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Sammanfattning 
Kommunikation spelar en stor roll i dagens organisationer och det finns en mängd olika 
kanaler att välja mellan för att förmedla olika budskap. Syftet med denna studie har varit att få 
kunskaper om den formella interna kommunikationen och hur den upplevs fungerar ur ett 
chefsperspektiv. 
	  
Inledningsvis undersöktes vilka kommunikationskanaler bolaget använder sig av i sin interna 
kommunikation. Vidare har fokus legat på hur chefer upplever att den formella interna 
kommunikationen fungerar ur två olika perspektiv, dels utifrån deras egen arbetssituation och 
dels ur ett organisatoriskt perspektiv. Avslutningsvis har chefernas upplevelse av utmaningar i 
den interna kommunikationen hos bolaget undersökts.  
	  
Undersökningen är baserad på sex kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med chefer i ett 
livsmedelsproducerande bolag. Resultatet av intervjuerna samt forskning och teorier på 
området har legat till grund för analys och slutsatser för studien.  
	  
Resultatet visar att bolaget främst använder sig av elektroniska kommunikationskanaler samt 
möten i sin formella interna kommunikation. Chefernas upplevelse är att de får tillräckligt 
med information för att kunna utföra sitt dagliga arbete, men de önskar mer information om 
långsiktiga mål och strategier. Chefernas upplevelse är att kommunikationen inom 
organisationen brister och de anställda känner sig under-informerade, detta har skapat en viss 
osäkerhet inför framtiden. De största utmaningarna bolaget står inför är att skapa en 
kommunikationsstruktur och enhetlighet i kommunikationsarbetet.  
 
Nyckelord: Formell intern kommunikation, intern kommunikation, kommunikation, 
kommunikationskanaler, information 	  
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Abstract 
Communication plays a vital organizational function, and modern organizations have a 
growing variety of channels through which information can be transmitted. The purpose of 
this study is to gain insight into the function and user experience of formal internal 
communication in a company producing foodstuffs.  
 
An initial assessment examined the protocols the company has codified for internal 
communication. Further focus was placed on the user experience from two perspectives: how 
internal communication is experienced by individuals within the company, and in terms of 
perceived impact on the organization as a whole. Finally, the study examines perceived 
internal communication challenges.  
 
The study is based on six semi-structured qualitative interviews with employees of a foodstuff 
company. The interview results and theoretical research form the basis of presented analysis 
and conclusions.  
 
The result of the initial assessment show that the company primarily employs electronic 
channels in addition to meetings in its formal communication. The employees’ reported that 
they received sufficient information to complete their daily work, however that they desire 
more information about long-term goals and strategies. Further, they indicated that, from an 
organizational perspective, communication is insufficient and that they feel under-informed, 
resulting in uncertainty regarding the future of the company. The primary challenges facing 
the company are creating a communication structure that ensures consistent internal 
communication. 
 
Keywords: Formal internal communication, internal communication, communication, 
communication channels, information 
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Inledning 
Bakgrund 
Kommunikation är ett ständigt återkommande ämne inom arbetslivet och möjligheterna för att 
kommunicera har förändrat drastiskt tack vare den teknologiska utvecklingen. Det gör att det 
går snabbt att kommunicera oberoende av tid och plats.  
 
Falkheimer och Heide (2014: 129) menar att internetteknikens intåg i organisationerna under 
1990-talet, har gjort att e-mail, webbsidor och intranät blivit de främsta kanalerna för intern 
kommunikation. Införandet av nya kommunikationskanaler i organisationer har bidragit till en 
betydligt bättre kontroll över den formella kommunikationen och den information som ska 
spridas än när den förmedlas enbart genom cheferna. (Falkheimer & Heide, 2014: 128-129)  
 
En stor del av kommunikationen som sker inom organisationer har en informell karaktär, 
exempelvis den information som utväxlas vid kaffemaskinen eller vid ett spontant möte i 
korridoren. Falkheimer och Heide (2014: 131) slår fast att den informella kommunikationen 
står utanför ledningens kontroll. De säger också att den informella kommunikationen är störst 
till volym i den interna kommunikationen och har som funktion att komplettera och fylla de 
luckor som finns i informationen. Är den formella kommunikationen effektiv minskar 
behovet av den informella kommunikationen. Den formella kommunikationen består av 
regler, strategier och standardiserade arbetsprocesser. Deltagarna är förutbestämda liksom 
deras roller inom kommunikationen. Den formella kommunikationen kan utgöras av 
exempelvis möten, utvecklingssamtal eller annan planerad information. (Falkheimer & Heide, 
2014: 130-131; Heide, 2012: 42)  
 
