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Syftet med studien är att undersöka vad som upplevs som förutsättningarna för 

intern kommunikation uppåt i en organisation, från medarbetare till närmsta chef, 

samt på vilka olika sätt medarbetarna själva kommunicerar med sin chef.  I 

studien söks svaren på frågeställningarna; Hur ser förutsättningarna ut för 

kommunikation från medarbetare till chef? Vilka kanaler använder medarbetarna 

för att kommunicera till chefen? En kvalitativ metod har används, där det 

empiriska materialet samlats in med hjälp av sex stycken semistrukturerade 

intervjuer. Genom arbetsprocessen har en hermeneutisk tolkning gjorts av 

empirin. Resultatet visar på att en liten organisation, samt en lyhörd och synlig 

chef, är förutsättningar för en god intern kommunikation, från medarbetare till 

närmsta chef. Kommunikationskanaler som används för en kommunikation till 

chefen är bland annat mejl, möten, personliga samtal och medarbetarsamtal. 

  



Förord  

Denna uppsats är ett examensarbete på programmet personal- och arbetsliv vid 

Linnéuniversitet i Växjö. Arbetsprocessen har varit en lärorik och utvecklande 

process för mig. Jag som författare har under studiens gång fått en större 

förståelse för den interna kommunikationen från medarbetare till närmsta chef, 

vilken betydelse denna har för en organisation. Kommunikationens påverkan på 

medarbetarnas engagemang och motivation är också något jag fått större kunskap 

kring. Jag har även fått insikt i hur kommunikation påverka lärandet och 

verksamhetens utveckling. Den kunskap som utvecklats under studiens gång, ser 

jag som värdefull i mitt framtida yrke som personalvetare. 

Jag vill med dessa rader även tacka organisationen som ställt upp i denna 

undersökning, samt de intervjupersoner som medverkat.  Tack för att ni bidragit 

med era upplevelser och synpunkter kring ämnet intern kommunikation och gjort 

denna studie möjlig.  

Jag vill även tacka min handledare Andreas Nordin som varit till stor hjälp och 

stöttning under arbetsprocessen. Du har fått mig att tänka kritiskt och gett 

värdefulla synpunker, som lett mig till slutresultatet av studien. Jag vill även tacka 

min familj som varit ett stort stöd till under studietiden. 

Jag hoppas att du som läsare finner denna studie intressant och läsvärd! 

Tack! 

Hanna Wåhlin 

Växjö, januari 2015 
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INTRODUKTION 
Som blivande personalvetare anser jag att kommunikation är ett intressant och viktigt 

ämne att ha kunskap kring, då Heide, Johansson och Simonsson (2012) poängterar att 

kommunikationen är en grundläggande förutsättning för att en organisation ska existera. 

Ofta hör vi medarbetare som klagar på att deras chef inte lyssnar, att chefen inte bryr sig 

om medarbetarnas åsikt och så vidare. De menar även om kommunikationen är en 

viktig del för medarbetarnas trivsel och välmående är det få verksamheter som 

prioriterar kommunikationsfrågorna tillräckligt för att den interna kommunikationen ska 

fungera på ett bra sätt. Med detta i tanken vill jag som utexaminerad kunna påverka och 

förändra den kommunikationssituation som finns på dagens arbetsplatser. Genom en 

ökad förståelse kring kommunikationens vikt, hoppas jag kunna bidra med förändringar 

som skapar högre engagemang och delaktighet hos medarbetarna.  

Det forskars och talas mycket om den kommunikativa ledaren idag, hur ska chefer eller 

ledare förmedla sin kunskap, men det är desto mindre prat om hur medarbetarna ska 

förmedla sin kompetens och erfarenhet uppåt till chefen (Heide, et al., 2012; Heide & 

Falkheimer, 2009). I en artikel som jag fann på chef.se beskrivs att det viktigaste i 

kommunikationsprocessen är att den går på två håll, både till och från chefen (Slind, 

2012). Från erfarenheter och vad som har uppmärksammat anser jag att flera av dagens 

företag fortfarande har en kommunikationskultur som går ut på att chefen talar om vad 

medarbetarna ska göra och de anställdas erfarenheter och åsikter hamnar i skymundan. 

Det kan finnas många orsaker till det, men tidsbrist och pengar tror jag kan vara två 

möjliga hinder.  

Jag tror att de flesta människor har ett behov av att ses och lyssnas till för att känna sig 

delaktiga och motiverade, vilket även Simonsson (2002) poängterar. Hon beskriver att 

medarbetare som får bekräftelse på sitt arbete blir mer effektiva, vilket resulterar i en 

konkurrenskraftigare organisation. Därför anser jag det centralt att lyfta fram 

medarbetarnas förutsättningar för en kommunikation uppåt till närmsta chef. Därmed 

önskas undersöka hur förutsättningarna ser ut för medarbetarna att förmedla sig upp till 

chefen, samt vilka kanaler som används för att förmedla kunskap upp till närmsta chef. 

Ur ett arbetslivspedagogiskt perspektiv är kommunikation intressant, då kommunikation 

krävs för att lärande och förändring ska ske. Om vi inte kommunicerar i dessa skeden 

kommer det inte uppstå någon förändring eller lärande. Därmed anser jag det centralt att 

prata om kommunikation när ett lärande ska ske. Genom att prata om erfarenheter och 

med varandra lär vi oss hur situationer ska hanteras. Att få ta del av andras historier 

leder till att vi själva inte behöver vara med om händlerser för att lär oss, utan vi samlar 

på oss kunskap genom att lyssna och diskutera med andra. Därmed vill jag undersöka 

hur verksamheter underlättar för ett lärande genom kommunikations möjligheter. 

Slutligen vill jag citera Tourish och Hargie (2004) som menar att en organisation som 

inte har en uppåtgående kommunikation är som: ”a bird with one wing”. 

  



 

2 

 

Bakgrund 

Bakgrundsavsnittet består av förklaringar till de centrala begrepp som används i 

studien.  

Människan har kommunicerat så länge hon har funnits, främst genom kroppsspråk, 

beteenden och ord. Att kommunicera via skrift lärde sig människan långt senare, först 

3400 år f.Kr. Genom att människan länge kommunicerade endast muntligt hade hon 

svårt att meddela sig till människor som bodde på ett annat geografiskt ställe. Detta 

gjorde att hjälpmedel som budbärare användes för att översända budskap till människor 

på annan ort (Granberg, 2011). Det har även skett stor utveckling genom åren av den 

organisatoriska kommunikationen. På 1980- talet skedde en förändring av 

organisationers syn på den interna kommunikationen. Tidigare var företag styrda av en 

byråkratisk och hierarkisk ledningsstruktur där cheferna delegerade ut arbetat och 

medarbetarna gjorde som ledaren sa, men nu blev det allt mer vanligare att medarbarnas 

sågs och blev mer delaktiga i arbetet. Allt detta för att få en effektivare och mer 

konkurrenskraftig organisation. Önskan om en mer effektiv verksamhet kom då världen 

var i en lågkonjunktur och för att företagen skulle klara sig och överleva. På 1970- talet 

kom även en ny arbetsrättslig reform som gav medarbetarna större rätt till inflytande 

och delaktighet. På detta vis började en förändring av den interna kommunikationen 

(Simonsson, 2002).  

Som nämndes inledningsvis är kommunikationen en grundförutsättning för att en 

organisation ska existera. Kommunikationen är central vad gäller ett organisatorsikt- 

och individperspektiv. Genom kommunikation i företagen får medlemmarna kunskap, 

förståelse och acceptans för organisationens mål. Medlemmar kommunicerar med 

varandra, viket leder till att relationer skapas och knyts. Den interna kommunikationen 

mellan medlemmar syftar till att skapa en gemensam förståelse, vilket leder till att 

medlemmarna arbetar mot samma mål (Heide, et al. 2012). Med detta kan vi se att 

kommunikation är viktigt för både medarbetare och chef. Det är genom den dagliga 

formell och informella kommunikation mellan organisationsmedlemmar som formar en 

verksamhet. När alla medlemmar kommunicerar med varandra skapas en bild av hur 

organisationsstrukturen ser ut, hur den fungerar, hur arbetsprocesserna verkar och hur 

kommunikationsklimatet uppfattas (Falkheimer & Heide, 2009). 

Kommunikation versus information 

Kommunikation förklaras på flera olika sätt och ett är ”överföring av information”. 

Skillnaden mellan information och kommunikation kan förklaras med att information är 

en process som är enkelriktad och kommunikation en dubbelriktad process. 

Kommunikation kommer ursprungligen från latinets communicare och översätts med 

”att göra något gemensamt” (Heide, et al. 2012). I denna studie förstås kommunikation 

som en dubbelriktad process där informationen görs förstålig och alla får en gemensam 

uppfattning. När vi pratar om kommunikation i organisationer kan det talas om både 

extern och intern kommunikation (Falkheimer & Heide, 2009). I denna uppsats 

fokuseras på den interna kommunikationen som sker inne i företaget.  

Information är en allmän förklaring för det meningsfulla innehåll som överförs vid en 

kommunikation. När det resoneras kring information handlar det främst om att någon 

får kännedom om någoting, det vill säga bli informerad. Det finns två sorters 
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information en som är saklig och objektiv som nyhetsförmedling eller kallelse till ett 

möte. Subjektiv information är den andra sorten av information som vi använder oss av, 

vilken syftar till att övertala eller påverka någon annan (NE, 2014). I denna 

undersökning förstås information som något medarbetare och chef delar med varandra 

det kan vara allt från policydokument till att diskutera beslut och lösningar av problem.  

Intern kommunikation 

Intern kommunikation är den kommunikation som sker inne i verksamheten mellan 

medlemmarna (Heide, et al. 2012). Utan den interna kommunikationen finns det ingen 

möjlighet för organisationen att existera. De företag som har ett utvecklat 

kommunikationssystem blir mer effektiva och får en positivare arbetsmiljö (Falkheimer 

& Heide, 2009). Att tänka på vid intern kommunikation är att betydelsen av 

informationen sker i mottagarens tolkningsprocess och inte i överföringen. Det är 

utifrån mottagarens tolkning av budskapen som denna handlar och inte nödvändigtvis 

utifrån den information som budskapet innehåller. För att information ska bli begriplig 

behövs inte alltid mer kommunikation, utan en förklaring eller tolkning av 

informationen som redan finns. För att en god intern kommunikation i organisationen 

ska framstå behövs ett kommunikationsklimat som gynnar detta snarare än chefer och 

medarbetare som har goda kunskaper i kommunikationsteknik (Heide, et al. 2012). I 

denna uppstats förstås intern kommunikation som den kommunikation som sker mellan 

medarbetare och chef inom verksamheten.  

Informell kommunikation 

Den kommunikation som sker på rasterna, i korridorerna, innan, mellan och efter möten 

är den informella kommunikationen. De vardagssamtal som förs i verksamheten är den 

kommunikationen som pågår dagligen. Forskning visar på att den informell 

kommunikation är den dialog som dominerar den interna kommunikationen. Den 

informella kommunikationen är inte bunden till någon tid eller plats, utan samtalet sker 

spontant. Denna form av kommunikation har också fått en allt större betydelse i 

moderna organisationer (Falkheimer & Heide, 2009). I uppsatsen kommer informell 

kommunikation att förstås som den dialog som förs på rasterna, personliga samtal i 

korridorena, samt det som sägs innan och efter den formella kommunikationen.  

Formell kommunikation 

Den formella kommunikation som sker i verksamheten kan vara i form av möten, 

arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal, telefonkonferenser eller medarbetares återkoppling 

till chefen. Till skillnad från informell kommunikation är den formella bunden till en 

viss tid och plats. Tillvägagångssättet är styrt av organisationens struktur och innehållet 

i dialogen är ofta begränsat (Falkheimer & Heide, 2009). I denna studie förstås formell 

kommunikation som de dialoger som förs i form av uppstyrda möten till exempel 

personalmöten, medarbetarsamtal, informations brev, även mejl och sms.  

Envägskommunikation 

Envägskommunikation är den kommunikation där det finns en sändare och en 

mottagare. Där sändaren sänder ut information som mottagaren tar emot. 

Envägskommunikation kan även kallas för enkelriktad kommunikation eller monolog. 

Denna kommunikationsmodell är en av de tidigaste modellerna kring kommunikation. 
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Dock påverkar modellen fortfarande dagens tankade kring kommunikation. Många 

människor sänder ut information, men de tar ingen hänsyn till hur mottagren uppfattar 

det eller kan ta emot det. Att enbart förlita sig på sändare- mottagare modellen medför 

dels en alltför stark tro på kommunikationseffektiviteten i organisationen, dels en allt 

för dålig användning av feedback för att försäkra sig om att meddelandet kommit fram 

och dess innehåll(Heide, et al. 2012; Simonsson, 2002). I studien förstås 

envägskommunikation som en kommunikation som enbart går åt ett håll, antingen bara 

neråt eller bara uppåt.  

