
förhållanden på arbetsplatsen, arbetsuppgifter, ledare eller kollegor. Samtalen 
har en tendens att bli extra livliga då någonting har hänt vilket kan skapa 
spekulationer om varför det hände på arbetsplatsen, eller när någonting 
kommer hända. Chefer är ett oftast ett centralt ämne på en arbetsplats, därför 
blir ofta vad chefen gör granskat i den informella kommunikationen. Ledare 
bör utnyttja den informella kommunikationen istället för att försöka hämma 
den, då den ses som ett komplement till den formella kommunikationen för 
att förmedla information och för att skapa motivation och engagemang hos 
medarbetarna. Tjänsteproduktionen har idag blivit den traditionella 
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arbetsplatsen för de flesta. Produktionen sker inte i fabriken under chefens 
uppsikt utan i en samverkan mellan anställda och kunder vilket chefer har 
svårt att kontrollera. Den traditionella industriarbetaren ersätts av 
kunskapsmedarbetaren som själv måste ta ställning till vilka uppgifter som 
ska lösas och även hur uppgifterna ska lösas. Den vanligaste arbetssituationen 
för kunskapsarbetaren är att de jobbar i team, där teamet tar en gemensam 
ställning till hur uppgifterna ska lösas. Detta betyder att en viss del av makten 
flyttas från chefen ner till kunskapsmedarbetaren. Det är inte lätt för en chef 
att få en insyn i organisationens informella samverkansmönster, då de kan gå 
kors och tvärs genom hela organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 
 
Fackrepresentanter  
 
En förtroendevald person är konkret en person som är vald med förtroende av 
medlemmarna på arbetsplatsen som kollektivavtalet omfattar. Det finns 
många titlar för förtroendevalda, det viktigaste är dock att veta vilka som den 
förtroendevalde ska verka för (www.fackligtarbete.se). 
 
Möten 
 
Möten kan bedrivas på olika sätt. Ett exempel är informationsmöte som oftast 
är en envägskommunikation. En person eller grupp förmedlar information till 
de övriga om organisationens visioner och mål. En annan sorts möte kan 
exempelvis vara en workshop, där alla på mötet ”brainstormar” för att 
komma fram till en eller flera nya idéer. Masskommunikation anses vara en 
envägskommunikation vilket innebär att feedbacken från åhörarna blir 
begränsad, samt att den kan förmedlas genom olika kanaler som fungerar 
effektivt (Clegg, Kornberger & Pitsis, 2005). 
 
Intranätet  
  
Intranät i organisationer erbjuder oftast två medier så som diskussionsgrupper 
och e-post. Diskussionsgrupper är ett medie som har bra förutsättningar för 
att stödja organisationslärandet. Anledningen till det är detta är en kanal som 
oftast är öppen och tillåter övriga anställda i organisationen att delta. För 
medarbetarna blir det en kunskapsgivande möjlighet att ställa frågor och 
prova nya idéer. Fler fördelar är att kommunikationen är transparent och all 
kommunikation sparas automatsikt (Heide, Johansson & Simonsson, 2005).     
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Många organisationer idag har någon sorts intranät. Oftast är intranätets 
funktion att ledningen lägger ut information från exempelvis VD och 
agendan fylls på med aktuella händelser. Informationsflödet går på ett håll 
från ledningen neråt i organisationen. Nackdelen med detta är att 
medarbetarna har svårt att hitta information, eller att den inte känns relevant 
(Vallgren, 2010). 
 
De organisationer som utvecklar sin intranätstrategi uppnår framgångar med 
att få engagerade medarbetare, information som är relevant, det sparar tid och 
generar till snabbare beslut. En studie på svenska intranät som genomfördes 
av Web Services Award 2011 visar att 55% anser att deras intranät är 
ostrukturerat, och endast 11% tyckte det var en bra innovationskälla samt att 
71% är missnöjda med sökfunktionen. Väldigt få organisationer analyserar 
verksamhetsnyttan med intranätet (Söderkvist, 2013).  
 
Personaltidningen 
 
Personaltidningen infördes i organisationer för att tillfredställa personalens 
sociala behov. På grund av den anledningen fokuserade sig personaltidningar 
initialt på reportage om till exempel företagsfester eller fotbollsturneringar. I 
de tidigaste personaltidningarna var det svårt att finna reportage om 
organisationens strategier eller resultat. En anledning kan vara att det då inte 
fanns några strategiska planer för kommunikationsaktiviteterna. Det finns 
fortfarande personaltidningar som fokuserar sig på att tillfredställa 
människors sociala behov, men i de flesta moderna och framstående 
personaltidningarna ägnas den största delen åt reportage som är knutna till 
företagets kärnverksamhet (Falkheimer & Heide, 2007).   
 
Nyhetsbrev/nyhets e-brev 
 
Ett nyhetsbrev/nyhets e-brev är en skriftlig rapport och analys av nyheter som 
vanligtvis utfärdas periodvis av eller för en grupp eller institution som till 
exempel en firma, välgörenhetsorganisation eller en myndighet. Nyhetsbrevet 
syfte är att presentera information till de anställda, bidragsgivare, aktieägare, 
pressen och till hela allmänheten (www.Dictionary.com).    
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E-brev(e-mail) 
 
Kommunikationssystem så som e-mail har sina styrkor vid spontant 
informationsutbyte. E-mail förekommer för rutinbetonat utbyte, samt ger en 
möjlighet att överföra ostrukturerad och strukturerad text från ett sändande 
datorsystem via internet till ett mottagande datorsystem. Det finns stora 
likheter med fax i systemet. En av skillnaderna är att datorer används vid 
överföringen och att meddelandet presenteras på bildskärm eller 
papperskopia. Datorstöd ger förutsättningar för rationellare hantering av 
informationsöverföringen. Det gäller även för att skapa, lagra och sända som 
för att svara på meddelanden. E-mail gör det möjligt att bifoga filer. Att en 
kund skickar leveransplaner till sin leverantör i form av excelfiler som 
bifogade filer till e-mail är ett exempel på hur denna möjlighet kan användas 
(Jonsson & Mattson, 2005).  
 
Anslagstavlor 
 
Det är en anslagstavla där det till exempel går att publicera information, 
notiser och uttalanden (www.Dictionary.com). 
 
Arbetsplatsens hemsida på internet 
 
Internet är något självklart i dagens Sverige. Finns organisationen inte på 
internet så finns de inte. Ett företags hemsida är där personer kan få 
information om verksamheten, produkter, kontaktuppgifter. Organisationens 
hemsida gör att de finns alltid tillgängliga on-line dygnet runt, året om. Med 
hemsidan visar organisationen att de hänger med i samhällets utveckling 
(SFR.se). För ett par år sedan var brev och telefoni ett alternativ till att träffas 
”face to face”. I mitten av nittiotalet kom den digitala vågen igång med 
internet. Organisationer och myndigheter skaffade sig egna webbsidor (Selg, 
2010).  
 
Press (tidningar, TV och radio)     
 
En tidning är en regelbundet utkommande skrift som innehåller artiklar. Förr 
var alla tidningar tryckta på papper. Numera finns det också tidningar på 
Internet. En radio fungerar genom att sända ut signaler från en sändare till en 
mottagare. Television är en metod överföra rörliga bilder med ljud 
(www.ne.se). 
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När en person vill förmedla information till andra måste rätt kanal väljas för 
överföringen av budskapet. Kanaler för skriftlig och muntlig kommunikation 
skiljs ofta åt, då personer samtalar “face to face” förmedlas information både 
verbalt och icke-verbalt. Studier av direktsamtal visar att bara 7 procent av 
den information som mottagaren uppfattar förmedlas genom ord, 38 procent 
genom hur meningar och ord uttrycks och 55 procent genom kroppsspråk. 
Muntlig kommunikation ger en möjlighet för en direkt reaktion på budskapet 
från mottagaren. Vid skriftlig kommunikation kan det dröja innan mottagaren 
ser informationen och kan reagera på budskapet (Jacobsen & Thorsvik, 
1998). 
 

2.3.2  Kommunikationsnivåer 

 
Det finns fyra kommunikationsnivåer enligt Clegg, Kornberger och Pitsis 
(2005) som visas nedan: 
 
Tabell 3.1. Kommunikationsprocessen (Clegg, Kornberger & Pitsis, 2005) 
  

 
 
De tre första punkterna inom kommunikation sker oftast i en interpersonlig 
kontext. Det innebär “face to face”, även med vissa undantag med 
telefonsamtal eller e-mail. Den fjärde punkten masskommunikation sker via 
media kommunikation. Även här finns det undantag att det kan ske från “mun 
till mun” (Clegg, Kornberger & Pitsis, 2005).  
 

 
Dyadisk kommunikation 

 

Smågruppskommunikation 

 

Organisatorisk kommunikation  

 

 

Interpersonligt och opersonlig 
kommunikation  

 
Masskommunikation 

 
Sker via media kommunikation 
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Hur än kommunikation förmedlas inom en organisation så är det en kulturellt 
bestämd process. Individer kommunicerar för att förstå eller för att få andra 
att förstå syftet. Det händer att kommunikationen används för att vilseleda, då 
det inte är konstigt att fakta kan blandas ihop med fiktion och att 
misstolkningar görs av mottagaren (Clegg, Kornberger & Pitsis, 2005). 

 

2.4  Ledningsprocesser 
 
Ledningsprocesserna behövs för att styra och koordinera huvud- och 
stödprocesserna. Ledare har ofta svårt för att se hur deras arbete skulle kunna 
ses som en strukturerad process. En trolig orsak är att de ej tänkt igenom vad 
det innebär att leda en verksamhet. Ledarna kanske tycker att arbetet de utför 
är för komplicerat för att kunna kartläggas och beskrivas som en process, 
eller så spenderar ledaren mestadels av sin tid med att lösa diverse problem 
som uppstår i den dagliga verksamheten. Styrning och koordination av 
verksamhetens processer prioriteras och ägnas inte den tid som det borde 
(Ljungberg & Larsson, 2001). 
 
Själva orsaken för detta är att konkreta vardagsproblem överlag är enklare att 
ta sig an och lösa på ett strukturerat sätt än komplicerade frågor om 
verksamhetens strategiska val. Ledarna har oftast inte någon konkret 
arbetsbeskrivning angående styrandet och koordinerandet av processerna. För 
att ledaren ska få stöd i sitt arbete är det viktigt att ta reda på vad som krävs 
för att denne ska kunna leda verksamheten på ett effektivt och strukturerat 
sätt (Ljungberg & Larsson, 2001).  
 
Det går att dela in ledningens huvuduppgifter på ett generaliserat sätt: 
 

● Fastställa väg - bestämma på vilket sätt och i vilken riktning 
organisationen ska utvecklas.   

● Visa väg - motivera och tydliggöra vägvalet genom kommunikation 
och målnedbrytning. 

● Skapa förutsättningar - skapa finansiella, strukturella och 
resursmässiga förutsättningar för organisationen att följa den anvisade 
vägen. 

● Följa upp och korrigera - följa upp utvecklingen i organisationen, och 
vid behov korrigera för avvikelser. 
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Genom att beskriva ledningsprocesserna som stöd blir det lättare för en 
ledaren att första vad som förväntas av denne, och vad som måste göras för 
att korrigera och styra huvud- och stödprocesserna. Ledningsprocesserna 
lämnas dock i det verkliga livet åt sitt öde (Ljungberg & Larsson, 2001).  
  