Intern kommunikation kan ses som “den kommunikation som sker mellan chefer och 
medarbetare och mellan medarbetare” medan extern kommunikation “är riktad mot 
målgrupper som befinner sig utanför organisationen”. (Falkheimer & Heide, 2014: 28) 
Strid (1999: 5) hävdar att det blir allt svårare att hålla isär den interna och externa 
kommunikationen. Ett exempel kan vara en personaltidning där innehållet är av intern 
karaktär och informationen enbart riktas till de anställda. Ska även exempelvis aktieägarna 
nås av samma information krävs det en annan typ av innehåll. (Strid, 1999: 5, 15) Att sätta 
gränsen mellan organisation och omgivning kan vara svårt och det kan vara enklare att låta 
syftet med informationen sätta gränserna för vad som är intern och extern kommunikation. 
 
De nya medierna för kommunikation som har kommit till följd av teknikutvecklingen, ger inte 
bara ledningen möjlighet att lättare lyssna och känna av organisationen, utan ger även 
medarbetarna kanaler att göra sin röst hörd genom, exempelvis olika diskussionsgrupper. 
Tekniken har således gett ledning och medarbetare nya arenor att kommunicera på. (Heide et 
al. 2012: 126)  
 
Trots ett brett urval av kommunikationskanaler upplevs kommunikationen i många 
organisationer som bristfällig. Problematiken kring kommunikation kan bero på de anställdas 
upplevelse av att vara under- eller överinformerade. Både för lite och för mycket information 
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kan försvåra arbetssituationen för den enskilda medarbetaren. För lite information kan skapa 
en osäkerhet, en avsaknad av helhetssyn och tillhörighet. För mycket information blir 
svårhanterligt och tidskrävande, då det kräver att mottagaren sållar ut den information som är 
relevant. Falkheimer och Heide (2014: 130) anser att bearbetning av information i överflöd är 
tidskrävande och sker på bekostnad av de ordinarie arbetsuppgifterna. För mycket information 
kan leda till mindre kreativitet och flexibilitet, och kan medföra att mottagaren överväldigas 
och har svårt att ta emot mer input. När medarbetarna vill ha “mer information” är ökad 
mängd information sällan en bra lösning, det är då bättre att informationen blir mer precis och 
målinriktad. (Erlien, 1999: 40) 
 
En viktig aspekt i organisationskommunikation är att hitta kanaler som är lättillgängliga för de 
anställda och anpassade till organisationens behov. I en föränderlig värld krävs det att 
organisationer är flexibla och har förmåga att anpassa sig efter marknaden, detsamma gäller 
för den interna kommunikationen. Ruck och Welch (2012) hänvisar till forskning på området 
som visar att det finns ett behov av att lägga större fokus på innehållet i kommunikationen än 
att fokusera på volymen av information och antal kommunikationskanaler.  
 
Idag finns det en stor bredd av kommunikationskanaler och stora möjligheter för 
organisationer att skapa en fungerande intern kommunikation, trots detta är det inte ovanligt 
med kommunikationsproblem. Tkalac Vercic, Vercic och Sriramesh (2012) framhäver att 
intern kommunikation har vuxit fram som ett eget område inom organisationskommunikation 
och trots att det är ett område på frammarsch finns det förvånansvärt lite akademisk forskning. 
Att det saknas forskning på området är återkommande i artiklar och tidigare forskning.  
Vi är intresserade av att undersöka formell intern kommunikation ur ett chefsperspektiv; hur 
fungerar den interna kommunikationen och hur ser kommunikationen ut i ett medelstort bolag 
2017? Utbildningen vi har läst, organisering och ledning av arbete och välfärd med inriktning 
arbetsvetenskap, handlar till stor del om att organisera och leda arbete och i detta spelar 
kommunikation en väsentlig roll. Vi vill titta närmre på kommunikation ur ett chefsperspektiv 
och har av den anledningen valt att undersöka upplevelsen hos tjänstemän som innehar en 
chefsposition.   
 