Tvåvägskommunikation 

Tvåvägskommunikation handlar också om en sändare och en mottagare, men i denna 

kommunikation ger mottagaren feedback och ställer frågor på det sändaren sänt ut. På 

detta vis får vi en kommunikation som leder till en gemensam förståelse av 

informationen och sändaren kan försäkra sig om att mottagaren tagit emot 

informationen och förstått den. Tvåvägskommunikation kan också kallas för 

dubbelriktad kommunikation och är motsats till monolog (Heide, et al. 2012; 

Simonsson, 2002). Tvåvägskommunikation i studien är den kommunikation som går åt 

två håll, det vill säga både uppåt och neråt. I denna studie kommer dialog användas som 

ett begrepp som symboliserar tvåvägskommunikation. 

Tidigare forskning 

Nedan ges en översiktligbild av den forskning som gjorts kring intern kommunikation i 

organisationer, såväl vikten av en bra kommunikation som förutsättningen till en bra 

kommunikation.  

Kommunikation i organisationer 

Den traditionella organisationen bygger på en kommunikation som är enkelriktad och 

formell, information sprids uppifrån och ner längs den hierarkiska kedjan. Att arbeta sig 

genom denna kedja gör att det tar lång tid innan informationen kommer fram och 

viktiga budskap kan tappas längs med vägen. Relationen mellan medarbetare och chef 

kan bli opersonlig och distanserad och fokus ligger främst kring arbetsuppgifterna. 

Tvärtemot den traditionella lägger den organiska organisationen stor vikt vid social och 

informell kommunikation. Finns det en god relation leder det till en öppen och aktiv 

verksamhet. Genom decentralisering, nätverk och flödesorienterade processer blir den 

horisontella kommunikationen lika viktig som den vertikala (Simonsson, 2002).  

Den kunskapsintensiva organisationen 

Det har skett en utveckling av organisationer både vad gäller att leda och strukturera 

verksamheten. Detta har inte enbart påverkat chefer och ledning utan också 

medarbetarna. Dagens ledarskap kräver att medarbetarna arbetar mer självständigt och 

tar egna beslut, i jämförelse med tidigare organisationer som hade en vertikal och 

hierarkisk struktur. Detta medför att medarbetarna behöver samla information 

självständigt och bearbeta den information som finns på egen hand, för att sedan kunna 

ta beslut efter den information de funnit och förstått. Det innebär även att medarbetarna 

ska ha en förmåga att kunna se hur deras beslut påverkar resten av verksamheten. De 
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ska likaså kunna kommunicera med kunder och leverantörer självständigt (Heide, et al. 

2012). 

Den moderna organisationens kunskapsintensitet kan kallas för hjärnmetaforen. Detta 

för att arbetsuppgifterna har blivit alltmer komplexa och ny kunskap och kompetens 

behövs förnyas och utvecklas hela tiden. För att detta ska ske behövs lärande 

organisationer som är flexibla och uppfinningsrika, precis som vår hjärna (Simonsson, 

2002). Detta medför att kunskapen inte alltid bara finns hos chefen, utan att 

medarbetaren får inhämta och bearbeta information för att sedan ta egna beslut. Under 

senare tid har det skett en utveckling av hur verksamheter ska ledas och struktureras, 

decentralisering och delegering ersätter centralisering och toppstyrning (Heide, et al. 

2012). Simonsson (2002) menar att organisationer är ett informationsbearbetande 

system, då dagens arbetsliv präglas av en ökad användning och spridning av 

information.  

Dialog 

Organisationsformen som har utvecklats med tiden fokuserar på decentraliering, 

delegering och delaktighet hos medarbetarna, vilket har medfört en komplex och 

förändringsbenägen verksamhet. Simonsson (2002) kopplar lärande och dialog med 

varandra, då problemen som uppstår ofta är komplicerade och det behövs en dialog 

mellan personer med olika kompetenser och positioner för att finna lösningar. Den 

enskilda individen har en djup kunskap kring specifika ämnen och därmed behövs de 

olika specialistkompetenserna samordnas, för att sedan ta ett beslut tillsammans. En 

dialog kan ge nya kunskaper och insikter som aldrig uppstått om den enskilde individen 

enbart arbetat ensam. Därför kan dialog ses som ett verktyg för att lärande ska kunna 

ske i en verksamhet. Dialogen framkallar även en kreativitet och effektivitet, genom att 

medlemmar arbetar tillsammans och delar med sig av erfarenheter. Dock visar det sig i 

författarens studie att chefer och medarbetare i den undersökningen inte har någon klar 

bild av deras kommunikativa ansvar. Detta är inget som samtalas därmed blir det svårt 

att veta vad som förväntas av varje individ vad gäller kommunikation. Möjligen skulle 

förväntningar på kommunikationsansvar vara lika tydligt som förväntningarna på 

arbetsprestationen.  

Simonsson (2002) framhåller att föra en dialog inte handlar om att byta ord med 

varandra, utan det innebär ett tänkande och reflekterande tillsammans. Genom dialog 

kan medlemmar i verksamheten se varför vissa synsätt, idéer och handlingsmönster 

används. Dialogens syfte är att skapa en gemensam förståelse och uppfattning som de 

involverade aktörerna kan handla och tänka utifrån. Humé och Leonard (2014) menar 

att kommunicera också innebär att alla organisationsmedlemmar ska vara medvetna om 

organisationens mål och den yttre miljön som finns. Det bidrar även till att 

medarbetarna känner en samhörighet till verksamheten, vilket underlättar för att 

medarbetarna ska godkänna beslut.   

Dialog är en tvåvägskommunikation som ofta förväxlas med en maskinell och 

resultatlös kommunikation mellan personer som försöker försvara och argumentera för 

sin sak. I Simonssons (2002) avhandling skiljer hon på dialog, diskussion och debatt. 

Dessa begrepp använder vi ofta i vår vardag, men det är många som inte tänker på deras 

olika betydelse. Författaren menar att dialog är ett samtal med ett centrum, med ett 

centrum menas att det inte finns två sidor utav något. Begreppet är ursprungligen från 

grekiskans dia och logos, vilket kan översättas till ”innebörder flödar igenom”. Det som 
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kännetecknar dialog är att de som kommunicerar med varandra respekterar och lyssnar 

på den andres åsikt. Alla som ingår i dialogen får säga sin mening och ingen tar 

ställning förens alla har fått säga sitt. Debatt betyder ”slå ner”. Definitionen på debatt är 

att det inte finns någon ”win-win- lösning”, utan det handlar om att övertyga och 

övertala den andra om att ens egna förslag är lämpligast. När en diskussion förs 

fokuseras kommunikation på detaljer och ingen ser på enhelheten. Diskussion betyder 

”att skaka eller bryta isär”. I dagens organisationer är de vanligaste 

tvåvägskommunikationerna diskussion och debatt (Simonsson, 2002).  

Heide, et al. (2012) poängterar att den vardagliga dialogen är en mycket viktig del i den 

dagliga kommunikationen. Därmed räcker det inte att enbart skicka ut information och 

tro att medarbetarna följer dessa direktiv. Först ska det diskuteras och småpratas kring 

för att sedan skapa en gemensam tolkning i arbetsgruppen. Cheferna bör därför vara 

mer uppmärksamma på den informella kommunikationen som sker för att få en 

förståelse och inblick på medarbetarnas åsikter och tolkningar, vilket visas i studien som 

Men och Stacks (2014) har gjort. De önskade undersöka om det fanns något samband 

mellan symetrisk kommunikation och öppen kommunikation. Det vill säga om de 

organisationer som lyssnade på medarbetarnas åsikter och tog tillvara på deras 

erfarenheter ledde till en bättre kommunikationskultur. De kom även fram till att de 

verksamheter som tog tillvara på medarbetarnas erfarenheter och åsikter fick en 

organisationskommunikation som var transparent, vilket leder till en lägre maktstruktur.  

För att det ska kunna ske en öppen och ärlig kommunikation behövs en uppsättning av 

gemensamma värderingar, antaganden och normer. Här har de personer som arbetar i en 

ledande befattning en viktig roll. En ledare ska främja dialog och starta dialoger, men 

absolut inte styra dessa. Ledaren kan däremot försöka skapa en miljö som främjar 

dialog samt vara en god förebild (Simonsson, 2002).  

Dialog kan även användas för att medarbetarna ska känna sig delaktiga och att 

organisationen ska arbeta demokratiskt. Dock är dagens delaktighetsprojekt mer drivna 

av effektivitet och inte demokrati. I dag ses dialog som ett instrument för att skapa en 

effektivare verksamhet, då besluten går att tas snabbare och verksamheten blir mer 

konkurrenskraftig. Organisationer behöver ändra sin syn och istället se dialog som ett 

mål för verksamheten (Simonsson, 2002).  

Kommunikativ rationalitet 

Simonsson (2002) talar i sin avhandling om kommunikativ rationalitet, vilket handlar 

om i vilken grad enighet lyckas uppnås mellan de inblandade parterna i en 

kommunikation. För att det ska kunna uppstå kommunikativ rationalitet behövs ett antal 

kriterier uppfyllas. Ett av dessa kriterier är att alla som deltar i dialogen ska medverka 

och delta utifrån samma förutsättningar, tvång och sanktioner ska uteslutas. Om 

kommunikationen ska kunna vara öppen, ömsesidig och samförstånd behövs fyra 

giltighetskrav uppfyllas. Dessa krav handlar om att informationen som kommer ut 

måste vara begriplig, riktig, sann och sannfärdig. Kravet på begriplighet innebär att de 

argument som framförs ska vara välformulerade. Argument och påståenden som sägs 

måste vara riktiga gentemot normer och värderingar som gruppen har. Yttranden som 

görs måste vara korrekta och sanna, därmed finns sanningskravet. Det sista kravet om 

sannfärdighet innebär att alla ska vara ärliga och uppriktiga mot varandra (Simonsson, 

2002).  
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Giltighetskraven har utformats, då vi värderar andras påståenden och argument utifrån 

detta. Om kriterierna inte uppfylls börjar vi tvivla och ifrågasätta informationen. 

Kommer det fram att någon inte anser informationen sann, går det att samtala och i 

bästa fall hittar aktörerna en ny hållning som baseras på de olika parternas argument 

(Simonsson, 2002).  

I Simonssons (2002) studie visar det sig att medarbetarna inte ansåg att det alltid 

behövde ske en dialog. De lägen de ansåg att dialog inte var nödvändig var när det fanns 

två sidor på problemet som var lika sanna. När detta sker ansåg medarbetarna att chefen 

kunde ta beslutet istället för att föra en dialog. Därmed menar skribenten att 

kommunikativ rationalitet är nödvändigt när det handlar om värderingar, normer och 

mål. Det är dock inte lika viktigt när det är materiella eller tekniska frågor.  

Kommunikationskanaler 

Den kommunikation som sker inne i verksamheten är den viktigaste och den mest täta. 

Vilka kanaler som ska användas är olika för vilken informationen är. Exempel på 

kanaler är samtal, intranät, hemsida, telefon, e- post, anslagstavla och personaltidning. 

Att tänka på vid användning av kanal för att sprida information är att det inte ska finnas 

för många, då detta ofta leder till förvirring hos mottagaren. Budskapet som ska 

förmedlas kan ha olika syften, informerande, skapa beredskap inför kommande 

förändring eller skapa förståelse (Granberg, 2011).  

Simonsson (2002) betonar att organisationer inte ska underskatta öga- mot- öga 

kommunikationen. Det är inte bra för verksamheten att förlita sig alltför mycket på den 

moderna informationstekniken. För att information som går ut inte ska bli mångtydlig 

behövs en kanal som ger möjlighet till omedelbar feedback, kan ge signaler på 

kroppsspråk och tonläge, det ska gå att använda ett naturligt språk och det ska ges 

möjlighet att synliggöra personliga budskap. Öga- mot- öga kommunikation är den 

kanal som är bäst för att minska risken för mångtydlighet. Därefter kommer telefon, 

mejl, anteckningar, brev och rapporter. Larsson och Söderberg (2008) menar i likhet 

med Simonsson (2002) att möten är ett bra forum för att främja lärande processer. 

Möten är forum där organisationsmedlemmar kan ha en dialog öga- mot- öga för att 

reda ut missförstånd och information. Medarbetarna får mejl och information från 

chefen som inte är tolkat eller bearbetat, därmed behövs ett forum där medarbetarna kan 

få hjälp med tolkning och förståelse.  

Mackenzie (2010) beskriver att den utveckling som skett av teknik och internet har 

medfört stora förändringar på hur kommunikationskanalerna används. I takt med denna 

förändring har direkt och muntlig kommunikation mellan medarbetare och chef 

minskat. I studie visar det sig att medarbetarna såg klara fördelar med en muntlig, 

informell och direkt kommunikation. Dessa möjligheter var bland annat att 

erfarenhetsutbyte förenklades och relationer utvecklades. Medarbetarna ansåg också att 

den muntliga, informella och direkta kommunikationen var avgörande för att 

arbetsplasten skulle vara hälsosam. Även i Kupritz och Cowell (2011) finner 

medarbetarna att den muntliga kommunikationen är den som är viktigast och har störst 

betydelse. Dock menar en del medarbetare i studien av Mishra, Boynton och Mishra 

(2014) att all information inte behövs tas öga- mot- öga, utan det kan vara mer effektivt 

och passande att ta det via intranätet eller ett nyhetsbrev.  
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Vilken information som ska tas i vilken kanal kan vara svårt att veta. Simonsson (2002) 

menar att skriftlig information har svårt att framföra värderingar på ett bra sätt. Detta 

visar även Kupritz och Cowell (2011) studie, där medarbetarna poängterade att 

information som var av personlig karaktär skulle tas öga- mot- öga och inte skriftligt. 