2.4.1 Ledningens roll vid organisationsförändringar 

 
Förändringar börjar alltid från toppen i en organisation. Om inte ledningen är 
för de nya förhållningssätten blir det svårt för aktörer i mitten på pyramiden 
att driva förändringsprojekt som involverar människor, exempelvis: 
kulturförändringar, ledningsstilsförändringar, attitydförändringar, införandet 
av nya system och rutiner eller fusionsarbete. Vad det än gäller så måste 
ledningen visa vägen och förmedla visionerna. Tyvärr är det inte alltid så, i 
många avseenden ”lever ledningen sitt egna liv” och har av olika skäl 
begränsad kontakt med skikten nedanför. Det kan resultera i att ledningen har 
helt fel uppfattning om vad som egentligen försiggår ”ute” i organisationen. 
Anledningen till att ledningen har en helt annan bild än verkligheten kan bero 
på att chefer i mitten förmedlar helst sådant som ledningen vill höra, och om 
utvecklingen går på fel håll blir informationen knapphändig om vad som 
händer i organisationen. Först när utvecklingen har gått/går i helt fel spår når 
dessa signalerna till ledningen, och då är det oftast försent (Ahltorp, 1998).  
 
När något går fel i en organisation som genomgår en förändring kan de flesta 
felen härstamma från en bristande kommunikation. De anställda är oroliga 
inför en organisationsförändring då de till exempel kan få nya 
arbetsuppgifter. Genom att ledningen håller de anställda väl informerade om 
vad som händer minskar även oron hos de anställda. Det finns radikaler som 
föreslagit att det enda sättet att uppnå en kundtillfredsställelse är att engagera 
och motivera de anställda. Organisationer måste kontinuerligt kontrollera att 
de anställda är stark motiverade. Fler interaktioner ger de anställda en större 
trovärdighet för ledningen, vilket betyder att anställdas kommunikation blir 
en kritisk ledningsprocess (Dolphin, 2005). 

2.4.2 Kommunikation inom organisationer 

 
I större organisationer där det råder strikt hierarki är det väldigt ovanligt att 
en VD kommunicerar direkt till dem som befinner sig längst ner i hierarkin, 
och likaså omvänt. Kommunikation mellan avdelningar kan också upplevas 
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som problematiskt i en strikt hierarkisk organisation om de inte är kopplade 
direkt till varandra. Det är organisationsdesignen som avgör vem som 
kommunicerar direkt med varandra. Desto mer specialisering, formalisering 
och centralisering blir konsekvensen av det att kommunikationen blir väldigt 
begränsad (Clegg, Kornberger & Pitsis, 2005). 
 
Kommunikation kan ske horisontellt och vertikalt och kan innehålla både 
formella och informella meddelanden. Kommunikation från överordnande 
neråt i hierarkin har flera funktioner så som att ge instruktioner till 
medarbetare, förmedla mål och visioner, ge kontinuerlig feedback om 
medarbetarnas prestationer och öka deras engagemang. Kommunikation 
nerifrån och uppåt kan innehålla medarbetarnas tankar om regler, strategier 
och hur målen ska kunna uppnås. Medarbetarna på grundnivån vet saker på 
detaljnivåer om olika saker i delprocesserna medans ledningsnivån vet mer 
saker på ett mer övergripande plan. För att vara en effektiv ledning på 
makronivå måste ledarna vara goda kommunikatörer på mikronivå. Oavsett 
hur och var informationen kommer ifrån i organisationen så är intranätet i en 
organisation en del i kommunikationen (Clegg, Kornberger & Pitsis, 2005).  

 

2.5 Strategisk intern kommunikation 
 
Anställda som har en personlig relation med kanslern är mer tillfredställda 
med informationen de får, och känner ett större ansvar att företräda för 
organisationen. Även en uppfattning av en relation till topp administratörerna 
leder till en tillfredställelse. E-mail är en effektiv kommunikationskanal för 
informationsutbyte, men alla grupper av anställda föredrar “face to face”, 
interpersonell, och dialogiska interaktioner. ”Möten” är värderad till en kanal 
för feedback och som gav tid till att träffa ledningen, trots att möten kan ses 
som en tidskrävande kanal. Om elektroniska kanaler används på ett effektivt 
sätt kan de jämna ut hierarkiska strukturer av intern kommunikation, och ge 
alla anställda på alla nivåer “känslan” av att de hör saker som kommer direkt 
från högsta ledningen (White, Vanc & Strafford, 2010). 
 
Intern kommunikation måste ses som att bygga gynnsamma förhållanden 
mellan ledningen och de anställda. Chefer i en organisation befinner sig i en 
roll vilket ger personligt inflytande i deras relation med de anställda (White, 
Vanc & Strafford, 2010).     
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De konkurrenskraftiga fördelarna med strategisk intern kommunikation 
kommer inte enbart från att de anställda är tillfredställda och produktiva, utan 
även att en väl informerad anställd kan göra offentlig reklam för företaget. 
Anställda kan vara företagets bästa ambassadörer eller största kritiker, 
beroende på om och hur de får information. Effektiv intern kommunikation 
kan förbättra företagets rykte och trovärdighet, för att företagets anställda kan 
ses som trovärdiga källor för externa aktieägare. Anställda är företagets 
ansikte utåt och har en kraftig påverkan på företagets framgång (White, Vanc 
& Strafford, 2010).  
   

2.5.1 Personligt inflytande i organisationer   

 
Enligt White, Vanc och Strafford (2010) är organisationens chef är 
automatisk även chef för kommunikationen, och framgångsrik intern 
kommunikation är omöjligt utan CEO support då framgångsrika 
organisationer styrs genom en effektiv kommunikation från ledningen. Enligt 
White, Vanc och Strafford (2010) har studier gjorts där det har framgått att 
det finns ett samband mellan ledningens personliga kommunikation med de 
anställda och hur de skapar förtroendefulla attityder. 
 
Personliga relationer kan hjälpa personer in i en organisation och motivera 
dem att stanna kvar. White, Vanc och Strafford (2010) hänvisar till tidigare 
studier där det framgår att anställda föredrar personlig kommunikation med 
ledningen istället för att kommunicera via en mediekanal. Anställda vill träffa 
och prata med sina chefer. Chefer i en organisation befinner sig i en roll 
vilket ger personligt inflytande i deras relation med de anställda och kan 
påverka deras attityder, tillfredställelse med deras arbete och hur anställda 
genomgående talar med de externa aktieägarna. Personligt inflytande är en 
viktig komponent för kommunikation i relationer (White, Vanc & Strafford, 
2010). 
   
Dolphin (2005) menar att företag erkänner att gränsen mellan intern och 
extern kommunikation inte längre existerar. I termer om att behöva 
sofistikerad kommunikation skiljer sig inte den interna publiken sig mot de 
utanför organisationen. Trots att kommunikatörer har varit intresserade av 
rollen hur kommunikation bedrivs av de anställda under årtionden, har 
intresset bara varit begränsat i jämförelse med uppmärksamheten extern 
kommunikation har fått. Det första steget för att främja extern 
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kommunikation är att uppnå positiva interna förhållanden. Det finns förslag 
från forskare att ledningen borde ägna lika mycket uppmärksamhet åt 
anställda som de gör åt aktieägare och kunder. På grund av detta måste intern 
och extern kommunikation vara harmoniserad. Genom att studera fördelarna 
som tillfaller en organisation som har valt att integrera all kommunikation, är 
det förvånande att så pass få organisationer har valt att tillämpa ett liknande 
perspektiv (Dolphin, 2005). 
 
Organisations kommunikation är ett försummat instrument för att den 
anställda ska kunna identifiera sig med sin organisation. Det så bättre 
anställda uppfattar kommunikationsprocessen, desto bättre uppfattningar 
skapar de om deras organisation. Anställda som starkt identifierar sig med sin 
organisation är mer troliga att ha en mer supportande attityd mot dem. 
Supporten från anställda kan vara en stark fördel för en organisation i kris 
situationer. Genom att kontinuerligt exponera information om organisationen 
kan försäkra medlemmarna att de arbetar för en organisation som är värd att 
bli associerad med (Dolphin, 2005).   
 
En icke hierarkisk kommunikations infrastruktur leder snabbt till bättre 
informerade anställda samt mer positiva attityder. Anställda arbetar mer 
effektivt om de är fullt informerade. Att dela information är en av de enklaste 
och mest effektiva tillvägagångssättet för ledningen att främja de anställda till 
att vara involverade i organisationen. En god information om företagets mål, 
nya utvecklingar, aktiviteter och bedrifter hjälper de anställda att särskilja 
organisationen från andra organisationer. På den intraorganisatoriska nivån 
har kommunikationen som mål att skapa en gemensam företags identitet, 
därigenom ge en insikt i organisationens filosofi. Ett nödvändigt fokus är att 
ena alla de anställda med en gemensam vision av företagskulturen, genom att 
förmedla en gemensam vision av de framtida målen (Dolphin, 2005).  
 
                
Enligt Lievens och Moenaert (1999) har informationsansvarig inom 
organisationen rollen att vara ”harmoniserare”. De gör en jämförelse med att 
vara dirigenten i en orkester. Konkret innebär det att de sköter den 
organisatoriska samverkan och länkar projektmedlemmarna till andra 
funktioner inom organisationen. Inom tjänsteföretag är kommunikation och 
samarbete mellan de olika funktionella avdelningarna under en 
innovationsprocess avgörande. Kommunikation definieras som effektivast 
om den genererar förändring i mottagarens beteende. Den avsedda 
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förändringen i mottagarens beteende enligt Lievens och Moenaert (1999) är 
en kognitiv förändring, det vill säga en kunskapsförändring. Effektiviteten i 
kommunikationen beror på kvaliteten på kommunikationsflödena, relevansen 
för mottagaren, att den är begriplig och att den når mottagaren i rätt tid. 
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras våra metodval för studien. 
 
 

3.1 Vetenskaplig ansats 
 
Vi vill skapa en förståelse för hur kommunikationskanalerna kan användas på 
ett effektivare sätt, samt hur betydelsefull ledningens inverkan är på 
kommunikationskanalernas användning. Därför har vi som författare valt att 
göra en kvalitativ undersökning. En kvalitativ undersökning lämpar sig enligt 
Jacobsen (2002) då undersökaren är öppen för ny information, det vill säga 
att undersökaren har ett öppet sinne och förhållande till det som ska studeras. 
Jacobsen (2002) skriver att den kvalitativa ansatsen är inriktad på att ge en rik 
bild av situationen, samt individen och den miljö som den ingår i. En 
kvalitativ undersökning är även att föredra då ansatsen är mer åt det induktiva 
hållet. Den induktiva ansatsen utgår ifrån empiri till teori. Den induktiva 
metoden passar där vi är mer osäkra på vad som är relevanta förhållanden. 
Enligt Jacobsen (2002) består den induktiva ansatsen av tre tolkningsnivåer: 
 

• Tolkningsnivå 1 – Den undersökte ger sin tolkning av verkligheten. 

• Tolkningsnivå 2 – Forskaren tolkar den information den undersökte 
har gett. 