Syfte och Frågeställningar 
Syfte med uppsatsen är att få kunskaper om formell intern kommunikation och hur den 
upplevs fungerar ur ett chefsperspektiv.  

•   Vilka kommunikationskanaler använder bolaget sig av? 
•   Hur upplever cheferna att den formella interna kommunikationen fungerar utifrån sin 

egen arbetssituation?  
•   Hur upplever cheferna att den formella interna kommunikationen fungerar utifrån ett 

organisatoriskt perspektiv?  
•   Vilka utmaningar upplever cheferna att det finns med den formella interna 

kommunikationen? 
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Avgränsningar 
Vi avser inte i vår uppsats att väga in informella aspekter av kommunikation som icke verbala 
signaler och kroppsspråk som måste tolkas. Vi är medvetna om, som Jacobsen och Thorsvik 
(2014: 258) beskriver, att när människor kommunicerar spelar exempelvis kroppsspråk och 
känslor in i hur budskap uppfattas. Detta kommer vi inte beröra eller ta hänsyn till i 
uppsatsen.   
 
Larsson (2008: 80) skriver att de formella kanalerna inte har möjlighet att fylla hela behovet 
av information hos medarbetare. Desto större brister det finns i de formella kanalerna desto 
större blir behovet av den informella kommunikationen. (Larsson, 2008: 80) Vi är alltså väl 
medvetna om att den informella kommunikationen har stor betydelse, men har valt att 
avgränsa oss till att undersöka den formella interna kommunikationen.  
 
Organisationskommunikation är ett område som består av intern och extern kommunikation, 
mellan dessa är inte skiljelinjerna alltid tydliga. Viss intern kommunikation kan ha en extern 
betydelse, alltså för organisationens omvärld. Vi har valt att se hur organisationen främst 
kommunicerar formellt med sina medarbetare och har alltså inte tagit den externa 
kommunikationen i beaktning. Detta kan inkludera kommunikation med kunder, fackliga 
organisationer, konsulter, aktieägare och så vidare.  
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Tidigare forskning 

Redan i början av 1900-talet uppmärksammade forskare att kommunikation var en viktig 
ledningsfråga. (Heide et al, 2012: 15-16) På 1960 - talet började forskare intressera sig för 
intern organisationskommunikation, definierad som “sändning och mottagning av information 
inom komplexa organisationer”. (Dalfelt, Heide & Simonsson, 2001)  
På 1980-talet fick kommunikationsaspekter av ledarskapet mer uppmärksamhet när visioner 
och förändringar i organisationer fick större fokus, vilket ledde till en ny syn på ledarskap. 
Kommunikation började nu ses som en del av ledarskapet, inte bara som ett verktyg för 
ledaren att ta hjälp av. (Heide et al, 2012: 15-16) 
 
I en artikel om intern kommunikation gör Ana Tkalac Vercic, Dejan Vercic och 
Krishnamurthy Sriramesh (2012) en litteraturstudie och genomlysning av tidigare forskning 
om intern kommunikation. De anser att detta är ett av de snabbast växande specialområde 
inom kommunikation, men att intern kommunikation inte har fått den uppmärksamheten den 
förtjänar av forskarvärlden. Organisationer jobbar aktivt med intern kommunikation, men det 
finns förvånansvärt lite forskning på området. (Tkalac Vercic, Vercic & Sriramesh, 2012) 
Dalfelt et al. (2001) anser att intern kommunikation inte har fått den uppmärksamhet den 
förtjänar bland svenska forskare och om forskning inte får en framträdande roll finns risken 
att ämnet urholkas och simplifieras. (Dalfelt et al., 2001) 
 