Information av personlig karaktär menas feedback både positiv och negativ samt 

förändringar som berör personer och personal.  

Teoretiska utgångspunkter 

Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkter som varit vägledande för tolkning och 

diskussion av studies resultat. 

Alla är vi medlemmar i olika formella och informella gemenskaper. Att finnas i dessa 

grupper medför ett lärande genom andras upplevelse. Genom att finnas i vissa 

gemenskaper till exempel familjen, skolan och arbetet lär vi oss nya kunskaper. 

Lärandet på en arbetsplats sker främst genom att prata och diskutera internt. Den 

kunskap som finns i en gemenskap produceras, reproduceras och förmedlas när 

medlemmar kommunicerar och integrerar med varandra (Heide, et al. 2012; Heide, 

2002).  

Kolbs lärocirkel  

I arbetet används Kolbs lärocirkel som teoretisk utgångspunkt, men endast första delen 

av teorin används. Denna handlar om hur erfarenheter och reflektion av ett problem kan 

leda till ett lärande och ändrat beteende. Andra delen i studie handlar om vilka olika 

inlärningsstilar människor har (Illeris, 2007). Jag finner inte denna del av teorin 

användbar för studien och syftet, då  fokus läggs på hur lärandet sker i verksamheten, 

samt hur detta påverkar organisationens utveckling. Studien önskar inte att undersöka 

vilka olika inlärningsstilar varje individ kan ha.   

När Kolb utformade sin lärocirkel omvandlade han Piaget, Dewey och Lewins teorier 

till sin egna. Det som framkom var att alla uppfattade lärande som en process som går 

igenom fyra stadier. Konkret upplevelse via reflekterande observation, abstrakt 

begreppsbildning och avslutar i aktivt experimenterande. För att sedan gå tillbaka igen 

till första stadiet (Illeris, 2007).  

Det första steget i Kolbs lärocirkel kallas konkret upplevelse. Här menar han att vi 

upplever händelser som uppfattas positivt eller negativt. Dessa upplevelser är 

erfarenheter från verkligheten. Är upplevelsen negativ vill vi gärna ändra på denna, då 

försöker vi med hjälp av våra upplevelser från det förflutna tänka ut en ny strategi för 

att ta oss an och förbättra problemet (Muscat & Mollicone, 2012).  

I andra steget som kallas för reflekterande observation försöker vi finna lösningar på 

problemet genom att läsa på mer om olika svar, även se hur andra har löst liknande 

problem, för att få en bredare syn och få nya vinklar. Uppstår problemet på en specifik 

avdelning kan diskussion föras med andra avdelningar, då dessa möjligen stött på 

likande problem tidigare (Muscat & Mollicone, 2012).  

När man anser sig påläst och har olika synvinklar kommer tredje stadiet som kallas för 

abstrakt begreppsbildning. Här görs lösningar och förklaringar om för att anpassas till 

det egna problemet som finns i vår organisation. En egen lösning ska utformas medhjälp 

av andras synvinklar och lösningar (Muscat & Mollicone, 2012).  
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Det fjärde och sista stadiet kallar Kolb för aktivt experimenterande. I detta steg 

engagerar sig personalen i vilka lösningar som är användbara. För att ett lärande ska ske 

här behöver personalen vara motiverade till att finna lösningar. I det aktiva 

experimenterande stadiet ska hela verksamheten övertygas om att lösningen som funnits 

är den bästa (Muscat & Mollicone, 2012).  

 

Figur 1: Kolbs lärocirkel (Illeris, 2007). 

För att vi ska kunna lära oss av varandra krävs kommunikation, den kan både vara 

muntlig och kroppslig. Det vill säga att vi kan samtala och diskutera erfarenheter som 

leder till lärande, vi kan även studera andra människors beteende i situationer för att lära 

oss hur vi ska handla i liknande händelser i framtiden (Hiede, et al. (2012). Kolb 

betonar att vi genom diskussioner och erfarenhetsutbyte samlar på oss ny kunskap och 

information som vi sedan gör om till lösningar på våra egna problem (Illeris, 2007). När 

studien ska studera kommunikationen mellan medarbetare och deras närmsta chefer 

kommer jag att göra det med utgångspunkt i Kolbs förståelse av kommunikation som en 

lärprocess där kunskap växer fram i det kommunikativa samspelet mellan människor. 

Erfarenhetsutbyte och diskussion så som den lyfts fram av Kolb förstås med andra ord 

här som en grundläggande förutsättning för att utveckla kunskap i en organisation, och 

därmed också bibehålla en god konkurrenskraft i ett kunskapsintensivt samhälle.  Med 

hjälp av Kolbs lärocirkel önskar studien analysera medarbetarnas möjlighet till att lösa 

problem (konkret upplevelse) genom att använda sig av de kommunikationskanaler 

(reflekterande observation) som finns inom verksamheten. Uppsatsen kommer vidare 

analysera hur de nyfunna lärdomarna kan omsättas till en lösning (abstrakt 

begreppsbildning) och hur ett erfarenhetsutbyte kan utveckla anställda och 

organisationen (aktivt experimenterande).  
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Syfte och problemformulering 

Heide, et al. (2012) beskriver att många medarbetare klagar på att de inte får någon 

information eller att chefen inte lyssnar på deras synpunkter. Idag pratas det även 

mycket om kommunikativt ledarskap men mindre om den kommunikativa medarbetaren 

vilket är det perspektiv som föreliggande studie tar (jfr Heide, et al. 2012; Heide & 

Falkheimer, 2009). Syftet med studien är att undersöka vad som upplevs som 

förutsättningar
1
 för intern kommunikation uppåt i en organisation, från medarbetare till 

närmsta chef, samt på vilka olika sätt medarbetarna själva kommunicerar med sin chef.  

I denna studie söks svaren på följande frågor:  

Hur ser förutsättningarna ut för kommunikation från medarbetare till chef? 

Vilka kanaler använder medarbetarna för att kommunicera till chefen? 

METOD 

Avsnittet inleds med att förklara och motivera valet av kvalitativ metod och 

hermeneutisk tolkning. Vidare beskrivs arbetsprocessen med studiens planering, 

genomförande och bearbetning av intervjumaterial. Avslutningsvis diskuteras de etiska 

förhållningsreglerna.   

Kvalitativ metod 

För att få svar på syftet och frågeställningar har enkvalitativ metod i form av intervjuer 

används. Metoden har valts då den ger en stor mängd data där respondentens känslor 

och uttryck kan synliggöras bättre än med kvantitativ metod, då följdfrågor kan ställs 

direkt och kroppspråk ses tydligt. När en kvalitativ metod används speglas 

intervjupersonernas upplevelser på ett mer ingående och nyanserat sätt, än vid en 

kvantitativ undersökning (Bryman, 2011). Genom kvalitativ metod erhölls en förståelse 

av intervjupersonernas upplevelse av fenomenet kommunikation, respondenternas 

kroppsspråk sågs, samt följdfrågor kunde ställas direkt (Kvale & Brinkman, 2009). 

Användningen av en kvalitativ metod medför samtidigt en större mängd data som 

behövdes tolkas, bearbetas och anlyseras.  

Hermeneutisk tolkning 

Att använda sig av kvalitativ metod innebär alltid en tolkningsprocess. Därför har 

hermeneutiken använts som metodologisk utgångspunkten för uppsatsen. Med hjälp av 

det hermeneutiska synssättet har det empiriska materialet tolkats och analyserats för att 

få fram den mening som intervjupersonerna hade (Bryman, 2011). Metoden har för 

avsikt att skapa en förståelse snarare än en absolut sanning om verkligheten. Inom 

hermeneutiken är det även centralt att forskaren och intervjupersonen får en och samma 

förståelse och uppfattning om undersökningen (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Enligt 

Bryman (2011) inbegriper hermeneutiken insamling och analys av data som möjliggör 

en utformning av förståelse. Kvale och Brinkman (2009) beskriver att ”den 

hermeneutiska spiralen” är ett viktigt begrepp inom hermeneutiken, vilken syftar till att 

tolkningen växer fram i en cirkulär rörelse mellan individens förförståelse och möten 

                                                 
1
 Förutsättningar i form av en god dialog, närvarande chef och storlek på organisationen. 
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med nya erfarenheter och idéer. Denna utgångspunkt ansågs anpassad för syftet och 

undersökning, då jag ville undersöka hur förutsättningen för en intern kommunikation 

nedifrån och upp såg ut i organisationen. I en intervju kan det vara svårt för 

respondenten att få fram hela sin åsikt. Genom att använda hermeneutiken har 

materialet kunnat tolkas och funnit data som inte sågs innan tolkningen genomfördes.  

Planering och genomförande 

Studie genomfördes på en organisation, där sex medarbetare intervjuades. Det 

somundersöktes var hur deras förutsättning för intern kommunikation till närmsta chef 

såg ut, samt vilka kanaler som användes för en kommunikation till chefen. För att 

studien skulle bli genomförbar behövdes en verksamhet som var intresserad av att 

medverka. Jag pratade med personer i min bekantskapskrets om uppstatsen, för att 

undersöka om personerna kände till någon organisation som var intresserad. Olika 

företag kontaktdes, men trots ett flertal mejlkorrespondenser var det ingen som hade 

möjlighet att medverka.  Då kontaktades en person som jag följde och haft kontakt med 

tidigare via Twitter för att undersöka om dennes företag var intresserad och hade 

möjlighet att medverka. Efter ett samtal om studiens syfte och vilka respondenter som 

önskades intervjuas tackade organisationen ja.  

Urval 

För att välja ut de sex respondenterna användes ett målstyrt urval, vilket innebar att det 

fanns önskemål om de medverkandes kompetens och position i företaget. Efter dessa 

önskningar valde kontaktpersonen ut medarbetare som hen ansåg lämpliga för intervjun. 

Urvalet användes även för att få en variation på respondenterna och den variationen var 

ålder, kön, befattning och arbetstid i organisationen. Önskan fanns om att 

intervjupersonerna skulle vara medarbetare och ha en chef över sig (Bryman, 2011). Jag 

önskade medarbetare då det ansågs intressant att undersöka kommunikationen från 

medarbetare till närmsta chef, samt att problemformuleringen och syfte krävde detta för 

att kunna bli besvarat. Intervjupersonerna kontaktades på telefon där syftet förklarades 

och dag, plats och tid för intervjutillfället bestämdes. Efter telefonsamtalet skickades ett 

missivbrev (bilaga 1) ut via mejltill alla respondenter, samt tillkontaktpersonen. 

Instrument  

En intervjuguide (se bilaga II) utformades som stöd. Guiden innehöll teman med frågor 

som formulerades innan intervjun. Frågorna i guiden utformades genom att ta 

inspiration från tidigare forskare för att veta vad som är möjligt att ställa frågor kring. 

För att undersöka om syftet och frågeställningar blev besvarat kontrollerades varje fråga 

gentemot problemområdet och syftet. 

Intervjuguiden bestod utav fyra olika teman där det första temat berörde 

bakgrundsinformation om respondenterna. Temat valdes för att forskaren och 

intervjupersonen skulle komma in i intervjun och känna sig bekväma innan frågorna 

som var specifikt kopplade till kommunikation började ställas. Denscombe (2009) 

menar att intervjun inleds bäst genom att ha enklare och grundläggande frågor för att de 

inblandade ska känna sig bekväma med situationen. Efterföljande teman i 

intervjuguiden var medarbetarens upplevelse, kommunikationskanaler och avslutning.  
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När intervjuguiden utformats och innan intervjuerna utfördes, gjordes en pilotintervju. 

Med hjälp av denna undersöktes om frågorna var relevanta och förståliga, samt för att 

forskaren skulle känna sig bekväm med intervjuguiden (Bryman, 2011). Pilotintervjun 

genomfördes på två personer i min bekantskapskrets som inte arbetar med 

personalfrågor, utan är personer som arbetar eller går i skolan. Detta gjordes för att 

kontrollera att frågorna skulle vara begripliga för de kommande intervjupersonerna. En 

person som studerar PA-programmet fick även läsa intervjuguiden, vilket gjordes för att 

få hjälp med ytterligare frågor och omformulering. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet   

Denscombe (2009) poängterar att en forskare som utför en undersökning måste kunna 

redogöra och visa att resultatet är riktigt. Kan forskaren inte göra detta finns det ingen 

anledning att tro på undersökningens resultat. För att visa att forskningsresultatet är 

trovärdigt har det använts metoder och tillvägagångssätt som är erkända för god 

forskning. Dessa metoder är till exempel kvalitativ, samt hermeneutisk tolkning. Genom 

uppsatsen har data som går att knytas till syftet och forskningsfrågor använts. Den 

tidigare forskning som använts är erkänd och granskad, för att göra studien valid. För att 

försäkra mig om att data skulle mäta det som önskades fanns syftet och frågeställningar 

i åtanke hela tiden. Alla intervjufrågor ställdes mot dessa för att försäkra att studien 

mäter det som ska mätas.  