• Tolkningsnivå 3 – Den som läser resultaten tolkar dem på sitt eget 
sätt. 

 
 
 

3.2 Datainsamling  
 

3.2.1  Primärdata 

 
För att styrka våra slutsatser har vi genomfört en metodtriangulering där olika 
respondenter har fått ta ställning till våra slutsatser, i form av att validera eller 
falsifiera dem. Enligt Jacobsen (2002) innebär metodtriangulering att samma 
problemställning undersöks med olika metodmässiga infallsvinklar som 
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intervjuer mot frågeformulär. När olika metoder ger samma resultat är det ett 
starkt argument för att resultatet är giltigt.  
 
Vi har valt att intervjua nio personer från fyra olika företag där vi valt att 
använda oss av öppna intervjuer, i form av telefonintervjuer och ansikte mot 
ansikte intervjuer. Företagen vi har valt att intervjua är företag vi författare 
tidigare har haft kontakt med. Enligt Jacobsen (2002) lämpar sig den öppna 
intervjun när relativt få enheter undersöks, när vi är intresserade vad den 
enskilde individen säger och när vi är intresserade av hur individen tolkar och 
lägger mening i ett speciellt fenomen. Enligt Jacobsen (2002) försiggår denna 
intervjun oftast ansikte mot ansikte men kan också göras per telefon. Vi har 
på förhand förberett färdiga frågor för intervjuerna. Intervjufrågorna finns 
bifogade i Bilaga 1. 
 

3.2.2 Sekundärdata 

 
Vi har använt oss utan sekundär data i form av en benchmarketundersökning 
utförd av Nordisk Kommunikation, som beställdes av Lund Universitet år 
2005. Det intervjuades 12 000 anställda inom både den privata- och den 
offentliga sektorn. Data är baserad på en Skandinavisk kontext. 
Enligt Jacobsen (2002) ska sekundär data kritiskt granskas för att inte 
trovärdigheten i studien ska förminskas. Vi hämtade undersökningen från 
Lunds universitets hemsida. 
 
Undersökningen har genomförts med hjälp av såväl webb- som 
pappersenkäter. Data har insamlats under mars månad år 2005. Totalt har 11 
999 svar registrerats, vilket motsvarar en svarsprocent på 55 procent. 
Analysföretaget TNS-Gallup har ansvarat för distribution, insamling och 
statistisk bearbetning av enkätformulären. För varje deltagande organisation 
har en exakt urvalsstorlek beräknats, för att säkra att resultatet är statistiskt 
representativt för hela organisationen. Urvalet i respektive organisation har 
därefter dragits slumpvis bland samtliga medarbetare. Vi nämner inte de 
lokala delarna från undersökningen angående personaltidningen, nyhetsbrev 
och nyhets e-brev då vi anser att det inte finns någon skillnad från de ”icke 
lokala” delarna. 
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Indexvärden i undersökningen baserar sig på grad av enighet/tillfredsställelse 
utifrån en fem-gradig skala, där 5 är = Instämmer i hög grad/mycket nöjd, 3 
är = neutral och 1 är  = Instämmer inte alls/inte alls nöjd. Organisationerna i 
undersökningen är kategoriserade utifrån antal anställda i följande kategorier: 
 

• Små (under 1000 anställda)  
• Mellanstora (1000-5000 anställda)  
• Stora (över 5000 anställda) 

 
Efter att ha beslutat om syftet på vår rapport så började vi söka efter litteratur 
som kunde besvara vårt syfte. Teorin vi har samlat in består av internetkällor, 
akademiska artiklar, relevant litteratur samt litteratur vi har använt tidigare 
under utbildningen. 
  
 

3.3 Genomförande 
 
Den kvalitativa undersökningen fokuserar på tre områden: 

 
● Kommunikationsmiljö 
● Kommunikationsbehov 
● Kommunikationskanaler 

 
Syftet med vår studie är att besvara frågor på hur kommunikation kan bli 
effektivare enligt de mätningar som har gjorts i benchmarktetundersökningen 
med hjälp av teori vi har valt att använda. 
 
Störst fokus har lagts på att analysera området “kommunikationskanaler” i 
undersökningen utifrån relevant teori. Analysen har gjorts genom att tolka 
resultatet ur tabellerna för att med hjälp av teori beskriva hur 
kommunikationskanalerna bör användas på ett mer effektivt sätt, samt hur 
betydelsefull ledningens inverkan är på kommunikationskanalernas 
användning.  
Eftersom områdena “kommunikationsmiljö” och “kommunikationsbehov” 
berördes i undersökningen och har en direkt koppling till 
kommunikationskanalerna, har vi även valt att analysera dessa två områden 
övergripande. 
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3.4 Validitet och reliabilitet 
 
Intern giltighet handlar om resultatets giltighet och enligt Jacobsen (2002) så 
kan författarna själva kritiskt granska resultatet. Om vi ska rikta någon kritik 
till de källor vi har använt oss av så är det mot litteraturen som handlar om 
kommunikativt ledarskap. Anledningen är att detta är ett ganska så nytt 
begrepp och teorierna runt detta är inte lika beprövade. Ämnet ledarskap är 
inget nytt, forskning har gjorts inom detta ämne sedan slutet på 1930-talet 
och begreppet har använts sedan 1980-talet (Bolman & Deal, 2005). 
 
Eftersom benchmarketundersökningen gjordes år 2005 går det att ifrågasätta 
hur relevanta resultaten är i dagsläget. I undersökningen kan intervjupersoner 
eventuellt besvarat frågor angående kommunikationskanaler de inte hade 
tillgång till vilket kan ha påverkat resultatet, dock kan studien vara ett bra 
underlag för att analysera hur den interna kommunikationen kan 
effektiviseras inom Skandinaviska organisationer. 
 
De källor som har använts i uppsatsen är redan producerad data. Teorierna 
baseras på litteratur, internetkällor och artiklar som vi anser vara pålitliga för 
att författarna har hänvisat till källor som är väl beprövad fakta. Enligt 
Jacobsen (2002) så ska författare vara kritiska till vart den sekundära data 
kommer ifrån genom att ställa sig frågor så som:  
 

• Vem har samlat in data?  
• Hur trovärdig är källorna?  

• Vilka för- och nackdelar har de? 
 
Enligt Jacobsen (2002) har urvalet av källor stor betydelse för 
undersökningens trovärdighet och tillförlitlighet. Valet av källor är en svår 
process för att informationen har bearbetats av tidigare forskare och baseras 
på hur de tolkade den. Vår analys besvarar det syftet vi har och våra 
argument styrks källor som finns med är i vårt teorikapitel.  
 
Vi har genomfört en metodtriangulering där respondenter från olika företag 
har fått ta ställning till våra slutsatser i form av validera eller falsifiera dem. 
Enligt Jacobsen (2002) innebär metodtriangulering att samma 
problemställning undersöks med olika metodmässiga infallsvinklar som 
intervjuer mot frågeformulär. När olika metoder ger samma resultat är det ett 
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starkt argument för att resultatet är giltigt. Då respondenterna har validerat 
våra slutsatser anser vi att det är ett starkt argument för att slutsatserna är 
gilltiga. 
 

3.5 Kritik till valet av metod 
 
Vi är medvetna om att om att tillförlitligheten skulle vara högre med vår 
studie om vi genomfört undersökningen själva, och inte använt oss utav 
sekundärdata. Vi valde att använda benchmarketundersökningen för att den 
är så pass omfattande. Vi har valt att analysera utifrån den teori som vi anser 
vara relevant för vår studie, det kan finnas andra relevanta teorier som skulle 
kunna ge andra perspektiv. 
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4 Resultat/Empiri 
I detta kapitel redovisas relevanta delar ur den inhämtade 
benchmarketundersökningen, samt vår tolkning av undersökningens resultat. 
Kapitlet innehåller även insamlad empiri via intervjuer.   
 

4.1 Undersökningens resultat  
 
Kommunikationsmiljö 
 
Genom att studera resultatet går det att tyda att de tillfrågade i 
benchmarketundersökningen förhåller sig mellan en neutral och en nöjd 
attityd beträffande organisationens kommunikationsmiljö.   
 
Kommunikationsbehov 
 
Genom att studera resultatet går det att tyda att de tillfrågade förhåller sig 
mellan en neutral och en nöjd attityd beträffande uppfyllelsen av deras 
kommunikationsbehov. 
 
Kommunikationskanaler 
 
Genom att studera resultatet går det att tyda att de tillfrågade i 
benchmarketundersökningen förhåller sig strax över en neutral 
tillfredställelse beträffande de flesta kommunikationskanalerna.  
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4.2 Kommunikationsmiljö  
 
Tabell 4.1 visar organisationernas resultat för de påståenden i 
benchmarketundersökningen som berör organisationernas 
kommunikationsmiljö. 
 
Tabell 4.1. Kommunikationsmiljö (Intern kommunikation, Skandinavisk 
Benchmark, 2005) 
 
 

Kommunikationsmiljö Undersökningen 
Totalt: 
 

Medelvärden 
Offentliga 
org. 
 

Medelvärden 
Svenska org. 
 

Medelvärden 
Stora * org. 
 

På min arbetsplats kommunicerar vi med varandra 
på ett öppet och direkt sätt 
 

3,73 3,75 3,75 3,71 

Jag känner att jag kan lita på den information jag 
får på min arbetsplats 
 

3,86 3,92 3,91 3,84 

Jag blir snabbt informerad om det händer något 
viktigt på min arbetsplats 
 

3,43 3,48 3,55 3,35 

På min arbetsplats har vi inga problem med 
ryktesspridning 

3,06 3,10 3,18 3,05 

Jag får just den information jag behöver, och inte 
en massa annan information som jag inte har behov 
av 
 

3,11 3,05 3,16 3,15 

Den bild min arbetsplats ger av sig själv gentemot 
omvärlden stämmer överens med den bild jag har 
av min arbetsplats 
 

3,44 3,45 3,55  3,39 

Alla kommer i regel till tals när vi har möte 3,94 3,94 3,88 3,88 

Vi har en trevlig jargong mellan kollegorna på min 
avdelning/i mitt team 
 

4,31 4,32 4,36 4,27 

På min avdelning/i mitt team är vi bra på att lyssna 
på varandra 
 

3,87 3,87 3,92 3,87 
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4.3 Kommunikationsbehov 
Tabell 4.2 visar organisationernas resultat för de påståenden i 
benchmarketundersökningen som berör medarbetarnas 
kommunikationsbehov. 
 
Tabell 4.2. Kommunikationsbehov (Intern kommunikation, Skandinavisk 
Benchmark, 2005) 
 

Kommunikations- 
Behov 

Undersökningen 
Totalt 
 

Medelvärden 
Offentliga 
org. 
 

Medelvärden 
Svenska org. 
 

Medelvärden 
Stora * org. 
 