Strid (1999: 13) skriver att kommunikationsforskning är en ung disciplin, dagens forskning 
om intern kommunikation har varit koncentrerad till kanaler som föredras och hur de används. 
Val av kanal är kopplat till innehållet i informationen och beror på vad som ska förmedlas, 
detta för att undvika missförstånd eller feltolkningar. (Ruck & Welch, 2012) Även Jacobsen 
och Thorsvik (2014: 262) lyfter fram forskning som styrker detta; kanalerna måste vara 
anpassade till budskapet som ska kommuniceras. De hänvisar även till studier i 
organisationskommunikation där det framkommer att medarbetare såväl som chefer föredrar 
muntlig kommunikation framför skriftlig och att kommunikation ansikte till ansikte anses 
vara mest effektiv. (Jacobsen & Thorsvik, 2014: 263) 

 
På den danska nätportalen Kommunikationsforum.dk publicerades 2012 en artikel som 
sammanfattar undersökningen Intern kommunikation 2005. I undersökningen svarade 12 000 
medarbetare i 24 organisationer i Norge, Sverige och Danmark på en enkät som berör 
skandinaviska organisationers interna kommunikation. Artikeln konkluderar med att det inte 
står bra till när det gäller skandinaviska organisationers interna kommunikation men att 
mycket tyder på att förbättringsarbetet är igång. (Heilskov, 2012) 
 
Undersökningen Intern kommunikation 2005 visar att de som ansvarar för den interna 
kommunikationen i organisationen och de övriga medarbetare har olika uppfattningar när det 
gäller vilka kanaler som är att föredra i kommunikationen. En sammanställning över de fem 
kanaler man anser vara viktigast hos respektive grupp visar följande: 
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Kommunikationsansvariga: 
1.   Högsta ledningen 
2.   Funktions-/linjecheferna 
3.   Intranätet 
4.   Personaltidningen 
5.   Medarbetarna 

 
Medarbetarna: 

1.   Funktions-/linjecheferna (den närmsta chefen) 
2.   Andra medarbetare 
3.   Högsta ledningen 
4.   Möten 
5.   E-mail 

 
Undersökningen visar att de kommunikationsansvariga lägger över 50 % av tiden och ⅔ av 
budgeten för intern kommunikation på personaltidningar och intranät, kanaler som 
medarbetarna anser är mindre viktiga och är inte ens med i deras Top-5-listan. Medarbetarna 
anser att deras närmsta chef är den bästa kanalen för information internt i organisationen. 
Det resultatet är i linje med andra internationella undersökningar som har påvisat ett starkt 
samband mellan tillfredsställande kommunikation med närmsta chef och tillfredsställelse med 
den interna organisationskommunikationen i övrigt. Detta kan ses i ljuset av att det i denna 
undersökning framkom att endast 10 % av tiden som är avsatt för intern kommunikation 
används till rådgivning för de funktions- och linjechefer som ska kommunicera till de övriga 
medarbetarna. (Heilskov, 2012) 
Att den interna kommunikationen fungerar är en förutsättning för att organisationen ska 
existera och utvecklas. Tidigare forskning har visat att det skapar förutsättningar för en positiv 
arbetsmiljö och för organisationen att uppnå sina mål om organisationen har ett utvecklat och 
effektivt kommunikationssystem.  (Falkheimer & Heide, 2014: 125) 
 
I undersökningen Intern kommunikation 2005 framhäver de kommunikationsansvariga olika 
faktorer som de anser stå i vägen för att höja kvaliteten/hindrar en utveckling i den interna 
kommunikationen. De faktorer som hamnar högst på listan är: 

•   avsaknad av effektiva styrningsverktyg för den interna kommunikationen 
•   för lite ekonomiska resurser (budget) till kommunikationsarbetet 
•   den högsta ledningen prioriterar inte den interna kommunikationen 

(Heilskov, 2012) 
 
Resultatet i undersökningen Intern kommunikation 2005 pekar på främst tre stora utmaningar 
när det kommer till intern kommunikation: 

•   den högsta ledningen är osynlig och inte trovärdig 
•   bristfällig strategisk kommunikation 
•   haltande förändringskommunikation 