Reliabilitet är också ett kriterium som tagits hänsyn till i studien. När det diskuteras om 

reliabilitet talas det om extern- och intern reliabilitet. Extern reliabilitet handlar om 

undersökningen kan göras igen. Bryman (2011) poängterar dock att detta är svårt i en 

kvalitativ studie, då vi lever i en social miljö som inte går att ”stanna”. Forskaren kan 

inte gå tillbaka till samma förutsättningar som fanns innan studien gjordes, då dessa 

ändras konstant. Den strategi som kan användas för att underlätta upprepning i studien 

är att försöka sätta sig i samma sociala situation igen. Det utformades även en 

intervjuguide som skulle gå att använda på flera intervjuer och ge samma data som 

denna studie gett. Samma data i den bemärkelsen att frågorna tolkas på likande sätt inte 

ge samma information. Intern reliabilitet innefattar att de som ingår i ett forskarlag ska 

ha en gemensam syn och tolkning på det som de stöter på, både vad gäller data och teori 

(Bryman, 2011). Materialet har diskuterats med handledaren, då jag skrivit själv och på 

så vis har en gemensamuppfattning av material och teorier formats. I övrigt har det inte 

lagts särskilt stor vikt vid den interna reliabiliteten.  

I studier brukar det talas om generaliserbarhet, då ställs frågan om resultatet är ett lokalt 

intresse eller om det går att överföra på andra situationer eller undersökningspersoner 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Denscombe (2009) menar att en kvalitativ studie är 

genrealiserbar, då varje fall är unikt, men ingår i en bredare och större kategori och 

därmed går det att generalisera. Intervju underlaget i denna studie är baserat på för få 

individer för att kunna generalisera i allmänhet, men den kunskap som varje intervju har 

gett kan överföras på relevanta situationer. Studien anses generaliserbar, då 

intervjupersonerna hade olika åldrar, kön och anställning i organisationen, vilket ger fler 

synvinklar och olika kunskap. Därmed fick undersökningen en bred bild utav deras 

upplevelse av förutsättningarna till en kommunikation upp till närmsta chef.  Resultatet 

går att applicera till andra liknande verksamheter, då intervjuerna gav olika synpunkter.  
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Insamling 

Det empiriska materialet samlades in genom intervjuer. Intervjuerna som gjordes var 

semistrukturerade för att respondenten skulle kunna ge sin uppfattning utan hinder. I en 

semistrukturerad intervju kan frågor ställas när som, utan någon speciell ordning 

(Bryman, 2011). På detta vis blev intervjun mer ett samtal med diskussioner, vilket jag 

tror gynnade denna undersökning och det empiriska material. Att använda sig av 

ostrukturerad intervju skulle också varit möjlig till intervjuerna, men ansåg att 

semistrukturerade intervjuer passade sig bättre för studien. Intervjuguiden fanns som 

stöd för att hålla oss inom ramen för det område som studien syftade till.  

Intervjuerna utfördes utav mig och spelades in för att underlätta transkribering och 

analys av data. Under intervjun fördes anteckningar för att uppmärksamma kroppspråk 

och eventuella följdfrågor. Intervjuerna var personliga, då det underlättade när 

intervjudatumet ska bestämmas och det empiriska materialet blev mer lättarbetat. 

Denscombe, (2009) menar att personliga intervjuer ansågsäven möjliggöra för 

respondenten att svara ärligt och inte påverkas av andra personer. Att genomföra 

intervjuer i grupp kunde ha en negativ påverkan på vad intervjupersonerna vågar säga. 

Genom personliga intervjuer kan även oklarheter och missförstånd redas ut direkt. 

Intervjuerna till studien skedde på deras arbetsplats där respondenten ansåg att denne 

kände sig bekväm. Att intervjupersonen kände sig tillfreds under intervjun ansågs som 

en viktig del, för att personen skulle vara närvarande och svara öppet. För att få sitta 

ostört fick vi sitta på respondentens kontor eller i ett konferensrum som var avskilt och 

någorlunda tyst.  

Beskrivning av organisation 

Den verksamhet användes för denna studie kommer inte namnges, då den önskas hållas 

konfidentiell. Personerna som medverkade skulle känna sig mer trygga och även 

organisationen skulle känna sig bekväma med att medverka i studien om verksamhetens 

namn inte skrevs ut. Det är ett kommunalt bostadsbolag som är beläget i södra Sverige. 

2013 hade företaget cirka 30 stycken anställda, enligt årsredovisning för året 2013. I 

studien har verksamheten nämnts vid ”bostadsbolag” eller organisationen.  

Beskrivning av intervjupersoner 

I en kvalitativ metod är det centralt att prata om hur många intervjupersoner som ska 

medverka i studien. När en kvalitativ metod används önskas en teoretisk mättnad 

uppstå. Det vill säga att mer data inte skulle bidra med ny teoretisk information. När 

respondenter ska väljas ut är det centralt att dessa är väsentliga för studien (Bryman, 

2011). Jag intervjuade sex stycken medarbetare och alla hade olika arbetsuppgifter inom 

verksamheten. Två var kvinnor och fyra stycken var män. Fyra av respondenterna hade 

VD:n som närmsta chef och två hade en chef emellan. I och med att jag ville undersöka 

kommunikationen med den närmsta chefen ansågs det intressant att se hur olika 

medarbetare ansåg att det fungerade. Intervjupersonerna var i blandade åldrar och hade 

olika arbetslivserfarenheter, för att ge en rik bild av det studerade fenomenet. 

Intervjupersonernas namn kommer inte skrivas ut, för att de skulle känna sig trygga och 

möjliggöra ärliga svar. I resultatet kommer intervjupersonerna presenteras som 

intervjuperson 1-6, vilket har valts att göra för att kunna underlätta en jämförelse och 

skriva ut citat av vad intervjupersonerna sagt. Det ansågs intressant att göra en 
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uppdelning, då de har olika chef och kunde ha olika åsikter om förutsättningen till 

kommunikation.  

Analysmetod 

När intervjuerna hade genomförts transkriberades dessa. Allt material transkriberades 

av mig, då det ansågs att förståelse för empirin skulle bli bättre genom detta arbetssätt. 

Processen är dock tidsödande, men det var centralt att veta vad resultatet sa och valde 

därmed denna metod. När alla intervjuer transkriberats lästes dessa igenom utan att 

några anteckningar fördes, detta för att få en helhetsbild av materialet. Under nästa 

genomläsning fördes anteckningar för att kunna finna likheter i respondenternas 

uttalanden. Därefter färglades de uttalanden som var liknande och fick då fram 

kategorier som sedan kunde användas. De kategorier som framkom var upplevelse av 

kommunikation, förutsättning för intern kommunikation i organisationen, formell 

kommunikation, informell kommunikation. När allt material kategoriserats började 

resultatdelen skrivas  med hjälp av kategorierna. I resultatet sammanställdes allas 

yttranden i en berättandetext med citat av data som kändes viktig att belysa. Det 

empiriska materialet analyserades sedan utifrån Kolbs lärocirkel som presenteras i 

diskussionen. 

Etiska förhållningsregler 

Under hela arbetsprocessen har Vetenskapsrådets (2002) etiska huvudkrav funnits i 

beaktande. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiellts krav 

och nyttjandekrav. Det första kravet redogör för att forskaren ska informera om syftet 

med studien och vad det innebär för organisationen och de medverkande. De ska även 

få information om att det är frivilligt att medverka i undersökningen och att de kan 

avbryta när de vill, utan negativa konsekvenser. Denna information fick 

kontaktpersonerna när vi talades vid på telefon i början utav studien. Intervjupersonerna 

delgavs informationen genom ett missivbrev som skickades ut via mejl efter att datum, 

plats och tid för intervjun bestämts. När vi talades vid per telefon meddelades att de 

skulle få ett mejl med brevet i, och att jag önskade att de läste detta innan intervjun. 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att samtyckeskravet innebär att det alltid ska samlas 

in ett samtycke från verksamheten att respondenterna får delta i studie. Skulle 

informanterna vara minderåriga ska även ett samtycke från föräldrarna samlas in. 

Organisationens samtycke fick jag efter att ha fått godkännande av kontaktpersonen 

som är VD för det företag som studien genomfördes på. Vetenskapsrådet skriver att 

kravet på konfidentialitet går ut på att alla medverkande ska kodas om och göras svåra 

att identifiera. Även det material som samlas in ska inte gå att identifiera för en 

utomstående person. Att utlova anonymitet går inte, då personer som medverkar i 

undersökningen eller har annan koppling till respondenterna skulle kunna identifiera 

dessa. I uppstasen har jag även valt att skriva hen eller chefen, för att göra empirin 

könsneutral och på så vis blir det svårare att identifiera intervjupersonerna. I 

missivbrevet informerades det även om att alla uppgifter skulle hanteras konfidentiellt 

och att varken intervjupersonernas namn eller organisationens namn skulle publiceras i 

uppsatsen. Innan vi började med varje intervju informerades de en gång till om syftet, 

att de kunde avbryta när de ville och att all information skulle hanteras konfidentiellt. 

Detta gjordes för att försäkra mig om att de tagit del av information. Alla hade inte läst 

det missivbrev som de fått utskickat och därmed kändes det centralt att ta denna 
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information även muntligt. Sista kravet som heter nyttjandekrav menar Vetenskapsrådet 

(2002) handlar om att det material som samlats in till studien enbart får användas till 

denna studie och inte lånas ut till andra aktörer. Det här meddelade jag verksamheten 

vid den första kontakten.  

RESULTAT 

I avsnittet nedan presenteras empiriska materialet. Här beskrivs personernas 

upplevelse och hur de anser att den interna kommunikationen fungerar. Även de 

kommunikationskanaler som används inom företaget redovisas. Avsnittet avslutas med 

en kort sammanfattning.  

 

Upplevelse av den interna kommunikationen 

Kommunikationen fungerar bra 

Resultatet visar på att de flesta medarbetare är positiva till den interna 

kommunikationen från medarbetare till chef, de anser att den fungerar bra. Det som gör 

att den fungerar bra är att cheferna lyssnar och tar sig tid för att kommunicera med sina 

medarbetare. Hen finns tillgänglig för sina medarbetare när det behövs och kommer in 

på kontoret för att prata med sina medarbetare. De menar även att det känns lätta att föra 

en kommunikation med chefen, då hen är lyhörd och förstående, vilket medarbetarna 

upplever är viktigt för att en intern kommunikation ska fungera bra. Kommunikationen 

upp till chefen är en öppen och ärlig dialog, där allas åsikter respekteras.  

Jag tycker den fungerar jättebra. Chefen lyssnar och man kan föra ett 

samtal, diskutera. […] Jag tycker det fungerar ypperligt bra. Chefen är 

väldigt.., lyssnar av och bra att diskutera med. 

Upplevda svårigheter  

En av respondenterna menar dock att det är svårt med kommunikationen till chefen, då 

denne anser att chefen inte riktigt förstår medarbetarens arbetsuppgifter. Chefen vet 

ungefär vilka uppgifter som ingår, men har ingen förståelse för vad allt innebär, vilket 

gör att de får utföra mycket på egen hand. Respondenten menar också att företaget 

består av många olika yrkeskategorier, som medför att kommunikationen blir svårare 

inom organisationen. Intervjupersonen har mest kontakt med chefen genom arbetsorder 

och information kring planerade arbeten som ska göras. Anledningen till detta är att 

chefen inte har samma grundyrke, vilket orsakar att de inte kan utbyta erfarenheter på 

samma sätt inom arbetet. Personen tror att det kommer bli en förbättring när en ny chef 

rekryterats, då kan de börja om från början och få in nya rutiner och strategier som 

främjar en god intern kommunikation från medarbetare till chef. Dock uppfattar vissa 

att det kan vara svårt att få tag på VD:n. De är medvetna om att hen har mycket möten, 

men ibland önskar intervjupersonerna ett snabbt svar då vissa frågor hindrar dem att gå 

vidare i sitt arbete. De poängterar likväl att de får svar under dagen och att de förstår att 

VD:n har mycket på sitt schema. Att få svar under dagen är okej, men att ibland önskas 

snabbare svar för att kunna arbeta effektivare. I övrigt anser respondenterna att de får 

kontakt med sin chef i den mån de behöver och anser inte att det behöver förändras. De 
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personer som inte har VD:n som närmsta chef anser att det är lätt att få kontakt med sin 

närmsta chef.  