Jag känner mig välinformerad när det sker 
förändringar på min arbetsplats 
 

3,40 3,45 3,51 3,32 

Jag har tillgång till den information som är 
nödvändig för att jag ska kunna utföra mitt arbete 
på ett tillfredsställande sätt 
 

3,98 4,02 4,03 3,93 

Jag känner mig välinformerad om vad som händer 
på min avdelning/ i mitt team 
 

3,87 3,94 3,99 3,80 

Jag har en klar bild av målen för min egen 
avdelning/ - mitt team 

3,92 3,93 4,01 3,86 

Jag får den information jag önskar från andra 
delar av min arbetsplats 
 

3,30 3,31 3,34 3,31 

Jag får den information jag önskar om 
övergripande mål och framtidsplaner för min 
arbetsplats 
 

3,53 3,53 3,56 3,40 

Jag känner mig välinformerad om visioner och 
värderingar på min arbetsplats 
 

3,64 3,61 3,60 3,54 

Jag har en bra överblick över de produkter/tjänster 
som min arbetsplats producerar 
 

4,02 4,02 4,12 3,97 

Jag känner mig välinformerad om hur bra det går 
för min arbetsplats 
 

3,74 3,65 3,76 3,75 

Jag får den information jag vill ha om min 
arbetsplats externa intressenter (t ex kunder, 
användare, konkurrenter) 
 

3,36 3,35 3,40 3,37 
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4.4 Kanaler 
 
Tabell 4.3 visar medarbetarnas tillfredsställelse med organisationernas 
kommunikationskanaler.  
Tabellen kan eventuellt innehålla resultat för kanaler som organisationer inte 
har.  
 
Tabell 4.3. Kanaler (Intern kommunikation, Skandinavisk Benchmark, 2005) 
 

Kanaler Undersökningen 
Totalt 
 

Medelvärden 
Offentliga 
org. 
 

Medelvärden 
Svenska org. 
 

Medelvärden 
Stora * org. 
 

Ledningen 3,23 3,11 3,21 3,24 

Min närmaste chef 3,92 3,96 3,93 3,88 

Mina kollegor 4,15 4,18 4,19 4,14 

Fackrepresentanter 3,19 3,16 3,11 3,18 

Möten 3,55 3,58 3,54 3,49 

Intranätet 3,47 3,43 3,37 3,36 

Personaltidningen 3,24 3,12 3,13 3,30 

Nyhetsbrev/nyhets e-brev 3,40 3,34 3,34 3,36 

E-brev (e-mail) 3,60 3,64 3,62 3,46 

Lokal personaltidning/ 
nyhetsbrev/nyhets e-brev 

3,26 3,21 3,17 3,22 

Anslagstavlor 3,16 3,06 3,13 3,20 

Arbetsplatsens hemsida på Internet 3,29 3,28 3,24 3,23 

Press (tidningar, TV och radio) 3,24 3,18 3,18 3,25 
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4.5 Kanaler - fortsatt 
 
Tabell 4.4 visar organisationernas resultat på de påståenden i 
benchmarketundersökningen som berör organisationernas 
kommunikationskanaler. Tabellen kan eventuellt innehålla resultat för 
kommunikationskanaler som organisationerna inte har. 
 
Tabell 4.4. Kanaler - fortsatt (Intern kommunikation, Skandinavisk Benchmark, 
2005) 
 

Kanaler Undersökningen 
Totalt 
 

Medelvärden 
Offentliga 
org. 

Medelvärden 
Svenska org. 
 

Medelvärden 
Stora * org. 
 

Vår ledning är bra på att förklara sina idéer och 
tankar så att jag förstår vad de vill och varför 
 

3,29 3,17 3,32 3,26 

Det finns en god överensstämmelse mellan vad 
ledningen säger och vad den gör 
 

3,22 3,16 3,22 3,19 

Vår ledning prioriterar högt att komma ut bland 
medarbetarna och att kommunicera direkt med dem 
 

2,88 2,76 2,93 2,92 

Min chef är bra på att förklara saker så att jag 
förstår vad de har för betydelse för vår avdelning/ 
vårt team 
 

3,80 3,84 3,82 3,77 

Min chef är tillgänglig om det är något jag vill prata 
med honom/henne om 
 

4,07 4,10 4,04 4,07 

Om jag frågar min chef om något, får jag alltid svar 4,03 4,06 4,05 4,02 

Min chef är bra på att ge mig feedback på hur jag 
sköter mitt arbete 
 

3,43 3,41 3,47 3,36 

Vi håller regelbundna avdelnings-/ teammöten 4,06 4,32 4,23 3,73 

Den tid vi använder på att hålla möten är välanvänd 3,70 3,68 3,69 3,72 

Alla kommer i regel till tals när vi har möte 3,94 3,94 3,88 3,88 

Vi har en trevlig jargong mellan kollegorna på min 
avdelning/i mitt team 
 

4,31 4,32 4,36 4,27 

På min avdelning/i mitt team är vi bra på att dela 
information med varandra 

3,93 3,94 3,98 3,93 
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På min avdelning/i mitt team är vi bra på att lyssna 
på varandra 
 

3,87 3,87 3,92 3,87 

Jag använder regelbundet vårt intranät 3,84 3,97 3,76 3,61 

Jag tycker det är lätt att använda vårt intranät 3,81 3,81 3,67 3,62 

Intranätet gör det lättare för mig att förstå 
arbetsplatsens 
överordnade mål och strategier 
 

3,11 3,05 3,02 3,04 

Vårt intranät gör det möjligt för mig att följa med i 
vad som händer på arbetsplatsen 
 

3,45 3,42 3,32 3,29 

Jag läser alltid arbetsplatsens personaltidning 3,55 3,40 3,49 3,64 

Jag tycker att personaltidningen är intressant 3,34 3,24 3,25 3,41 

Personaltidningen gör det lättare för mig att förstå 
arbetsplatsens överordnade mål och strategier 
 

2,97 2,80 2,83 3,05 

Personaltidningen gör det möjligt för mig att följa 
med i vad som händer på arbetsplatsen 
 

3,20 3,06 3,02 3,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  39 (66) 
 

4.6 Intervjuer 
 
Vi har intervjuat nio personer från fyra olika företag. Respondenterna har 
olika befattningspositioner inom de organisationer där de arbetar. 
Intervjuerna syftar främst till att styrka och validera våra slutsatser, eller 
förkasta dem. Respondenterna är anonyma och benämns därmed med 
bokstäver, och företagen med siffror. 
 
Respondent A från företag 1 anser att ledningen ska ”visa vägen” och 
bestämma “huvudlinjen” gällande kommunikationen. Respondent A anser att 
det är en fråga om egenansvar mellan samtliga medarbetare inom 
organisationen att lämna över relevant information mellan varandra. 
Informationen skall förmedlas till korrekt person och korrekt instans 
beroende på vad det gäller. Respondent A tar upp ett exempel på maskinlinjer 
som haft defekta nödstoppsfunktioner. När informationen har undanhållits 
eller inte har blivit framförd, lyfts tillslut fram där det oftast förklaras med 
“så här har det varit i månader " utan att någon sagt ett ljud. Det är ett solklart 
avsteg från kollektivavtalet, eftersom andra utsätts för fara genom 
undanhållandet av information (personlig kommunikation, 2013-07-12). 
 
Respondent A anser att riktlinjer/huvudlinjer för kommunikationen skall 
finnas, det är också oerhört viktigt att förmedla kommunikationen på ett 
enkelt sätt så att vederbörande förstår. Vi är alla olika och har lätt för att 
missuppfatta innehållet om det är lite oklart. En enkel och rak 
kommunikation bör användas. Vid exempelvis föredrag, samlingar och 
instruktioner bör bilder användas i så stor utsträckning som möjligt. Det är 
vetenskapligt konstaterat att människan enklast tar till sig informationen på 
korrekt sätt om den förmedlas tillsammans med en bild, eller enbart med en 
bild. Tidsaspekten på kommunikationen är viktig. Ofta kommuniceras 
ändringar och resultat för sent, vilket inte ger någon tid för korrigering eller 
påverkan. Detta är ett problem som ofta genomsyrar hela organisationen 
(personlig kommunikation, 2013-07-12). Respondent A beskriver: 
 
“För mig är det en självklarhet att anställda hjälper varandra, informerar 
och strävar efter att ständigt jobba framåt, gör de inte det har närmaste chef 
en nöt att knäcka.” 
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Respondent A anser att det är viktigt att kunna undersöka vilka brister som 
uppstått i kommunikationsprocessen för att undvika att de ska inträffa igen, 
men det görs nästan aldrig. Det är viktigt att ta reda på vart i 
kommunikationen det brast, därefter är det ett pedagogiskt arbete att se till att 
det inte händer igen (personlig kommunikation, 2013-07-12).  
 
 
Respondent A tror inte fullt ut på elektroniska kanaler då det fortfarande bara 
är en bråkdel personer som utnyttjar dem. Respondent A kommunicerar ut till 
medarbetarna med exempelvis SMS, men då bara till vissa då en del inte har 
mobiltelefonen med sig. Det finns fortfarande personer med datorallergi ute i 
arbetslivet som inte vill lära sig att arbeta med datorer. Att medarbetaren 
skulle känna sig mer sedd, hörd eller känna en neutraliserande hierarki om de 
läser informationen på ett intranät tror inte respondent A. Skall den 
hierarkiska strukturen jämnas ut skall ledningen ut på golvet, då det inte 
vinns några strider på en kontorsstol. Det är viktigt att hela företaget arbetar 
som ett Team och inte bara arbetsgrupper ute i produktionen (personlig 
kommunikation, 2013-07-12). 
 
Respondent A tycker att “face to face” är den mest lämpliga 
kommunikationskanalen för att förmedla rik information, det kan dock vara 
ett problem att få ut samma information till flera olika personer, om de ska ha 
samma information (personlig kommunikation, 2013-07-12). 
 
Respondent A håller med om de slutsatser vi har gjort i de flesta avseenden. 
Enligt respondent A erfarenhet på sin arbetsplats hade inte gemene man 
förhållit sig över en neutral nivå gällande hur de får information. Respondent 
A får ofta höra “det har jag inte fått någon information om” från 
medarbetarna. Respondent A använder samma fras vid många tillfällen. 
Respondent A anser att företaget han/hon arbetar på är exceptionellt dåligt på 
kommunikation, trots att de har intranät, fabrikstavlor, teamtavlor, 
teammöten, anslag, företagsinfo och SOS (instruktioner med bilder som 
samtliga berörda får skriva under). Respondent A tycker att detta många 
gånger påvisar att den mest värdefulla kommunikationen som finns är som vi 
skriver "face to face". Det är lika ineffektivt att kommunicera/informera för 
mycket som att kommunicera/informera för lite. Kommunikation är långt mer 
komplext än vad man kan tro. Vi ser det oftast som den enklaste sak i 
världen, men att rulla ut den och få alla att ta till sig av den är betydligt 
svårare (personlig kommunikation, 2013-07-12). 
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Respondent A anser att det viktigaste konceptet för att få en fungerande 
intern kommunikation är att ledningen arbetar för motivation, engagemang, 
trivsel, glädje och teamarbete, det vill säga att få alla att drar mot samma mål. 
Samtliga måste bli sedda och få feedback på sitt arbete. Ledningen måste visa 
att de bryr sig om gemene man. En organisation blir aldrig starkare än den 
svagaste länken (personlig kommunikation, 2013-07-12). 
 