Förutsättning för intern kommunikation 

Liten organisation 

Två av respondenterna menar att de är en litet företag, vilket underlättar för att skapa en 

god intern kommunikation. De är cirka 30 anställda i bostadsbolaget och geografiskt 

sätt är det en liten kommun. Detta leder till att det inte är långt att åka för att träffa sin 

chef om kontoret är i olika delar av kommunen, samt att de träffas någon gång under 

veckan. Beslut kan också tas relativt snabbt, då det är få personer som är inblandade. 

Respondenterna menar att det finns en relativt bra uppdelning av vilka arbetsuppgifter 

alla ansvarar för, vilket leder till att beslut kan tas snabbare och kommunikationskedjan 

blir kort. De anser också att när det är frågor som är mer komplicerade och där det finns 

ett otydligt ansvar behövs få personer tillfrågas innan ärendet är löst. Detta såg 

intervjupersonerna som en klar fördel för att kommunikationen ska fungera bra. Ett litet 

mellanskikt är också en förutsättning för en god intern kommunikation från medarbetare 

till chef. Det finns två till tre chefer i företaget och detta gör att arbetsuppgifterna är 

relativt tydliga. De som arbetar tillsammans samarbetar och hjälper varandra.  

Uppmuntran från chefen 

På frågan om medarbetarna uppmuntras till att kommunicera med chefen är åsikterna 

blandade. En av intervjupersonerna menar att chefen ofta säger att hen är tillgänglig och 

medarbetarna kan höra av sig när en fråga uppstår. Chefen brukar även komma in på 

kontoret för att sätta sig ner och prata. På detta vis uppvisar chefen ett intresse för 

medarbetaren och vilja att lyssna på vad personen har att säga. Chefen bjuder in till att 

ta sällskap när de har ett gemensamt möte, vilket medarbetaren anser är en uppmuntran 

från chefen. Andra respondenter menar att chefen inte uppmuntrar till en 

kommunikation, men det behövs inte. De känner att kommunikationen är naturlig och 

en uppmuntran inte är nödvändig, de kan prata med chefen och känner sig bekväma i 

det. Kommunikationen faller sig naturligt, då de träffas varje vecka och finns det 

oklarheter reds dessa ut när de träffas på möten eller i fikarummet.  

En annan av de medverkande menar att chefen uppmuntrar till kommunikation genom 

att vara intresserad. Chefen tar sig tid och lyssnar när medarbetaren har något att säga 

eller fråga om. Trots att chefen inte ansvarar för den frågan lyssnar hen och lotsar sedan 

vidare. VD:n är en person som syns mycket på sociala medier. Hen är aktiv och skriver 

både om sina dagar och kommenterar saker i samhället. Detta anser intervjupersonerna 

som en bra kanal att få se vad chefen gör och de menar att detta visar på att chefen inte 

undviker en dialog.  

Företaget har inga uttalade kontorstider när medarbetaren kan komma och prata med 

chefen. Respondenterna menar att detta inte behövs, då de får kontakt när det krävs. 

Cheferna är inte alltid tillgängliga på telefon på grund av möten som gör att de inte kan 

svara, men alla som arbetar i organisationen har mejl som de kan ställa frågor genom. 

Detta anser intervjupersonerna är tillräckligt, då de får svar under dagen på den fråga 

som de ställt. De träffas även dagligen, vilket ses som en god förutsättning för att 

kommunikationen från medarbetare till chef ska fungera.  
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Bekräftelse och resultat 

När jag pratar med en av respondenterna om förutsättningarna för en kommunikation 

till chefen, beskriver hen sig bekräftad av chefen. Personen känner sig sedd i sitt arbete, 

då chefen lyssnar och tar in det som medarbetaren berättar. 

Det visar chefen på olika sätt, men framförallt tar chefen sig tid och 

lyssnar. Jag märker att chefen lyssnar det gör att hen använder gärna 

kommunikationen till att det blir resultat av det med. Sedan får jag inte 

alltid som jag vill, men det är så det fungerar. Chefen lyssnar i alla fall 

det är viktigt. 

Resultatet av en god kommunikation beskriver respondenten så här: 

Det märker jag för hen frigör gärna medel i budgettänket till att göra 

insatser för att göra förbättringar och försköna. Och det gillar jag. Det 

är en konskevens av en bra kommunikation. 

Samma person beskriver också att hen känner sig delaktig i organisationen och det 

arbete som utförs även om dennes kontor ligger på en annan plats än var chefen har sitt 

kontor.  

Formell kommunikation 

Månadsmöte 

En av de formella kommunikationskanalerna inom företaget är månadsmöte.  Här deltar 

alla reparatörer, bovärdar, miljövärdar, deras chefer, VD samt byggingenjör. Den 

administrativa personalen som sitter på huvudkontoret är inte med vid detta möte. Mötet 

handlar mycket om strategier för företaget och personalen informeras om vad som är 

aktuellt. Alla medverkande får även berätta vad de arbetar med just nu och de ställer 

frågor till varandra. En av de respondenter som är med på detta möte anser att det är ett 

bra sätt att diskutera och få information på.  

Det är vissa de som jobbar ute i utemiljöerna träffar jag inte alltid. I och 

med att de har ytterområdena som bas träffar jag inte alls ofta, då de 

har som bas därute. […] Därför känns det bra att träffa dessa och det 

finns alltid något att diskutera. Man hör hur det går därute och de får 

hör vad som händer i stan. Man får en större bild vad som pågår i hela 

företaget. 

I företaget har även de som arbetar på huvudkontoret ett månadsmöte. På detta möte 

deltar VD, byggingenjör, ekonomerna och den administrativa personalen. Här samtalas 

det också om personalfrågor, strategier, pågående och planerade projekt. En person som 

sitter med på detta möte berättar att VD:n har pratat om att avveckla månadsmötet med 

den administrativa personalen och att de ska vara med ute på mötet med övrig personal 

istället. Intervjuperson 1 säger så här om att all personal ska sitta med på detta 

månadsmöte: 

Då får även vi höra det de har och säga och vad de håller på med ute på 

fältet. Annars är man lite anonym här. Sedan kan man flika in själv på 

ett annat sätt som än om man sitter och läser ett protokoll från 

morgonens möte till exempel. 
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Om VD:n känner att det är någon speciell fråga som behöver diskuteras mer eller något 

ärende som är brådskande, brukar hen lägga in ett extra möte och detta gäller oftast de 

som arbetar på huvudkontoret. De tycker det är bra att slå ihop mötena och hoppas på 

att det kommer fortsätta så här i framtiden. En respondent anser att månadsmötena med 

bara hens kollegor sköts dåligt. Den förra chefen hade ett möte varje månad med enbart 

denna grupp, vilket var mycket uppskattat. På mötet träffades alla och de hade en 

agenda som gicks igenom. Det hölls en gång i månad på huvudkontoret. Respondenten 

tyckte detta möte var bra, då det gav en inblick i allas arbete och alla reparatörer kunde 

träffas och diskutera. De fick också viktig information som bara handlade om denna 

grupp. Det blev en socialgemenskap av det. Respondenten saknar detta möte och 

hoppas på att det kommer tillbaka.   

Ledningsmöte 

En gång i månaden har även ledningen sitt möte. Här sitter VD, byggingenjör, 

ekonomen, chef för reparatörerna och chef för miljövärdarna med. En av 

respondenterna säger så här om detta: 

Vi är fem stycken män. Det är inga kvinnor med bara män. Jag vill bara 

säga det så du vet. Så ser det ut just nu i alla fall.  

På ledningsmöten diskuteras strategier, personalärenden och varje person tar upp 

funderingar och frågor som de har kring sitt arbete, samt hur företaget ställer sig i olika 

händelser. De som sitter med i ledningen anser att mötena är bra och de känner att det 

tas upp viktiga frågor som diskuteras och det ger en bra erfarenhet och inblick i 

organisationen. Att få vara en del av ledningen anser en av intervjupersonerna som en 

stor möjlighet till delaktighet och personen känner att denne kan påverka mycket för 

sina medarbetare och sig själv. Mötet ses även som en utbildning, då gamla ärenden tas 

upp och det ger en inblick i hur olika situationer ska hanteras. Intervjuperson 5 säger så 

här om ledningsmötena: 

Man fråga och man får alltid ärliga svar. Sedan är det en del svåra 

beslut som känns skönt att kunna prata några stycken om 

konskevenseran och vad som ska göras. 

En av de respondenter som medverkar i studien sitter med på båda månadsmötena, samt 

i ledningsgruppen. Personen känner att det kan bli för mycket information, då hen hör 

den tre gånger. Respondenten önskar att månadsmötet på med den administrativa 

personlen slås ihop med övriga personalens månadsmöte. Detta skulle då leda till mer 

tid för det egna arbete och även en mer gemenskap för alla i organisationen. Personen 

kan känna att det blir stressigt att hinna gå på tre månadsmöten och samtidigt hinna med 

de andra arbetsuppgifterna.  

Medarbetarsamtal 

Företaget håller medarbetarsamtal två gånger per år. En gång på hösten och en gång på 

våren. Medarbetarna anser att det är ett bra tillfälle att få sin åsikt hörd och kunna prata 

om saker som inte enbart handlar om arbetet. Organisationen har börjat med gående 

medarbetarsamtal, vilket innebär att de är ute och går under sina samtal. 

Respondenterna har olika åsikter om det är en bra strategier eller inte. En av 

intervjupersonerna tycker det var svårt att ha ett samtal samtidigt som de går. Det finns 

mycket som distraherar och personen känner sig mer bekväm att ha ett traditionellt 
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medarbetarsamtal på kontoret. Medan en annan av intervjupersonerna menar att 

samtalet blir mer fritt och det går att diskutera mer öppet. Medarbetaren menar att när 

det traditionella medarbetarsamtalet används följs ett antal frågor, vilket leder till ett 

stramt samtal och orden tar slut efter ett tag. Därför anser respondenten att ett gående 

samtal ger mer. En intervjuperson säger att medarbetarsamtalen för hens del inte sköts 

på ett bra sätt av chefen. VD:n har sagt att det ska ske två gånger om året, men chefen 

har enbart haft det en gång nu på hösten och inget i våras. Personen anser att det är 

synd, då det är ett viktigt samtal. De flesta av medarbetarna var positiva till 

medarbetarsamtalen och chefen kändes som lyhörd och tog tillvara på det som sas under 

samtalet. De poängterar dock att det inte får framkallas en övertro på dessa samtal, utan 

ta vara på övriga möten också.  

Mejl och sms 

I organisationen används mycket mejl och sms som kommunikationskanaler för olika 

sorters av information. Flera av respondenterna säger att de använder mejl och sms 

dagligen för att kommunicera med sin närmsta chef. De anser mejlen smidig, då chefen 

kan svara när tid finns och medarbetaren kan utföra annat arbete i väntan på svar. En av 

respondenterna förklarar det positiva med mejlen så här: 

Det har blivit som min kalender också, man kan ha många projekt igång 

samtidigt. För då får man svar och kan svara direkt och bli påmind om 

vad som sagts tidigare. För min del är det lättare att jobba på flera 

projekt samtidigt. För då kan man lägga många mejl samtidigt och 

sedan kan man göra lite annat och man får svar med lite jämna 

mellanrum. 

Personen säger dock att mejlen gör att hen arbetar mer hemma och under möten. Det är 

lätt att bara svara på ett mejl i telefonen under tiden personen sitter på ett möte.  

Mejl används vid de tillfällen när chefen inte är på plats. När det dyker upp en fråga om 

medarbetaren vet att chefen kommer tillbaka först imorgon, skickas ett mejl med frågan 

istället. Att använda denna strategi får medarbetaren svar snabbt och kan fortsätta med 

sitt arbete. De personer som arbetar ute på fältet använder mejlen mer sällan än de som 

arbetar på kontoret. Medarbetarna på fältet anser det lättare att ringa än att skriva ett 

mejl. De får snabbare svar på sin fråga och det är svårt att uttrycka sig via skrift. Mejlen 

används även för att kalla på uppmärksamhet och bestämma en tid för ett möte.  

Skriftlig information 

Flera av respondenterna menar att den information som de tar skriftligt till sin chef är 

det som handlar om det vardagliga arbetet. Det kan vara hur de planerar att lägga upp 

arbetet, beställningar och leveranser som behöver tas emot. Information som tas 

skriftligt är oftast sådan som är saklig och budskapet inte är avgörande för 

informationen. En av intervjupersonerna nämner också att de använder sig av skriftlig 

kommunikation när de vill bifoga ett viktigt dokument eller ett argt brev från en 

hyresgäst. Personen vill ha det dokumenterat och kunna visa att hen tagit det vidare till 

chefen. En del information menar respondenten är viktig att dokumentera för att kunna 

använda som bevismaterial om hyresgäster ifrågasätter. Även information som behöver 

finnas skriftligt som policydokument och information som alla personer i företaget 

behöver ta del av. Så här säger en person om mejl och skriftlig kommunikation: 
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Är det något som rör jobbet tycker jag det passar sig bättre att skriva. 