 
Respondent B från företag 2 anser att bestämma hur kommunikation ska 
bedrivas är svårt. Men ledningen bör föreslå (”visa vägen”) vilka kanaler som 
är okej att använda. Valet av kommunikationskanal bör övervägas, men i 
praktiken är det svårt. Som avsändare är det svårt att hela tiden göra aktiva 
beslut hur mottagaren kommer att tolka budskapet. Informationen ska vara 
relevant, begriplig och förmedlas i rätt tid (personlig kommunikation, 2013-
07-16). 
 
Respondent B anser om det är möjligt att spåra kommunikationen är det ett 
bra tillvägagångssätt. Det är parterna som deltar i kommunikationsprocessen 
som kan ge ”feedback” om vilka brister som har uppstått. I en organisation är 
det viktigt att alla är tillgängliga för intern kommunikation. De personer som 
på grund av tidsskäl eller av andra orsaker brister i sin kommunikation, bör 
bli medvetna om det. Det är också viktigt att man tänker igenom sina frågor 
och svar, och vilka personer som berörs direkt av ämnet (personlig 
kommunikation, 2013-07-16). 
  
Respondent C från företag 3 hävdar att det ofta finns olika anställda längre 
ner i organisationen än koncernledningen som har ansvar för olika 
kommunikationskanaler. Det brukar inte vara något stort bekymmer att veta 
var olika saker ska kommuniceras. Om information ska gå ut till hela 
organisationen kan det läggas ut på intranätet, gå ut via massmejl till alla eller 
olika mejlgrupper. Det är inget stort bekymmer att förstå vilken 
kommunikationskanal som ska användas (personlig kommunikation, 2013-
07-10). 
  
Respondent C tror inte att ledningen sitter och funderar på vilka 
kommunikationskanaler som ska användas, utan att de förmodligen använder 
de kommunikationskanalerna som finns tillgängliga. Om ledningen använder 
kommunikationskanalerna på ett felaktigt sätt, gör även andra i 
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organisationen på samma sätt. Om det skickas ut mejl till samtliga som inte 
är riktade till alla, kan det påverka kulturen inom organisationen. Det kan 
vara ett bekymmer för medarbetare i ett företag eftersom det fyller inkorgen 
med onödiga mejl. Det blir en ”information overload” (personlig 
kommunikation, 2013-07-10). 
  
Respondent C anser att kommunikationen mellan de olika nivåerna i 
organisationen sker oftast inte via de stora kommunikationskanalerna. De 
använder sig för det mesta av möten eller ledningsmöten där de diskuterar 
vad som ska göras (personlig kommunikation, 2013-07-10). 
  
Respondent C hävdar att det inte är säkert att det är ledningen som 
bestämmer riktlinjerna för hur den interna kommunikationen ska bedrivas. 
Ledningen vill arbeta ur ett strategiskt perspektiv, det vill säga vart de vill ta 
företaget, vad de ska satsa, hur de ska bygga ut nya affärer eller ta nya 
kunder. Det kan mycket väl vara så att det är någon längre ner i 
organisationen som äger en kommunikationskanal och bestämmer vad som 
ska stå där (personlig kommunikation, 2013-07-10). Respondent C beskriver 
det: 
 
“I många fall är det svansen som leder katten.”  
  
Respondent C tror inte det stora problemet för företag är var informationen 
publiceras. Det stora problemet med kommunikation handlar om 
översättandet, det vill säga att någon inte förstår exakt vad som ska göras. Det 
handlar mer om den mänskliga faktorn än vad det hänger på något system 
eller någon kanal. Respondent C håller med om att ”face to face” är att 
föredra. Respondent C anser att en intressant slutsats skulle vara att det kan 
uppstå fler fel i kommunikationen vid de kanaler som inte är ”face to face”. 
Respondent C anser att det hade varit intressant att undersöka hur ett team 
som sitter i samma rum och arbetar lyckas med sitt arbete gentemot ett team 
som sitter på olika platser och kommunicerar via olika sajter. Det hade då 
varit intressant att till exempel undersöka hur många taktiska eller operativa 
uppgifter som inte lyckas bara för att de missuppfattar varandra. Det 
viktigaste konceptet för en väl fungerande intern kommunikation är bra 
ledarskap. Kommunikationskanalerna är bara verktyg för kommunikationen, 
bra ledarskap är ett måste för en fungerande kommunikation (personlig 
kommunikation, 2013-07-10). 
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Respondent C hävdar att det oftast är det någon typ av marknadschef som 
sköter kommunikationen internt och externt. Det finns också någon som 
sköter intranätet. Då är det den person som sköter intranätet som håller i 
strukturen och är redaktör, men den personen är inte innehållsägare. Den äger 
bara själva marknadsplatsen (personlig kommunikation, 2013-07-10).    
  
De övriga respondenterna som intervjuats har haft liknande uppfattningar 
som respondenterna A, B och C. Det som alla respondenterna har gemensamt 
är att de alla anser att det viktigaste konceptet för en väl fungerande intern 
kommunikation är ett bra ledarskap.   
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5  Analys 
I detta kapitel analyseras empirin utifrån framtagen teori 
 

5.1 Kommunikationsmiljö 

 
I undersökningen förhåller sig de tillfrågade mellan en neutral och nöjd 
attityd angående kommunikationsmiljön. Det påstående med lägst resultat i 
undersökningen var “på min arbetsplats har vi inga problem med 
ryktesspridning”, där de tillfrågade förhöll sig vid en neutral attityd. Det 
påstående med högst resultat var “vi har en trevlig jargong mellan kollegorna 
på min avdelning/i mitt team”, där de tillfrågade förhöll sig vid en nöjd 
attityd. Enligt White, Vanc och Strafford (2010) är fördelarna med en 
strategisk intern kommunikation inte enbart att de anställda är tillfredställda 
och produktiva, en väl informerad anställd kan även göra offentlig reklam för 
företaget. Anställda kan vara företagets bästa ambassadörer, eller företagets 
värsta kritiker beroende på om och hur de får informationen. 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) finns det problem som kan orsaka 
kommunikationsproblem. Det kan finnas personer i organisationen som 
medvetet undanhåller eller manipulerar information av olika anledningar. 
Enligt White, Vanc och Stafford (2010) vill anställda helst ha information 
direkt från ledningen utan att den passerar någon mellannivå. Det får dem att 
känna en större tillförlit till informationen.  
 
Enligt Lievens och Moenaert (1999) har det visat sig vara en utmaning att de 
anställda ska få rätt information som angår enbart dem. Information riktar sig 
oftast från ledningen till de lägre leden i en organisation. Genom att 
information förmedlas ut regelbundet till medarbetarna undviks 
ryktesspridning. Undersökningen visar att de tillfrågade har en neutral attityd 
till att de inte har några problem med ryktesspridning på arbetsplatsen. De 
hade även en neutral attityd gällande att de fick den information de var i 
behov av. Respondent B anser att det som avsändare är svårt att hela tiden 
göra aktiva beslut om hur mottagaren kommer att tolka budskapet. 
Respondent B anser att informationen ska vara relevant, begriplig och 
förmedlas i rätt tid (personlig kommunikation, 2013-07-16). Enligt Lievens 
och Moenaert (1999) så anses kommunikation endast vara effektiv om 
mottagaren förstår kontexten av informationen. För att mottagaren ska vara 
mottaglig till informationen ska den vara relevant, begriplig och förmedlas i 
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rätt tid. Anställda kommunicerar för att få klarhet eller för att få andra att 
förstå sammanhanget. Kommunikation är en kulturell process för  hur 
informationsutbytet ska bedrivas. Misstolkningar kan göras av olika 
anledningar så som att budskapet har förvrängts för att vilseleda, eller för att 
det har uppfattats på fel sätt av mottagaren. Individer tolkar information 
olika, därav kan fakta blandas ihop med rena gissningar (Clegg, Kornberger 
& Pitsis, 2005). 

5.2 Kommunikationsbehov 
 
Det påstående med lägst resultat i undersökningen var “jag får den 
information jag vill ha om min arbetsplats externa intressenter (t ex kunder, 
användare, konkurrenter)”, där de tillfrågade förhöll sig vid en neutral attityd. 
Det påstående med högst resultat var “jag har en bra överblick över de 
produkter och tjänster som min arbetsplats producerar”, där de tillfrågade 
förhöll sig vid en nöjd attityd. Enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) är 
kommunikationsbehovet är en viktig del att tillfredsställa hos de anställda 
inom en organisation. De anställdas behov av information kan bero på 
möjligheten att kunna förmedla budskap, och för att hitta korrekt information. 
Det finns elektroniska hjälpmedel som har underlättat inom många områden 
så som planering, produktutveckling, produktion, distribution och 
marknadsföring. IT har utvecklat nya sätt att kommunicera inom 
organisationer. Den allmän information inom organisationen kan vara att 
förmedla visioner samt både kortsiktiga och långsiktiga mål.  
De tillfrågade i undersökningen hade strax över en neutral attityd till att de 
anställde kände sig välinformerad när det sker förändringar på deras 
arbetsplats, och att information finns tillgänglig om vad som händer på andra 
avdelningar i organisationen. De tillfrågade upplever att de har en bra 
uppfattning om den avdelnings mål de arbetar på, samt en god förståelse för 
de produkter eller tjänster som arbetsplatsen producerar. Enligt Jacobsen & 
Thorsvik (1998) kan en anställd skicka information till en databas som gör 
det möjligt för andra medarbetare att ta del av den information de är 
intresserade av. De anställda kan på så vis etablera nya kontakter med andra 
anställda som de tidigare inte kände. Frekvensen och volymen på 
kommunikationen har ökat i alla riktningar inom en organisation på grund av 
IT (Jacobsen & Thorsvik, 1998). Informationen inom organisationen måste 
ständigt uppdateras för att de anställda ska väl informerade och besitta 
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aktuella kunskaper. Informationens tillgänglighet måste vara hög för att den 
ska kunna bidra till att öka effektiviteten i organisationen (Hamrefors, 2009). 
 
Utmaningen i dagsläget är att hitta rätt kunskap, i rätt tid samt förmågan att 
integrera kunskapen i processerna. Informationen ska vara tillgänglig och lätt 
att hitta för medarbetarna för att få en önskad effektivitet. Ett söksystem kan 
utvecklas för att öka möjligheten till att hitta korrekt information som 
underlättar informationssökningen. Ett söksystemet bör ha en effektiv 
sökmotor med söklogistik. En informationsökning i databaser bygger på 
logiken av kategorisering av information. De moderna sökmotorerna har 
artificiell intelligens (AI) vilket innebär att informationssökningen blir mer 
flexibel och effektiv. Ett exempel på detta är att sökmotorn använder sig av 
sökhistoriken från användarna för att föreslå relevanta förslag baserade 
dennes sökvanor (Hamrefors, 2009). 
 
De tillfrågade upplever en relativt neutral attityd beträffande att de får den 
information de önskar om organisations externa intressenter så som kunder, 
användare och konkurrenter. IT bidrar till att fysiska avstånd blir av allt 
mindre betydelse, då organisationens medarbetare kan kommunicera med 
varandra då de befinner sig på olika platser i världen. Förut var de tvungna att 
sitta i samma rum för att kunna kommunicera med varandra (Jacobsen & 
Thorsvik, 1998). Möjligheten att hitta relevant information om sina kunder 
eller konkurrenter är av största vikt för organisationer i dagsläget. Det är en 
global marknad och det är viktigt att hålla sina kunder tillfredställda för att 
hålla konkurrenterna borta. För att kunna möta och hantera de nya krav som 
ställs på organisationer är det ett måste att använda IT på effektivt sätt. 
Medarbetarna ska själva kunna söka efter den information de är i behov av, 
och inte bli påtvingade irrelevant information (Heide, Johansson & 
Simonsson, 2005).  
 

5.3 Kommunikationskanaler 
 

5.3.1 Ledningsprocesser 

 
De tillfrågades attityd är relativt neutral beträffande tillfredställelsen med 
ledningen som en kommunikationskanal, samt att de upplever att ledningen 
inte prioriterar att “komma ut” bland medarbetarna för att kommunicera med 
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dem. De tillfrågade har en relativt neutral attityd beträffande 
överensstämmelsen mellan vad ledningen säger och vad den gör. Enligt 
Jacobsen & Thorsvik (1998) är det vanligt att det finns brister i 
kommunikationen mellan ledningen och medarbetarna i organisationer. 
Medarbetarna anser att ledningen inte lyssnar på deras synpunkter.  
Respondent A anser att det viktigaste konceptet för att få en fungerande 
intern kommunikation är att ledningen arbetar för motivation, engagemang, 
trivsel, glädje och teamarbete, det vill säga att få alla att dra mot samma mål. 
Samtliga måste bli sedda och få feedback på sitt arbete. Ledningen måste visa 
att de bryr sig om gemene man. En organisation blir aldrig starkare än den 
svagaste länken (personlig kommunikation, 2013-07-12). Vi anser att det är 
viktigt att ledningen ägnar tid åt att träffa och kommunicera med 
medarbetarna på ett personligt plan för de ska bygga upp ett bra förtroende 
för ledningen. Detta stöds av White, Vanc och Strafford (2010) som hänvisar 
till studier som visar att det finns ett samband mellan ledningens personliga 
kommunikation med medarbetarna, och att medarbetarna visar 
förtroendefulla attityder för ledningen.  
Studier har även påvisat att medarbetarna vill ha en personlig kommunikation 
med ledningen, de vill träffa och föra dialoger med sina chefer. Det är en del 
av chefens roll är att påverka attityder och att ge feedback till de anställda. 
Enligt Dolphin (2005) ger fler interaktioner med de anställda en större 
trovärdighet för ledningen, vilket betyder att kommunikationen med de 
anställda bör ses som en kritisk ledningsprocess.  
 
Vi anser att en karläggning av ledningsprocesserna ger cheferna en 
beskrivning av hur dem ska leda verksamheten. Om det inte finns riktlinjer 
hur chefen ska agera i vissa situationer, kan beslut tas beroende på chefens 
individuella tolkning av situationen. Vi finner stöd i våra argument enligt 
Ljungberg & Larsson (2001) som beskriver att ledningsprocesserna behövs 
för att koordinera huvud- och stödprocesserna. En ledare har ofta svårt för att 
se hur arbete skulle kunna ses som en strukturerad process. Ledarens 
arbetsuppgifter kanske ses som för komplicerade för att kunna kartlägga och 
beskriva som en process, eller så ägnar ledaren mestadels av sin tid till att 
lösa problem som uppstår i den dagliga verksamheten. För att ledaren ska få 
stöd i sitt arbete är det viktigt att ta reda på vad som krävs för att han/hon ska 
kunna leda verksamheten på ett effektivt och strukturerat sätt.  
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Det går att dela in ledningens huvuduppgifter på ett generaliserat sätt:  
 

● Fastställa väg - bestämma på vilket sätt och i vilken riktning 
organisationen ska utvecklas.   

● Visa väg - motivera och tydliggöra vägvalet genom kommunikation 
och målnedbrytning. 

● Skapa förutsättningar - skapa finansiella, strukturella och 
resursmässiga förutsättningar för organisationen att följa den anvisade 
vägen. 

● Följa upp och korrigera - följa upp utvecklingen i organisationen, och 
vid behov korrigera för avvikelser. 

 
Enligt Ljungberg & Larsson (2001) är det fullt möjligt att beskriva så som 
företagets ledningsprocesser om det är på det vis uppgifterna realiseras. 
Vikten av att definiera ledningsprocesserna är att ge ledaren stöd att förstå 
hur huvud- och stödprocesserna måste koordineras och styras. 
 
Eftersom en av ledningens huvuduppgifter är att “visa vägen” och motivera 
samt tydliggöra vägvalet, anser vi att ledningen måste bestämma hur 
kommunikationen ska bedrivas för att den ska fungera på ett effektivt sätt. 
Respondent A från företag 1 anser även att ledningen ska visa vägen och 
bestämma “huvudlinjen” gällande kommunikationen. Det är dock också en 
fråga om egenansvar mellan samtliga medarbetare inom organisationen att 
lämna över relevant information mellan varandra (personlig kommunikation, 
2013-07-12). Detta argument stöds av Jacobsen och Thorsvik (1998) som 
anser den informella kommunikationen bör utnyttjas som ett komplement till 
den formella kommunikationen för att förmedla information, öka motivation 
och för att få mer engagerade medarbetare. Informationen skall förmedlas till 
korrekt person och korrekt instans beroende på vad det gäller. 
Ledningen måste föregå med ett gott exempel och använda 
kommunikationskanalerna på samma sätt som de vill att alla medarbetare ska 
göra. Ledningen måste tydligt kunna motivera varför medarbetarna ska 
använda sig av olika kommunikationskanaler vid förmedling av olika 
budskap. Ledningen bör förmedla kortsiktiga mål om hur den interna 
kommunikationen ska bedrivas, för att medarbetarna ska hålla sig motiverade 
och uppdaterade. Genom att bryta ner målen till delmål, blir det tydligare att 
se vad som behövs göras för att förverkliga de långsiktiga målen. Det leder 
till att medarbetarna blir motiverade för att de får en mer ingående syn hur 
huvudmålen ska realiseras.  
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5.3.2 Intern kommunikation 

  
Enligt White, Vanc och Strafford (2010) har den största uppmärksamheten 
har riktats mot den externa kommunikationen i organisationer, där den 
interna kommunikationen inte ägnats lika stor uppmärksamhet. Studier visar 
att positiva interna förhållanden inom organisationen ligger till grund för en 
effektiv extern kommunikation. Vi anser därför att det är nödvändigt se över 
de interna förhållandena och hålla sina medarbetare välinformerade och 
tillfredställda. Enligt White, Vanc och Strafford (2010) kan en välinformerad 
och tillfredställd medarbetare göra offentlig reklam för organisationen. En 
effektiv intern kommunikation kan förbättra företagets rykte och 
trovärdighet, för att medarbetarna kan ses som trovärdiga källor för externa 
intressenter.  
 
Enligt forskare bör ledningen ägna lika mycket uppmärksamhet åt sina 
medarbetare som de gör åt sina kunder och intressenter. Med de fördelarna 
som forskare har identifierat med de organisationer som har valt att integrera 
sin kommunikation är det förvånansvärt att inte fler organisationer väljer att 
följa efter (Dolphin, 2005). De tillfrågade upplever en relativt neutral attityd 
beträffande att ledningen förklarar sina idéer och tankar på ett sätt så att 
medarbetarna förstår. Det är nödvändigt att ledningen visar vägen och 
förmedla sina mål och visioner. Ledningen upplevs ibland att “leva sitt eget 
liv” och kontakten med skikten nedanför blir begränsad. Det resulterar i att 
ledningen får helt fel uppfattning om vad som händer “ute” i organisationen 
(Ahltorp, 1998).  
 
Enligt Dolphin (2005) är det viktigt att medarbetarna har en gemensam vision 
om de framtida målen. När ett förändringsprojekt misslyckas i en 
organisation så är anledningen oftast en bristande kommunikation. Enligt 
Lievens och Moenaert (1999) så anses kommunikation endast vara effektiv 
om mottagaren förstår kontexten av budskapet. För att mottagaren ska kunna 
uppfatta informationen på ett korrekt sätt så ska den vara relevant, begriplig 
och förmedlas i rätt tid. Enligt Clegg, Kornberger och Pitsis (2005) så har 
kommunikationen från ledningen flera funktioner så som att förmedla 
instruktioner till anställda angående deras arbetsuppgifter, samt att förmedla 
organisationens mål och hur de ska uppnås. Ledningen ska ge feedback om 
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medarbetarnas prestationer och öka deras motivation samt engagemang. En 
anledning till att ledningen brister i kommunikationen är att ledningen 
förståelse ligger på ett övergripande nivå, medans de anställda har en 
kunskap på detaljnivå beträffande deras arbetsuppgifter. Ledningen måste 
vara goda kommunikatörer på mikronivån om de ska kunna agera effektiv på 
makronivån (Clegg, Kornberger & Pitsis, 2005). 
 
De tillfrågade upplever att kommunikationskanalen “min närmaste chef” är 
relativt tillfredsställande. De visar en relativt nöjd attityd till att den närmaste 
chefen är tillgänglig och att de alltid får svar på sina frågor. Vi anser att 
tillfredsställelsen skulle kunna öka för kommunikationskanalen “min 
närmaste chef” om de anställda kontinuerligt får feedback om hur de sköter 
sina arbetsuppgifter från sin närmaste chef. Enligt White, Vanc och Strafford 
(2010) så visar tidigare forskning att om medarbetare har en bra kontakt med 
sin chef eller personer från ledningen, så upplevs informationen de mottager 
som mer trovärdig. Vi anser att cheferna kan utnyttja den informella 
kommunikationen bland medarbetare till organisationens fördel. Den kan 
användas som ett komplement till den formella kommunikationen där de 
anställda kan hjälpa, informera och motivera varandra för en ökad 
effektivitet. Detta argument stöds av Jacobsen och Thorsvik (1998) som anser 
ledare bör utnyttja den informella kommunikationen som ett komplement till 
den formella kommunikationen för att förmedla information, öka motivation 
och för att få mer engagerade medarbetare. 
 
Respondent A anser att det är en fråga om egenansvar mellan samtliga 
medarbetare inom organisationen att lämna över relevant information mellan 
varandra. Informationen skall förmedlas till korrekt person och korrekt 
instans beroende på vad det gäller (personlig kommunikation, 2013-07-12). 
Vi anser att ledningen måste sätta upp riktlinjer för hur den interna 
kommunikationen ska bedrivas, och föregå med gott exempel samt visa hur 
kommunikationen ska bedrivas. För att medarbetarna ska kunna ta 
egenansvar och lämna över relevant information till sina kollegor måste detta 
vara ett accepterat tillvägagångssätt från ledningen.  
Enligt White, Vanc och Strafford (2010) är en framgångsrik intern 
kommunikation omöjlig utan CEO support då framgångsrika organisationer 
styrs genom en effektiv kommunikation från ledningen. Jacobsen och 
Thorsvik (2008) hävdar att ledningen måste föregå med ett gott exempel och 
använda kommunikationskanalerna på samma sätt de vill att medarbetarna 
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ska göra. Respondent C anser att om ledningen använder 
kommunikationskanalerna på ett felaktigt sätt, gör även andra i 
organisationen på samma sätt (personlig kommunikation, 2013-07-10).  
 