Kan du fixa det till nästa vecka eller så, om det är någon grej. Men 

sedan kan jag lika väl säga det till honom. Jag tycker det är nästan 

bättre. […] jag har lättare att kommunicera när man står framför någon 

så. Jag har kanske lite svårt att formulera mig i datorn. 

Informell kommunikation 

Samtal via telefon 

De personer som arbetar ute på fältet beskriver att de oftast använder telefonen som 

kommunikationskanal till chefen. Detta för att chefen inte är ute på fältet utan är på 

möten eller på sitt kontor, vilket gör personliga samtal blir svårt i vardagsarbetet. Dyker 

det upp en fråga under dagen ringer de till chefen och får ett svar direkt.  

Personligasamtal 

Oftast används personliga samtal med chefen, då de träffas nästan varje dag och känner 

sig bekväma i att prata med sin chef. Antingen träffas de på morgonen, i fikarummet, på 

lunchen eller innan de ska gå hem. Därmed underlättar detta för att kunna kommunicera 

direkt med chefen, istället för att använda sig av ett hjälpmedel som telefon eller mejl. 

Är det en fråga som kommer upp och medarbetaren vet att chefen är i byggnaden går 

medarbetaren dit och ställer sin fråga. Detta blir både smidigare och frågan reds ut 

lättare än om ett mejl hade skickats. En av respondenterna har sitt kontor i en annan del 

av kommunen, men hen menar att personligasamtal är mer effektiva än mejl. Trots att 

personen behöver köra ner till huvudbyggnaden och prata med sin chef går det snabbare 

än att skicka mejl. Personen säger: 

Håller man på och mejlar blir det ofta.. man skickar iväg en fråga och 

får ett svar, men det innehåller bara en liten del av det jag frågade eller 

en följdfråga, då måste jag sätta mig igen. […] Därför kan det vara 

snabbare och mer effektivt att prata […] När jag kör därifrån har vi rett 

ut det. Och det är lite så att man har lite övertro för det där med mejl. 

De flesta respondenterna menar att personliga samtal är den vanligaste 

kommunikationskanalen på företaget.  

Information via samtal 

Den information som medarbetarna helst tar genom samtal är den som kräver att känslor 

och budskap tas hänsyn till. Det kan vara information som är känslig både för 

medarbetaren, men också för företaget. Därför är det centralt att de känslor som finns 

syns genom kroppsspråk och reaktioner. Det kan även vara information som är 

strategisk som tas genom samtal, då det känns lättare och idéer kan bollas snabbare. 

Några respondenter menar att de tar den mesta informationen via samtal, då de träffar 

sin chef ofta och därmed är det självklart att prata om allt istället för att skicka ett mejl 

eller sms. Den informationen som berör den enskilde medarbetaren tas också helst vi 

samtal för att inte flera behöver få reda på det och personen känner sig mer bekväm att 

prata än att skriva. En respondent förklara dock att det beror på hens humör om de 

personliga sakerna tas via samtal eller skriftligt.  



 

21 

Ibland kan det vara bra att skriva det beror lite på mitt humör att göra. 

Om jag tycker det är lättare att skriva av mig eller.. det beror lite på min 

sinnesstämning. Är det något ledsamt vill jag nog skriva, för jag har lätt 

till gråten, så ja.. Det kan nog kvitta. 

En intervjuperson säger att hen informerar sin chef om mer än vad som kanske är 

nödvändigt. Personen menar att det känns skönt att ha någon att bolla med och somliga 

ärenden med hyresgäster kan vara tunga och påfrestande. Därför pratar hen med chefen 

ofta. Respondenten anser att chefen är bra på att lyssna och tror att hen uppskattar 

information från medarbetaren. Det tas också bara med chefen då denna information är 

känslig och bör inte spridas på fler personer än vad som är nödvändigt.  

Chefen i det vardagliga arbetet 

De flesta av respondenterna säger att de träffar cheferna dagligen. Några berättar att det 

inte alltid blir dagligen, men ser sin chef flera gånger under en vecka i sitt arbete. De ses 

inte bara i fikarummet, när de stämplar in eller innan de går hem, utan chefen kommer 

även ut under dagen i arbetet. Intervjupersonerna är nöjda och anser att det är 

tillräckligt. De känner sig trygga och önskar inte att chefen är ute mer än vad den är nu. 

En av respondenterna håller dock inte med om detta. Personen anser att chefen bör vara 

ute mer i dennes vardagliga arbete och se vad som händer och hur det går. 

Intervjuersonen träffar sin chef dagligen på kontoret och innan de ska börja, men önskar 

att chefen finns ute på arbetsplatsen mer. Personen känner att de får sköta sitt jobb 

självständigt och chefen vet inte hur långt de kommit på de lika projekten. Genom att 

vara ute mer hos medarbetarna tror hen kan bidra till en ökad förståelse av de olika 

projekten och arbetsuppgifterna. Oftast har medarbetaren inga frågor till chefen vad 

gäller arbetsuppgifterna, vilket hen tror leder till att chefen tror att de klarar sig och inte 

behöver besökas. Respondenten menar att de klarar sina arbetsuppgifter, men önskar att 

chefen var ute mer för att öka delaktigheten. Medarbetaren känner sig inte delaktig i 

organisation som det är nu och tror att det kan förbättras med en högre närvaro av 

chefen. Det behövs inte mycket, utan chefen behöver endast komma ut till arbetsplatsen 

och säga hej. Denna lilla gest anser medarbetaren räcker för att öka delaktigheten.  

Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att de flesta av medarbetarna upplever att kommunikationen från 

medarbetare till närmsta chef fungerar bra. De tycker chefen lyssnar och känner sig 

bekräftade i det arbete som de utför. Kommunikation är öppen och ärlig både från 

medarbetare som från chef. Förutsättningarna för en intern kommunikation från 

medarbetare till chef anses vara att chefen är tillgänglig och medarbetarna vet att de kan 

höra av sig till chefen när en fråga dyker upp. Att organisationen är liten anses också 

som en god förutsättning. Cheferna är lyhörda och tar sig tid att lyssna vad 

medarbetarna har att säga. Om chefen uppmuntrar till en kommunikation eller inte är 

det delad mening om. Några av respondenterna anser att de inte uppmuntras, men att det 

inte är nödvändigt, då det känns naturligt att prata med chefen. Andra intervjupersoner 

menar att chefen uppmuntrar genom att säga att det går bra att höra av sig när frågor 

dyker upp. Den formella kommunikationen som används inom företaget är månadsmöte 

som hålls en gång per månad. Ett möte hålls för den administrativa personalen och ett 

annat hålls för övrig personal. Månadsmötena fungerar bra det förs viktiga diskussioner 

som bidrar till en delaktighet. Ledningen har också möte en gång i månaden. Mötet 
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anses givande och de lär sig mycket genom diskussionerna. Medarbetarsamtal hålls två 

gånger per år med alla medarbetare. Samtalen är bra, då medarbetarna känner att de kan 

påverka och delge sin åsikt. Mejl och sms är också två formella kommunikationskanaler 

som används flitigt. Den information medarbetarna tar skriftligt med sin chef är det som 

rör det vardagliga arbetet och där känslor inte behöver tas hänsyn till. Informella 

kommunikationskanaler är samtal via telefon eller öga- mot- öga. Den vanligaste är 

öga- mot- öga, då chefen ofta är tillgänglig och de känner sig mest bekväma att 

kommunicera via samtal. Information som tas via samtal med chefen är den som är 

känslig och där budskap och känslor är centrala ting som ska uppmärksammas. 

Medarbetarna träffar chefen nästan varje dag. De som inte ser sin chef varje dag gör det 

flera gånger i veckan och detta anser alla är tillräckligt.  

DISKUSSION 

Nedan redogörs för metoddiskussionen, där förklaras valen mer ingående, samt 

förbättringsmöjligheter för studien. Därefter kommer resultatdiskussionen, där 

diskuteraset resultat gentemot tidigare forskning. Slutligen kommer en slutsats och 

vidare forskning inom området.  

Metoddiskussion 

Den fördel som kan ses med att använda en kvantitativ metod istället för kvalitativ är att 

den kunde gett ett mer generaliserbart resultat. Jag skulle även kunnat vända mig till fler 

respondenter som innebar en större population, vilket i sin tur skulle gett mer data att 

arbeta med. Anonymitet hos intervjupersonerna skulle också kunna tas hänsyn till, då 

det skulle kunna använts en urvalsmetod som gjorde respondenterna anonyma, vilket 

inte går med en kvalitativ metod. Det kändes viktigt att synliggöra respondenternas 

kroppsspråk och kunna ställa följdfrågor direkt, vilket gjordes bra med en kvalitativ 

metod. Därmed anses kvalitativ metod var ett bra tillvägagångssätt för studien och 

uppsatsen.  

Det var svårt att finna ett företag som hade möjlighet att medverka i studien. Tre 

stycken företag kontaktades, men de hade ingen möjlighet att ta emot då de hade högt 

tryck under uppsatsens tidsperiod. Kontaktades en person som jag följer och haft 

kontakt med via Twitter som hjälpte mig att välja ut respondenter från företaget. I 

efterhand hade det önskats att kontaktpersonen inte valde ut intervjupersonerna, då detta 

försvårade arbetet med att hålla de medverkande konfidentiella. För att göra 

intervjupersonerna konfidentiella har hen och chefen använts, för att göra citat och 

empiri könsneutral. På detta vis blir det svårare att identifiera vem som sagt vad. 

Utomstående personer kommer inte kunna identifiera varken företaget eller 

intervjupersonerna. Därmed anses data hantertas konfidentiellt under uppsatsens gång.  

För att göra studien mer generaliserbar skulle fler intervjuer kunnat göras på företaget, 

samt gjort intervjuer i olika organisationer. Detta hade gett en bredare bild av fenomenet 

kommunikation. Jag anser dock att med uppsatsen arbetsprocess, tidsperiod, samt att 

uppsatsen skrivits själv gör att de intervjuer som genomförts är tillräckliga. Sex 

intervjuer genomfördes och fick ut bra data från samtliga intervjuer, vilket gör att syftet 

och frågeställningar har kunnat besvaras på ett bra sätt. Den empiriska mättnaden 

uppnåddes, då de flesta av intervjupersonerna hade samma uppfattning och upplevelse 



 

23 

av fenomenet. Därmed hade fler intervjuer inte gett ny information, utan den hade blivit 

ungefär den samma.  

Intervjuerna gav bra och användbar data, men intervjuguiden skulle kunna haft fler 

följdfrågor. Detta hade kunnat ge djupare intervjuer och data som blivit mer intressant, 

som hade kunnat underlätta för en djupare analys och förståelse för fenomenet intern 

kommunikation. Dock anses den information som fåtts i studien tillräcklig för att 

besvara problemformuleringen. Därmed bedöms intervjuguiden tillfredsställande. När 

intervjuerna genomfördes upptäcktes även att några av respondenterna hade lättare att 

prata fritt kring ämnet och en del behövde mer frågor. Detta hade kunnat förberedas 

genom fler pilotintervjuer, vilket hade bidragit med fler följdfrågor och jag hade blivit 

säkrare i en intervjusituation. Det material som samlats in anses ändå tillräckligt för att 

använda i studien, men till nästa studie kan detta vara bra att tänka.  

När det empiriska materialet analyserades valde jag att transkribera alla intervjuer själv 

och sedan föra anteckningar och färgkoda materialet. Metoden anses som för studien, då 

jag fick en god inblick i materialet och visste vad alla intervjupersoner hade sagt. 

Metoden som använts har varit tidsödande, men detta vägdes in i beslutet och ansåg att 

förståelsen och inblicken av materialet var viktigt för resultatet och därmed kändes valet 

av metod självklart. Nackdelen som kan se med detta är att det bara är en tolkning som 

gjorts av materialet, då jag var själv i processen och materialet diskuterades inte med 

någon, vilket hade kunnat bidra med fler synvinklar. En tolkning till hade varit 

berikande, men materialet är inte missvisande för att det enbart finns en tolkning. 

Metoden som använts kändes bekväm och det tror jag har underlättat och gjort resultatet 

innehållsrikt.  

Uppsats har skrivits på egen hand. Jag har haft god hjälp av handledare, vänner och 

familj under hela processen. Att skriva själv har både sina för och nackdelar. De 

nackdelar som kan ses är som nämnts ovan att det bara blir en tolkning av det empiriska 

materialet och motgångar som uppstått har jag fått hantera på egen hand. Det finns 

många fördelar också, en av dessa är att jag kunnat lägga upp arbetet som jag velat och 

känts bekväm i, ämnet som uppsatsen handlar om har bestämts själv och det har även 

varit en lärorik process som jag kommer kunna dra nytta av i framtiden.  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka vad som upplevs som förutsättningar för intern 

kommunikation uppåt i en organisation, från medarbetare till närmsta chef, samt på 

vilka olika sätt medarbetarna själva kommunicerar med sin chef. Med utgångpunkt i 

Kolbs lärocirkel förstås denna kommunikativa process mellan medarbetare och chef i 

föreliggande studie som en lärprocess av betydelse för verksamhetens långsiktiga 

utveckling. 