Vi anser att om ledningen inte skapar riktlinjer för hur kommunikationen ska 
bedrivas eller föregår med gott exempel med användningen av 
kommunikationskanalerna finns det en stor risk att kommunikationen blir 
ineffektiv, oavsett vilka kommunikationskanaler som finns att tillgå. Detta 
intygas av Respondent A som anser att företaget han/hon arbetar på är 
exceptionellt dåligt på kommunikation, trots att de har intranät, fabrikstavlor, 
teamtavlor, teammöten, anslag, SOS (instruktioner med bilder som 
samtliga berörda får skriva under) och företagsinfo (personlig 
kommunikation, 2013-07-12). 
 
Respondent A anser att riktlinjer/huvudlinjer för kommunikationen skall 
finnas, det är också oerhört viktigt att kommunicera på ett enkelt sätt så att 
vederbörande förstår. Vi är alla olika och har lätt för att missuppfatta 
innehållet om det är lite oklart. En enkel och rak kommunikation bör 
användas. Vid exempelvis föredrag, samlingar och instruktioner bör bilder 
användas i så stor utsträckning som möjligt. Det är vetenskapligt konstaterat 
att människan enklast tar till sig informationen på korrekt sätt om den 
förmedlas tillsammans med en bild, eller enbart med en bild (personlig 
kommunikation, 2013-07-12). Enligt Heide, Johansson och Simonsson 
(2005) är det ledarens förmåga att kommunicera som är avgörande om alla 
medarbetarna ska förstå budskapen.  
 
Vi anser att det är viktigt att ledningen ser till att samtliga ledare inom 
organisationen är införstådda i hur de ska kommunicera med medarbetarna 
för att de ska tolka budskapet på ett korrekt sätt. Enligt respondent A är det 
en god strategi att använda sig av bilder vid förmedling av budskap 
(personlig kommunikation, 2013-07-12). Vi anser att detta är ett bra 
tillvägagångssätt då det ger individen ett större perspektiv om vad som ska 
göras. Det är även möjligt för medarbetarna att ställa följdfrågor ifall de inte 
förstår eller känner sig osäkra. Enligt White, Vanc och Strafford (2010) är 
“face to face” den bäst lämpade kanalen för att förmedla rik information då 
den ger mottagarna en möjlighet att ge en direkt feedback på budskapet.  
Respondent C tror inte det stora problemet för företag är var informationen 
publiceras. Det stora problemet med kommunikation handlar om 
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översättandet, det vill säga att någon inte förstår exakt vad som ska göras. Det 
handlar mer om den mänskliga faktorn än vad det hänger på något system 
eller någon kanal (personlig kommunikation, 2013-07-10). 
 

5.3.3 Elektronisk kommunikation 

 
De tillfrågade upplever en neutral attityd beträffande tillfredställelsen för 
kommunikationskanalerna “e-mail” och “intranätet” . De visade en neutral 
attityd angående intranätets förmåga att underlätta för medarbetarna att förstå 
överordnande mål, strategier och uppdateringar om vad som händer på 
arbetsplatsen. Enligt Wallgren (2010) har alla organisationer i dagsläget 
någon sorts intranät som oftast har som syfte att förmedla budskap från 
ledningen till medarbetarna. Informationsflödet är då enkelriktat vilket kan få 
konsekvenser som att medarbetarna har svårt att för att hitta information som 
är relevant för deras arbetsuppgifter.  
 
Enligt Heide, Johansson och Simonsson (2005) så finns det oftast två medier 
i intranätet som är e-post och diskussionsgrupper. Diskussionsgrupper är det 
mediet som kan stödja organisationslärandet på ett effektivt sätt, på grund av 
att den kommunikationskanalen oftast är öppen och tillgänglig för alla 
medarbetarna. 
 
Respondent A anser att det är viktigt att kunna undersöka vilka brister som 
uppstått i kommunikationsprocessen för att undvika att de ska inträffa igen, 
men att det nästan aldrig görs. Det är viktigt att ta reda på vart i 
kommunikationen det brast, därefter är det ett pedagogiskt arbete att se till att 
det inte händer igen (personlig kommunikation, 2013-07-12). Respondent B 
anser att de personer som på grund av tidsskäl eller andra orsaker brister i sin 
kommunikation bör bli medvetna om det (personlig kommunikation, 2013-
07-16). Vi anser att det är viktigt att kunna undersöka vilka brister som har 
uppstått i kommunikationsprocessen för att undvika att de ska inträffa igen. 
Det är då nödvändigt att kunna spåra kommunikationen för att se vad som har 
sagts och gjorts, samt även vilken kommunikationskanal som använts.  
Vi finner stöd i detta då Heide, Johansson och Simonsson (2005) anser att 
intranätet möjliggör för att kunna spara kommunikationen. 
Förklaring till att användare kan anse att intranätet inte är en effektiv 
kommunikationskanal enligt en studie på “svenska intranät” som visar att 55 
procent tyckte att intranätet var ostrukturerat, 11 procent ansåg att intranätet 
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var en bra innovationskälla och 71 procent var missnöjda med sökfunktionen. 
Studien visade även att verksamhetsnyttan med intranätet analyseras för 
sällan (Söderkvist, 2013). 
 
Enligt White, Vanc och Strafford (2010) anses e-mail vara en effektiv 
kommunikationskanal för informationsutbyte, men de anställda föredrar 
kommunikation “face to face”. Om elektroniska kanaler används på rätt sätt 
där budskapet har en kontext som är lätt att uppfatta för mottagaren kan det 
jämna ut den hierarkiska strukturen av intern kommunikation och ger då de 
anställda på alla nivåer en känsla av att de får information direkt från 
ledningen (White, Vanc & Strafford, 2010). 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (1998)  finns det en begränsning med skriftlig 
information då det finns gränser på hur mycket information som kan 
förmedlas i ett budskap. Den kommunikationskanal som är bäst lämpad för 
att förmedla rik information är “face to face” för att det ger mottagaren en 
möjlighet att ge en direkt feedback på budskapet. Det skapar ett mindre 
tolkningsutrymme för budskapet och hjälper mottagaren att förstår 
budskapets korrekta kontext. Vi anser därför att ledningen bör skapa riktlinjer 
för hur den interna kommunikationen ska bedrivas, samt se till att de 
anställda förstår och följer dem. 
 
 
 
 

5.3.4 Skriftlig- och verbal kommunikation  

 
Enligt Clegg, Kornberger och Pitsis (2005) kan ett möte utföras på olika sätt. 
Informationsmöten som hålls av exempelvis ledningen anses vara en 
envägskommunikation, samt möjligheten till att ge feedback blir väldigt 
begränsad. En annan sorts möte är workshops där alla involverade engageras 
för att få fram nya idéer. Smågruppsmötena har en helt annan dynamik och 
anses vara dyadisk kommunikation.  
 
De tillfrågade upplever en nöjd attityd beträffade tillfredställelsen med 
kommunikationskanalen “mina kollegor”. De visade en nöjd attityd 
beträffande att alla fick komma till tals när möten hålls mellan kollegor.  
Enligt Clegg, Kornberger och Pitsis (2005) så känner kollegorna att de utgör 
en betydande roll att alla får komma till tals och förmedla sina budskap.  



 

  54 (66) 
 

De anställda som arbetar i team upplevs som mer tillfredställda med 
kommunikationen för att de löser uppgifter tillsammans. Information delas 
bättre i team för att de kan ge varandra feedback (Jacobsen & Thorsvik, 
1998). Intern kommunikation för de anställda är en svår tolkad process som 
används för att koordinera delmomenten i processen. Vi tolkar 
undersökningens resultat till att de anställda är i stort behov av en korrekt och 
tillförlitlig information. Enligt Dolphin (2005) så är den interna 
kommunikationen direkt avgörande för organisationens effektivitet och 
kompetens. Studier har påvisat att möten face to face är det vanligaste och 
den effektivaste kommunikationskanalen när det gäller kommunikation inom 
små och medelstora företag. Det engagerar de anställda bättre och ökar 
motivationen (Barret, 2002). Enligt White, Vanc och Strafford (2010) är 
“möten med ledningen” en högt värderad kommunikationskanal då den ger 
medarbetarna en möjlighet att få feedback från ledningen. De anställda 
uppskattar även att få träffa och kommunicera med ledningen personligen. 
Det är dock en tidskrävande kommunikationskanal. Vi anser att 
kommunikationskanalen “fackliga möten” skulle kunna upplevas som mer 
tillfredställande om de hölls i smågrupper. Enligt Clegg, Kornberger och 
Pitsis (2005) stöds detta argument med att kommunikation i smågrupper blir 
mer dynamisk, vilken innebär att alla kan komma till tals. De flesta föredrar 
även “face to face” istället för skriftliga kommunikationskanaler enligt 
White, Vanc och Strafford (2010).  
 
De tillfrågade visar en neutral attityd beträffande kommunikationskanalen 
“anslagstavlor”. För att öka trovärdigheten på anslagstavlan som en 
informationskanal så måste informationen vara uppdaterad och aktuell. Hur 
effektiv informationen blir beror på kvaliteten på kommunikationsflödena, 
vilket handlar om hur relevant informationen är för mottagaren, om det är 
begriplig samt når mottagaren i rätt tid (Lievens & Moenaert, 1999). 
 
Vi anser att ledningen i organisationer ständigt måste försöka se till att 
medarbetarna är väl informerade och starkt engagerade. En effektiv 
kommunikation är nödvändig då den har en stark påverkan på den externa 
kommunikationen. Om inte den interna kommunikationen fungerar på ett 
effektivt sätt kan det få konsekvenser för externa aktörer så som kunder och 
andra intressenter. Det kan leda till negativa faktorer som påverkar 
organisationens överlevnad. Vi finner stöd för våra argument från Dolphin 
(2005) som påstår att företag erkänner att gränsen mellan intern och extern 
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kommunikation inte längre existerar, samt att den interna publiken skiljer sig 
inte från den externa utanför organisationen. Organisatorisk kommunikation 
ett försummat instrument för ledningen att få den anställda att identifiera sig 
med sin organisation. Medarbetare som uppfattar kommunikationsprocessen 
på ett positivt sätt får även en positiv uppfattning om organisationen. Enligt 
Dolphin (2005) måste ledningen kontinuerligt kontrollera att de anställda är 
stark motiverade.  
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6  Diskussion  
I detta kapitel presenteras våra egna reflektioner över studien. 
 
 
Vi valde att studera hur den interna kommunikationen inom organisationer 
kan effektiviseras eftersom vi anser att det är ett relevant ämne i dagens 
samhälle. En god intern kommunikation skapar förutsättningar för en effektiv 
extern kommunikation, som bidrar till organisationens överlevnad på en 
global marknad. Eftersom ledningen styr organisationen tycker vi att det är 
intressant att undersöka hur ledningens inverkan ser ut på hur 
kommunikationskanalerna används. Vi anser valet av kommunikationskanal 
kan ha en avgörande betydelse för hur mottagaren uppfattar och tolkar 
budskapet från sändaren. Genom att välja en olämplig kommunikationskanal 
kan leda till negativa konsekvenser för organisationen, då medarbetarna 
misstolkar det budskap som förmedlats.  
 