Kommunikation centralt för lärande  

För att det ska kunna uppstå ett lärande i samhället, organisationer, skolan eller var som 

helst i världen behövs kommunikation. Denna kommunikation kan vara genom ord, 

kroppspråk eller beteenden. Vi samtalar med varandra och utbyter berättelser och 

erfarenheter, vilket leder till ett lärande. Vi kan även se på andras beteende i olika 

sammanhang eller vilket kroppsspråk personer har i olika sammanhang för att lär oss 

hur vi ska bete oss i samma situation i framtiden. En verksamhet som utvecklas i takt 
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med samhället kommer bli mer konkurrenskraftig och stå sig bättre mot andra företag 

på markanden.  

 Samarbete mellan organisationsmedlemmar 

Studien visar på att medarbetarna samarbetar och ställer frågor till varandra om det är 

något de undrar, vilket Heide (2002) menar främjar lärandet i organisationen, då de 

utbyter kunskaper och erfarenheter. Det är viktigt att medlemmarna i verksamheten kan 

prata och lära sig av varandra. Simonsson (2002) menar att dialog är ett bra verktyg för 

att lära sig av varandra, genom att prata om erfarenheter och problem synliggörs. 

Cheferna och medarbetarna har också en väl fungerade kommunikation som gör att de 

utbyter erfarenheter med varandra. Både medarbetare och chefer lär sig, vilket leder till 

en personlig utveckling hos individerna men även en utveckling för verksamheten.  

När Kolb presenterade sin modell av erfarenhetsbaserat lärande menade han att det är en 

process som ständigt pågår. De fyra stadierna som han beskriver i sin lärocirkel går vi 

människor igenom när vi ska lära oss genom erfarenhet. Han beskriver att vi pratar med 

varandra och utbyter erfarenhet och därmed är kommunikationen en viktig del för att 

lärandet ska uppstå (Illeris, 2007).  Studien visar att de har en bra kommunikation från 

medarbetare till chef, men även medarbetare i mellan. Detta är en av förutsättningarna 

till att lärande ska ske och få en konkurrenskraftigare organisation, enligt Kolbs 

lärocirkel.  

 Möten främjar lärande 

Resultatet visar på att medarbetarna använder månadsmötena och ledningsmötena som 

tillfällen där de kan lära sig av varandras erfarenheter och kompetenser. En av 

respondenterna beskriver att ledningsmötet är givande, då hen ser det som utbildning. 

Muscat och Mollicone (2012) beskriver Kolbs lärocirkel som att medarbetarna upplever 

ett konkret problem som de önskar ändra på. De funderar på lösningar själva och för att 

få in andras synvinklar och erfarenheter prata med övriga personer i organisationen. När 

deras synvinklar och förslag samlats gör medarbetarna om förslagen till lösningar som 

är anpassade till det egna problemet. När personen tror sig funnit en lösning provas 

denna mot problemet och en ny konkret upplevelse uppstår. Antingen är denna 

upplevelse bra, vilket tyder på att lösningen fungerade eller är upplevesen negativ, 

vilket innebär att medarbetarna behöver göra om samma process igen för att finna en ny 

lösning. I studien kan vi se att medarbetarna använder mötena som en lärocirkel. 

Medarbetarna upplever ett problem som de inte kan hitta en lösning på själva för att de 

inte har all kompetens eller för att de inte har tillräckligt med erfarenhet. De anställda 

använder då mötena för att diskutera problemet och på så vis få in nya synvinklar, 

erfarenheter och berättelser. När mötet är klart går medarbetarna tillbaka till sina 

arbetsuppgifter, men nu har personen fler synvinklar och förbättringsförslag. Med hjälp 

av dessa hittar medarbetaren en lösning som de tror går att applicera på problemet. 

Lösningen prövas och ger då en positiv eller negativ upplevelse. Blir svaret negativt går 

medarbetaren tillbaka till mötet för att samla på sig mer information och synvinklar. Det 

är såhär lärandet går till hela tiden i vårt samhälle. Med hjälp av andras erfarenheter 

samlar vi på oss information som vi senare kan använda när vi stöter på problem. 

Genom att framställa nya lösningar på problem uppstår ett lärande som utvecklar hela 

verksamheten, då medarbetarna tar med sig erfarenheter och lärdomar genom att prova 

sig fram och den nya kunskapen kommer de ha med sig i sitt framtida arbete. På detta 
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vis utvecklas även organisationen och blir mer konkurrenskraftig gentemot övriga 

företag i samma bransch.  

Simonsson (2002) menar att en god dialog på möten och i vardagsarbetet kan användas 

för att lärande ska uppstå. Genom att reflektera och tänka tillsammans får alla 

medlemmar möjlighet att berätta sina erfarenheter och de får även ta del av varandras. 

Respondenterna i denna undersökning anser att de har en god kommunikation där 

dialogen mellan medarbetare och chef fungerar bra. När medarbetarna stöter på ett 

problem och inte finner en egen lösning kan de vända sig till chefen för att få höra hens 

erfarenheter och åsikter. Medarbetaren kan med hjälp av detta utforma en lösning på sitt 

egna problem. Även här kan vi se att medarbetarna använder sig av Kolbs lärocirkel 

som Muscat och Mollicone (2012) beskriver. De vänder sig till personer med andra 

erfarenheter och kompetens och med hjälp av deras synvinklar utformas en lösning på 

problemet.  

En av respondenterna i studie säger att de enbart är män i ledningsgruppen. Personen 

säger inget om hen anser att det är bra eller dåligt, men uppfattas på kroppsspråk och 

tonläge att personen hade önskat att det skulle finnas någon kvinna med i denna grupp. 

Om vi tänker utifrån Kolbs lärocirkel, så beskriver han att det ska samlas in information 

från olika personer och synvinklar. För att få en bredd på synpunkterna anser jag det 

viktigt med många olika personer både vad gäller kön, ålder och erfarenhet. Samlas det 

enbart in synvinklar från en enda sorts människor kommer svaren bli relativt lika 

varandra, därför anses det viktigt att ha en mångfald i organisationen, både vad gäller 

anställda och de som sitter i beslutfattande positioner.  

Studien visar att VD:n hade funderat på att slå ihop två månadsmöten, så alla anställda 

hade ett månadsmöte tillsammans. Detta tror jag är en bra idé, både för lärandet och 

delaktigheten hos de anställda. Genom att slå ihop mötet kommer alla anställda få 

samma information samtidigt. Trots att tanken är att samma information tas upp vid två 

olika tillfällen blir informationen aldrig identisk med varandra. På grund av att det ställs 

olika frågor vid de båda tillfällena, vilket gör att informationen tolkas annorlunda vid ett 

tillfälle. Därför menar jag att det är bra om de slår ihop mötena till ett. Även lärandet 

främjas genom en hopslagning, då det kommer in fler perspektiv genom att fler 

yrkeskategorier deltar och det bidrar även till fler erfarenheter. Även medarbetarna var 

positiva till att ha ett stort möte, då de fick träffa alla och de som arbetar på 

huvudkontoret blev inte lika anonyma som de är idag.  

Förutsättningar för intern kommunikation  

 Daglig kommunikation 

Simonsson (2002) menar att de flesta organisationer samtalar genom diskussion eller 

debatt och att dialogen glöms bort i många fall. Den här studien visar på att de använder 

sig av dialog i de flesta fall. De samtalar om saker och försöker fatta ett gemensamt 

beslut som gynnar medarbetarna och verksamheten. Det som framkommit av studien är 

att både chefer och medarbetare lyssnar på varandra och alla får säga sin åsikt, utan att 

det är någons erfarenhet som för minskas eller tas bort, vilket Simonsson (2002) anser 

är viktigt för att kommunikationen ska kunna bli ärlig och öppen. Respondenterna 

menar även att chefen lyssnar och de ser resultat av det som medarbetarna säger. De för 

en dialog som sedan leder till beslut som både medarbetare och chef känner sig nöjda 

med.  
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Studien visar att cheferna i företaget skapar förutsättningar för intern kommunikation på 

olika sätt. Ett är att chefen oftast finns tillgänglig om inte på kontoret kan medarbetarna 

kontakta sin chef via telefon eller mejl. Chefen kan även komma in på medarbetarens 

kontor för att prata, vilket underlättar för medarbetaren att kunna ställa frågor och ha en 

kommunikation tillsammans med sin chef. Att chefen bjuder in till en dialog när de ska 

gå till ett gemensamt möte är också ett sätt för chefen att skapa förutsättning för en god 

intern kommunikation. Heide, et al. (2012) menar att den dagliga dialogen är mycket 

viktig för att den interna kommunikationen ska fungera väl. Att enbart skicka 

information mellan varandra är inte hållbart, utan en daglig dialog mellan chef och 

medarbetare önskas. Information som skickas ut och saker som sker i företaget behövs 

diskuteras och småpratas kring, för att kunna skapa en gemensam förstålse hos de som 

ingår i organisationen. Detta kan göras genom att ha en vardaglig kommunikation som 

är god och att chefen visar sig intresserad. I resultatet ser vi även att cheferna finns i det 

vardagliga arbetet relativt mycket. Respondenterna menar att de ser sin närmsta chef 

nästintill dagligen. De som inte träffar sin chef dagligen gör det flera gånger i veckan 

och anser att detta är tillräckligt för att kunna föra en god kommunikation med sin chef. 

Genom att se sin chef dagligen kan också ses som en uppmuntran och förutsättning för 

att kunna föra en dialog. Om medarbetarna inte ser sin chef är det svårare att inleda en 

dialog, men syns chefen blir det enklare för medarbetaren att ta upp frågor och starta en 

konversation. Därmed kan en förutsättning för en god intern kommunikation vara att 

chefen syns och finns tillgänglig när det behövs.  

 Organisationens storlek 

Studien visar också på att en liten organisation kan vara en förutsättning för en god 

intern kommunikation från medarbetare och chef. Respondenterna menar att en liten 

verksamhet underlättar, då de ser varandra dagligen, vilket underlättar en smidigare 

kommunikation med varandra. Jag håller med att en liten organisation är en 

förutsättning för intern kommunikation, men även stora företag och verksamheter kan 

ha en god intern kommunikation. Att vara en liten organisation har klart sina fördelar, 

då organisationsmedlemmarna vet vilka alla är och oftast är arbetsuppgifterna och 

ansvaret relativt bra uppdelat mellan de anställda. Ett företag med fler anställda kommer 

troligen behöva anstränga sig mer och arbeta hårdare för att den interna 

kommunikationen ska fungera bra, men även dessa kan ha en god kommunikation från 

medarbetare till chef.  

 Uppmuntran till dialog 

Simonsson (2002) beskriver att en ledare ska uppmuntra till dialog och det ska finnas en 

miljö som främjar en god kommunikation, men chefen får inte styra dialogen. Några av 

medarbetarna ansåg att chefen inte uppmuntrade till en dialog, men de ansåg att det inte 

behövdes. De upplevde att kommunikationen var naturlig och de var bekväma med att 

föra en dialog med chefen. Detta kan jag se som en ”tyst” uppmuntran från chefens sida. 

Genom att chefen visar sig tillgänglig och villig att lyssna på sina medarbetare gör att de 

vågar ta kontakt med sin chef och inleda en dialog. Det behövs inte alltid ord för att 

uppmuntra, utan kroppsspråk och handlingar är också en viktig del för att en dialog ska 

fungera. De respondenter som ansåg att chefen uppmuntrade till dialog beskriver att 

chefen berättade för medarbetaren att de kunde komma och prata vid behov och att 

chefen upplevde det positivt att bli informerad. Detta anser jag är ett bra sätt av chefen 

och visa att hen är intresserad av att föra en dialog med sina medarbetare. Uppfattar inte 
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medarbetarna att chefen vill bli informerad kan de känna en osäkerhet kring när de ska 

inleda en kommunikation med sin chef. I denna organisation kan det dock inte se att 

detta är ett problem, då medarbetarna säger att de har en dialog nästan dagligen. En av 

respondenterna beskriver också att hen informerar chefen mer än vad som är 

nödvändigt, men personen känner sig trygg i detta och vill ha en kontinuerlig dialog 

med sin chef. Jag anser detta som mycket positivt för den interna kommunikationen. En 

medarbetare menar att det känns bra att kommunicera tillsammans med sin chef 

kommer få ut mer av sitt arbete än de som har en sämre dialog med sin chef.   

Kommunikationskanaler i organisationen  

De kommunikationskanaler som används i organisationen är månadsmöten, 

ledningsmöten, mejl, sms, samtal via telefon, personliga samtal och medarbetarsamtal. 

Granberg (2011) menar att det bör finnas olika kommunikationskanaler inom en 

verksamhet, då olika kanaler passar för olika information. Han poängterar dock att det 

inte får finnas för många kommunikationskanaler, då det kan göra medarbetarna 

förvirrade. De kan ha svårt att avgöra vilken kanal som ska användas till vilken 

information och de kan även ha svårt att veta var information finns om den ligger 

utspridd på flera olika ställen. Resultatet i studien visar dock att medarbetarna är nöjda 

med de kommunikationskanaler som finns i företaget. De anser det är tillräckligt med 

kanaler och de anser även att de vet vilken kanal som ska användas för vilken 

information. Detta tyder på en distinkt kommunikationsstrategi från företagets sida, 

dock framkom det inte om den är medveten eller omedveten.  

 Möten i organisationen 

De möten som arrangeras deltar olika medarbetare. Simonsson (2002) beskriver att 

dagens organisationer hanterar allt mer komplicerade uppgifter och det leder till att det 

behövs personer med kunskap kring specifika ämnen. För att kunna fatta beslut som 

grundas på olika synvinklar och kunskaper behövs därför allas kompetenser diskuteras 

och tillsammans fattas ett beslut. Jag anser därför att ledningsmötena är en bra metod 

för det här. På mötet sitter personer med olika komptenser och de diskuterar 

tillsammans vad de anser och de fattar beslut genom att lyssna på varandras erfarenheter 

och kompetenser. Även de månadsmöten där alla medarbetare medverkar främjar 

diskussioner och beslut. I organisationen består av många olika yrkeskategorier, vilket 

gör att det finns mycket kompetens och olika synvinklar på problem. Att använda dessa 

möten för att ta beslut är effektivt och även de bästa besluten tas vid dessa möten, då 

många synvinklar kommer fram och med hjälp av det kan den bästa lösningen komma 

fram. 

Resultatet visar på att medarbetarna är nöjda med månadsmötena, då det ger en 

samhörighet och diskussionerna är givande. De personer som var nöjda med dialogen 

och de möten som arrangerades, kände en stor delaktighet och samhörighet med 

organisationen. En av respondenterna var mindre nöjd med dialogen och mötena och 

personen beskrev också att hen kände sig utanför. Intervjupersonen kände sig undan 

skuffad från övriga organisationen. Humé och Leonard (2014) beskriver att dialog ger 

en ökad samhörighet till organisationen. Därför anser jag det viktigt att alla som arbetar 

i verksamheten ska känna sig hörda och delaktiga. Därmed blir det centralt att skapa en 

intern kommunikation som är bra för alla medlemmar. Larsson och Söderberg (2008) 

poängterar även att möten är en bra kanal för att reda ut eventuella missförstånd, då 

organisationsmedlemmarna träffas öga- mot – öga. Detta ser även jag som en klar 
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fördel. När en dialog förs öga- mot- öga synliggörs kroppspråk och reaktioner, vilket 

gör att missförstånd och irritationer inte behöver uppstå.  

 Muntlig och skriftlig kommunikation 

Studien visar precis som Kupritz och Cowell (2011) att den information som ska tas 

öga- mot- öga är den som är av personlig karaktär. Respondenterna menar att personliga 

samtal passar sig för information som är känslig och där det är centralt att synliggöra 

kroppsspråk och reaktioner. Denna information anser de är mest bekväm att ta via ett 

samtal. Dock menar de flesta respondenter att de samtalar öga- mot- öga om det mesta 

med sin chef, då de får en snabb återkoppling och kommunikationen blir mer effektiv. 

Följdfrågor och missförstånd tas direkt istället för att skicka flera olika mejl, vilket 

Simonsson (2002) också beskriver. Några av intervjupersonerna menar även att de är 

mest bekväma med att prata och har svårt att formulera sig via skrift. Trots att en 

kommunikationskanal som synliggör kroppsspråk och reaktioner är bra anser 

intervjupersonerna i studien att all information inte behöver tas via personliga samtal. 

Den information som de tar skriftligt är den som handlar om arbetet. Det kan vara saker 

som behövs beställas, frågor kring leveranser och de kan även använda skriftlig 

kommunikation för att bestämma tid för ett möte. Information kring arbetsuppgifter 

kräver inte att kroppsspråk och budskap synliggörs på samma sätt, därmed anser 

respondenterna att det går att ta skriftligt. Även studien av Mishra, et al. (2014) visar att 

medarbetarna anser att all information inte behövs ta öga- mot- öga, utan att det passar 

sig bättre skriftligt i form av mejl eller nyhetsbrev. Studien visar också på att mejlen är 

ett effektivt arbetssätt då det går att ha flera projekt igång samtidigt. Respondenterna 

menar att de kan skicka ett mejl med en fråga och när de väntar på svar kan de arbeta 

med något annat. Om de hade ringt hade det tagit längre tid och därför såg de fördelar 

med mejlen.  

Mackenzie (2010) menar att den muntliga kommunikationen från medarbetare till chef 

har minskat på grund av internets utveckling, vilket dock inte kan ses i studien. De 

flesta av respondenterna menade att de samtalar med sin chef istället för att skicka mejl. 

Jag tror att detta har och göra med organisationen storlek. I och med att de är en liten 

verksamhet med ett 30-tal anställda, tror jag att den muntliga kommunikationen är 

relativt enkel att få till. De träffas varje dag och det är få människor som behöver bli 

informerade när olika beslut ska tas. Därför menar jag att denna organisation fortfarande 

använder sig av muntlig kommunikation mest. Ett företag med flera hundra anställda 

har det svårare att kunna kommunicera muntligt varje dag med sin, chef då det inte 

finns tid och utrymme för alla. Därmed tror jag att en mindre organisation har det en 

fördel för att skapa en god intern kommunikation.  

 Medarbetarsamtalets betydelse 

I studien lyfter de flesta av respondenterna upp medarbetarsamtal som en 

kommunikationskanal som de anser är bra. De anser att det är en bra kanal för att få 

säga sin mening och det ger också möjlighet för att komma med feedback och kritik till 

sin chef. Genom att ha medarbetarsamtal känner sig medarbetarna sedda och de känner 

sig behövda i organisationen. När tidigare forskning skrevs tänkte jag inte på att 

medarbetarsamtal kunde vara en kommunikationskanal som hade betydelse för den 

interna kommunikationen. Det var först när intervjuerna gjorts som jag upptäckte att 

medarbetarna ansåg denna kanal viktig och började reflektera över det. Nu i efterhand 

kan jag hålla med respondenterna att denna kommunikationskanal är ett bra tillfälle för 
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att skapa en god kommunikation från medarbetare till chef. Samtalet handlar om vad 

medarbetaren känner och tycker, vilket chefen kan dra nytta av i framtiden Att 

personalen får säga vad de tycker om företaget, arbetsuppgifter och hur de mår gör att 

de känner sig bekräftade och att någon bryr sig. Därför bör fler organisationer ta vara på 

denna chans att ha bra medarbetarsamtal för jag tror att det kan göra stor skillnad på den 

interna kommunikationen.  

Slutsats 

De förutsättningar som finns för intern kommunikation i organisationen är:  

o Cheferna finns synliga för medarbetarna. Personalen ser sin närmsta chef flera 

gånger i veckan, vilket gör att de kan ställa frågor när de träffas och det är lätt 

för medarbetaren att inleda en konversation med sin chef. När chefen inte finns 

på kontoret är hen tillgänglig på mejl, sms eller via telefonsamtal. 

 

o Organisationen är en relativt liten verksamhet, med enbart 30 anställda gör att 

förutsättningen för en god intern kommunikation förenklas. Alla anställda vet 

vilka alla är och arbetsuppgifter likväl ansvar är tydligt uppdelat, vilket medför 

att kommunikationskedjan blir kort vid frågor. En liten organisation underlättar 

även för att träffa sin närmsta chef. De är utspridda på en liten geografisk yta 

som gör att chefer och medarbetare har en god och nära kontakt.  

 

o Chefen uppmuntrar sina medarbetare till att kommunicera med hen. Detta görs 

antingen via kroppsspråk och handlingar eller att chefen säger till sina 

medarbetare att hen uppskattar information och alltid finns tillgänglig. På detta 

vis vet medarbetarna att chefen önskar en kommunikation, vilket likaså är en 

förutsättning för att en kommunikation ska kunna ske.  

De kommunikationskanaler som används i organisationen är: 

o Möten, samtal via telefon, samtal öga- mot- öga, medarbetarsamtal, mejl och 

sms.  

 

o Kanalerna som används anser medarbetarna tillräckliga och de vet även vilken 

kanal som ska användas för vilken information.  

Lärandet i organisationen sker på många olika sätt:  

o De har möten där de anställda träffar varandra samt cheferna. Här finns det 

utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte. Genom dessa tillfällen kan 

medarbetarna samla på sig kunskap som kan användas till framtida problem och 

händelser.  

 

o Chef och medarbetare har också en dialog med varandra nästan dagligen, vilket 

medför att medarbetaren kan ställa frågor till sin chef.  

 

o Genom att organisationsmedlemmarna lär sig, utvecklas även verksamheten. 

Respondenterna menar också att de lär sig av varandra i det vardagliga arbetet, 

då de frågar varandra och chefen när problem uppstår. Detta leder också till en 
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utveckling hos organisationen genom att erfarenheter utbyts och medlemmarna 

lär sig och utvecklas.  

Vidare forskning 

Efter avslutad studie kan jag konstatera att det hade varit intressant att utföra en studie 

på en större organisation för att undersöka om det finns någon skillnad på upplevelsen 

och förutsättningarna för intern kommunikation och användning av 

kommunikationskanalerna där. Detta för att en förutsättning som kom fram i denna 

studie var bland annat organisationens storlek, därmed anser jag det intressant att 

undersöka en större verksamhet och jämföra de två studierna. 

En annan intressant studie skulle vara att använda sig av kvantitativ metod och 

undersöka både hur medarbetare och chefer upplever den interna kommunikationen. 

Finns det någon skillnad på medarbetare och chefernas upplevelse och användning av 

den interna kommunikationen. Med kvantitativ metod skulle det bli anonymt, vilket 

möjligtvis skulle ge mer ärliga svar och ett större antal respondenter skulle kunna 

medverka.  
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Bilaga I 

 

Missiv 

Information om undersökningen 

Denna undersökning utgör underlag för en rapport som vi har för avsikt att skriva i 

kursen Arbetslivspedagogik – lärande, utveckling och ledarskap i organisationer III (30 

högskolepoäng) 

vid Linnéuniversitetet i Växjö. Rapporten kommer att handla om "Kommunikation i 

organisationen". Syftet är att undersöka är att ta reda på hur förutsättningarna för 

kommunikationen uppåt i organisationen, från medarbetare till chef ser ut, samt på vilka 

olika sätt medarbetarna själva kommunicerar eller inte kommunicerar med sin chef. 

Att delta i undersökningen är frivilligt. 

Du kan självklart välja att låta bli att svara på frågor, och du kan avbryta din medverkan 

när som helst 

utan närmare förklaring. Din integritet i studien skyddas genom att dina svar behandlas 

så att obehöriga inte kan ta del av dem. Informationen du lämnar kommer att 

avidentifieras innan delar av den publiceras i rapporten, vilket innebär att uppgifter som 

till exempel ålder, bostadsort eller andra fakta kan ändras för att undvika identifiering. I 

rapporten kommer inte företagets namn att redovisas, men när rapporten är klar kan den 

lämnas ut till företaget om så önskas. Dock är det viktigt att vara medveten om att det 

inte går att garantera total anonymitet. Det kan tänkas att någon känner igen, eller tror 

sig känna igen, en viss person.  

Rapporten beräknas vara klar januari 2015. 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig eller kursansvarig, se 

kontaktuppgifter nedan. 

 

Med vänliga hälsningar 

Hanna Wåhlin     

Telefon dagtid  

07XXXXXXX 

 

Handledare: 

Andreas Nordin 

Institutionen för pedagogik 

Linneuniversitetet 

Epost:   andreas.nordin@lnu.se 

  



 

 

 



Bilaga II 

 

 

Intervjuguide 
Tema 1: Övergripande frågor 

 Kan du beskriva en vanlig arbetsdag? 

 

 Hur länge har du arbetat i denna organisation? 

 

 Har du gått någon utbildning i kommunikation? 

 

 Vilka tidigare erfarenheter har du av arbetslivet? 

Tema 2: Medarbetarens upplevelse och förutsättning 

 Hur upplever du kommunikationen från medarbetare till chef? 

- Hur fungerar den? 

- Är det något som inte fungerar? 

 På vilket sätt underlättar organisationen för en kommunikation med chefen? 

- Uppmuntras ni att kommunicera uppåt till chefen? 

- Har ni något system som underlättar kommunikationen uppåt? (frågelåda, 

”öppet hus”) 

Tema 3: Kommunikationskanaler 

 Vad har ni för kommunikationskanaler inom företaget? (Exempel, intranät, e- 

post, möten) 

- Hur kombineras dessa? 

 

 Vilken information anser du ska tas upp via samtal? 

- Feedback, kritik 

 

 Vilken information anser du ska tas upp via skriftlig kommunikation? 

- Feedback, kritik 

 

 Hur använder du era kommunikationskanaler när du ska vända dig till chefen? 

 

 Hur ofta är chefen hos er i det vardagliga arbetet? 

Tema 4: Avslutning 

 Har jag förstått dig rätt om jag uppfattar det så här? (Sammanfattar) 

 

 Har du några frågor eller något du vill tillägga? 