Enligt benchmarketundersökningen framgår det att de tillfrågade anser att 
ledningen inte prioriterar att komma ut bland medarbetarna och kommunicera 
direkt med dem. Vi anser att ledningen inom organisationer måste förbättra 
sig på det området. I vår studie har det framkommit att de anställda föredrar 
en personlig kommunikation med ledningen, vilket påverkar deras attityder 
och tillfredställelse. Vi tycker att det är nödvändigt att ledningen 
kommunicerar med medarbetarna på ett personligt plan, för att det gynnar 
organisationen i form av nöjda medarbetare. 
 
Vi författare har båda arbetat inom flera olika industriföretag där vi upplevt 
att den interna kommunikationen har varit bristfällig från ledningen till de 
anställda. Det har inte funnits några riktlinjer eller direktiv för hur 
kommunikationen ska bedrivas. Detta kan leda till att det är upp till individen 
att välja kommunikationskanal, vilket kan få som följder att budskapet 
misstolkas. Med den erfarenheten vi har ansåg vi att det var intressant att 
undersöka hur den interna kommunikationen kan effektiviseras.    
 
Eftersom vårt resultat delvis är baserat på sekundär data finns det en risk att 
vi har tolkat data på ett inkorrekt sätt. Om vi haft tid och resurser för att 
samla in liknade primär data med samma omfattning hade det varit att 
föredra, då empirins tillförlitlighet hade varit större. Vi har dock genomfört 
en metodtriangulering som styrkt våra slutsatser. Vi anser att studien har varit 
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intressant att genomföra då den låg i bådas intresse, samt relevansen till vår 
utbildning och dagens samhälle. 
 
 
 



 

  58 (66) 
 

7 Avslutning 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser, samt förslag till framtida 
forskning.  
 

7.1 Slutsats 
 
Syftet med vår studie var att undersöka hur den interna kommunikationen kan 
effektiviseras inom organisationer genom att använda 
kommunikationskanalerna på ett effektivare sätt, samt hur betydelsefull 
ledningens inverkan är på kommunikationskanalernas användning. För att 
besvara vårt syfte har vi valt följande frågeställning: 
 

● Hur kan ledningen påverka kommunikationskanalernas användning? 
 
I undersökningen framgår det att de tillfrågade förhåller sig strax över en 
neutral attityd beträffande tillfredställelsen av de flesta 
kommunikationskanalerna. Eftersom en av ledningens huvuduppgifter är att 
“visa vägen” och motivera samt tydliggöra vägvalet, måste ledningen 
bestämma hur kommunikationen ska bedrivas för att den ska fungera på ett 
effektivt sätt. Ledningen måste föregå med ett gott exempel och använda 
kommunikationskanalerna på samma sätt som de vill att alla medarbetare ska 
göra. Ledningen måste tydligt kunna motivera varför medarbetarna ska 
använda sig av olika kommunikationskanaler vid förmedling av olika 
budskap. Ledningen bör förmedla kortsiktiga mål om hur den interna 
kommunikationen ska bedrivas, för att medarbetarna ska hålla sig motiverade 
och uppdaterade. Genom att bryta ner målen till delmål, blir det tydligare att 
se vad som behövs göras för att förverkliga de långsiktiga målen. Det leder 
till att medarbetarna blir motiverade för att de får en mer ingående syn hur 
huvudmålen ska realiseras. Ledningen måste kontinuerligt kontrollera att de 
anställda är stark motiverade. Ledningen bör sätta upp riktlinjer för hur den 
interna kommunikationen ska bedrivas, och föregå med gott exempel samt 
visa hur kommunikationen ska bedrivas. För att medarbetarna ska kunna ta 
egenansvar och lämna över relevant information till sina kollegor måste detta 
vara ett accepterat tillvägagångssätt från ledningen. Om ledningen inte skapar 
riktlinjer för hur kommunikationen ska bedrivas eller föregår med gott 
exempel med användningen av kommunikationskanalerna finns det en stor 
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risk att kommunikationen blir ineffektiv, oavsett vilka 
kommunikationskanaler som finns att tillgå. 

 
 

● Hur kan kommunikationskanalerna användas på ett effektivare sätt? 
 
Genom att tolka resultatet går det att urskilja att de tillfrågade förhåller sig 
strax över en neutral attityd beträffande de flesta kommunikationskanalerna. 
Genom att tolka resultatet går det att fastställa att de tillfrågade inte är helt 
tillfredställda med de olika kommunikationskanalerna inom organisationen. 

Valet av en kommunikationskanal bör övervägas beroende på det budskap 
som ska levereras, så att mottagaren tolkar hela kontexten på ett korrekt sätt. 
Informationen ska vara relevant, begriplig och förmedlas i rätt tid.   
 
Cheferna kan utnyttja den informella kommunikationen bland medarbetare 
till organisationens fördel. Den kan användas som ett komplement till den 
formella kommunikationen där de anställda kan hjälpa, informera och 
motivera varandra för en ökad effektivitet. Om medarbetare har en bra 
kontakt med sin chef eller personer från ledningen, så upplevs informationen 
som de mottager som mer trovärdig. Diskussionsgrupper är ett medie i 
intranätet som kan stödja organisationslärandet, på grund av att den 
kommunikationskanalen oftast är öppen och tillgänglig för alla medarbetarna. 
Det är viktigt att kunna undersöka vilka brister som uppstått i 
kommunikationsprocessen för att undvika att de ska inträffa igen. Det är då 
nödvändigt att kunna spåra kommunikationen för att se vad som sagts och 
gjorts, samt vilken kommunikationskanal som använts. De personer som på 
grund av tidsskäl eller andra orsaker brister i sin kommunikation bör bli 
medvetna om det 
 
Om elektroniska kanaler används på rätt sätt där budskapet har en kontext 
som är lätt att uppfatta för mottagaren kan det jämna ut den hierarkiska 
strukturen av intern kommunikation och ger då de anställda på alla nivåer en 
känsla av att de får information direkt från ledningen. Den 
kommunikationskanal som är bäst lämpad för att förmedla rik information är 
“face to face” för att det ger mottagaren en möjlighet att ge en direkt 
feedback på budskapet. Det skapar ett mindre tolkningsutrymme för 
budskapet och hjälper mottagaren att förstå budskapets korrekta kontext. 
Det är viktigt att ledningen ser till att samtliga ledare inom organisationen är 
införstådda i hur de ska kommunicera med medarbetarna för att de ska tolka 
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budskapet på ett korrekt sätt. Workshops är en sorts möte där alla involverade 
engageras för att få fram nya idéer, till skillnad från informationsmöten där 
det bedrivs en envägskommunikation. Medarbetare känner att det utgör en 
betydande roll att alla får komma till tals och förmedla sina budskap. De 
anställda som arbetar i team upplevs vara mer tillfredställda för de löser 
uppgifterna tillsammans. 
 
 

• Triangulering 
 
Enligt samtliga respondenter är det viktigaste konceptet för en väl fungerande 
intern kommunikation ett bra ledarskap. Enligt respondent C är 
kommunikationskanalerna bara verktyg för kommunikationen, dock är ett bra 
ledarskap ett måste för en fungerande kommunikation. Respondent A anser 
att riktlinjer/huvudlinjer för kommunikationen skall finnas, det är också 
oerhört viktigt att förmedla kommunikationen på ett enkelt sätt så att 
vederbörande förstår. Vi är alla olika och har lätt för att missuppfatta 
innehållet om det är lite oklart. En enkel och rak kommunikation bör 
användas. Det är viktigt att kunna undersöka vilka brister som uppstått i 

kommunikationsprocessen för att undvika att de ska inträffa igen. Skall den 
hierakiriska strukturen jämnas ut skall ledningen ut på golvet, då det inte 
vinns några strider på en kontorsstol. Det är lika viktigt att hela företaget 
arbetar som ett Team inte bara arbetsgrupper ute i produktionen. Respondent 
A anser att det viktigaste konceptet för att få en fungerande intern 
kommunikation är att ledningen arbetar för motivation, engagemang, trivsel, 
glädje och teamarbete, det vill säga att få alla att drar mot samma mål. 
Samtliga måste bli sedda och få feedback på sitt arbete. Ledningen måste visa 
att de bryr sig om gemene man. En organisation blir aldrig starkare än den 
svagaste länken. 
 
Respondent C från företag 3 hävdar att det ofta finns olika anställda längre 
ner i organisationen än koncernledningen som har ansvar för olika 
kommunikationskanaler. Det brukar inte vara något stort bekymmer att veta 
var olika saker ska kommuniceras, och det är inget stort bekymmer att förstå 
vilken kommunikationskanal som ska användas. 
 



 

  61 (66) 
 

Det som alla respondenterna som har intervjuats har gemensamt är att de alla 
anser att det viktigaste konceptet för en väl fungerande intern kommunikation 
är ett bra ledarskap. 
 
 
 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Förslag till framtida forskning är att undersöka hur den interna 
kommunikationen påverkar den externa kommunikationen då det har 
framgått i vår studie att det finns en koppling. Ledningen har en inverkan på 
hur den interna kommunikationen bedrivs och det är relevant att undersöka 
hur riktlinjer kan tas fram för hur den ska fungera på ett optimalt sätt. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor
 
 
 

1. Eftersom en av ledningens huvuduppgifter är att “visa vägen” och motivera samt 
tydliggöra vägvalet, måste ledningen bestämma hur kommunikationen ska bedrivas 
för att den ska fungera på ett effektivt sätt? 

 

2. Ledningen måste tydligt kunna motivera varför medarbetarna ska använda sig av 
olika kommunikationskanaler vid förmedling av olika budskap? 

 

3. Ledningen bör skapa riktlinjer för hur den interna kommunikationen ska bedrivas, 
samt se till att de anställda förstår och följer dem? 

 

4. Valet av en kommunikationskanal bör övervägas beroende på det budskap som ska 
levereras, så att mottagaren tolkar hela kontexten på ett korrekt sätt.Informationen 
ska vara relevant, begriplig och förmedlas i rätt tid? 

 

5. Cheferna kan utnyttja den informella kommunikationen bland medarbetare till 
organisationens fördel. Den kan användas som ett komplement till den formella 
kommunikationen där de anställda kan hjälpa, informera och motivera varandra för 
en ökad effektivitet? 

 

6. Det är viktigt att kunna undersöka vilka brister som uppstått i 
kommunikationsprocessen för att undvika att de ska inträffa igen. Det är då 
nödvändigt att kunna spåra kommunikationen för att se vad som sagts och gjorts, 
samt vilken kommunikationskanal som använts? 

 

7. Om elektroniska kanaler används på rätt sätt där budskapet har en kontext som är 
lätt att uppfatta för mottagaren kan det jämna ut den hierarkiska strukturen av intern 
kommunikation och ger då de anställda på alla nivåer en känsla av att de får 
information direkt från ledningen? 

 

8. Den kommunikationskanal som är bäst lämpad för att förmedla rik information är 
“face to face” för att det ger mottagaren en möjlighet att ge en direkt feedback på 
budskapet. Det skapar ett mindre tolkningsutrymme för budskapet och hjälper 
mottagaren att förstå budskapets korrekta kontext? 

 

9. Är våra slutsatser relevanta? Varför/Varför inte? 
 

10. Vad anser ni är det viktigaste konceptet för en fungerande intern kommunikation 
inom en organisation? 
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