Var tredje medarbetare anser att ledningen inte prioriterar direkt kommunikation med sina 
medarbetare. Endast 4 av 10 medarbetarna upplever att ledningen “lever som man lär”. Endast 
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hälften av medarbetarna i undersökningen anser sig ha en bra förståelse för verksamhetens 
överordnade mål och strategier. Varannan medarbetare upplever att de inte får tillräcklig 
information när det sker förändringar inom organisationen. 
En annan utmaning som framkommer i resultatet av undersökningen är mängden information 
man upplever sig få. Medan högutbildade medarbetare anser att informationsöverflöd är ett 
problem, upplever lågutbildade som är sysselsatta inom industri och hantverksyrken att de är 
under-informerade när det gäller deras egen arbetssituation. Undersökningen konkluderar med 
att den största utmaningen när det kommer till intern kommunikation blir att lägga större 
fokus på funktions- och linjechefer och deras kommunikativa ansvar. (Heilskov, 2012) 
 
Etisk och vetenskaplig diskussion  
Det finns en begränsad mängd forskning om intern kommunikation, det innebär att det 
försvårar möjlighet att jämföra och se likheter och skillnader mellan olika studier. När det inte 
finns en större mängd forskning på området än vad det finns idag kan trovärdigheten bli 
lidande och det är svårt att säga med säkerhet hur det ser ut i organisationer. I vissa 
organisationer finns det säkerligen en väl fungerande kommunikation, medan det i andra 
organisationer fungerar sämre. Eftersom det finns en brist på större studier inom intern 
kommunikation blir det svårt att generalisera resultaten på organisationer överlag.  

Forskning visar att både chefer och medarbetare föredrar att kommunicera ansikte till ansikte, 
trots detta läggs det mycket tid och energi på att hitta andra kanaler för att kommunicera. En 
stor del av den forskning som finns på området fokuserar enbart på kommunikationskanaler, 
hur de används och vilka som föredras. Dilemmat med detta är att organisationen inte lyssnar 
in sina medarbetare och chefer, redan här skapas förutsättningar för att misslyckas med den 
interna kommunikationen. Forskning visar att den högsta ledningen inte prioriterar intern 
kommunikation vilket kan uppfattas på olika sätt av medarbetare och chefer. Medarbetarna 
kan uppleva att ledningen sitter på information som de inte delar med sig, i detta kan det 
finnas en maktaspekt. När ledningen undanhåller information blir det svårt för medarbetarna 
att komma med invändningar, det är svårt att ge feedback på något som de saknar kunskap 
om. Denna strategi kan vara effektivt på kort sikt i enstaka fall, men på längre sikt kan det 
orsaka att förtroendet för ledningen sjunker. En annan aspekt av bristande kommunikation är 
att det kan orsaka en försämrad arbetsmiljö. Om ledningen inte får medarbetarna att känna sig 
delaktiga i organisationen kan det påverka välbefinnandet på arbetsplatsen.  

När det inte finns tydliga riktlinjer och direktiv från ledningen kan chefer hamna i en situation 
som blir svårhanterad. Chefer som har ett kommunikativt ansvar kan uppleva att de befinner 
sig i ett vakuum. De medarbetare som chefen har ansvar för att informera kan vara missnöjda 
och känna sig underinformerade. Om det ifrån ledningens håll inte finns tydliga 
kommunikationsstrategier och verktyg för att chefen ska lyckas med sitt kommunikativa 
uppdrag kan det sätta chefer i en problematisk situation.  

  



	   7	  

Teori 

Information och kommunikation är två begrepp som ofta används synonymt, men även om 
begreppen används om vartannat, brukar det inte leda till större oklarheter då betydelsen 
brukar framgå av sammanhanget. I svenskt språkbruk kan information vara såväl budskapet 
som själva processen där detta budskap förmedlas. (Palm, 2006: 13-14) Erlien (1999: 15) 
anser även hon att begreppen information och kommunikation ofta används om vartannat. 
Begreppet information används både för själva budskapet som för den aktiva handlingen som 
förmedlar budskapet från sändare till mottagare. (Erlien, 1999: 15)  
 
Erlien (1999: 15) menar att kommunikation är “en process där budskap utväxlas mellan två 
parter”. Jacobsen och Thorsvik (2014: 257) definierar kommunikation som alla aktiviteter en 
verksamhet bedriver internt samt externt och är en kontinuerlig process där individer och 
grupper kommunicerar för att upprätthålla och förändra organisationen. Vad det gäller själva 
kommunikationen ligger fokus på informationsöverföring där personer sänder eller mottar 
information. (Jacobsen & Thorsvik, 2014: 258) Information definieras som det innehåll som 
kommuniceras mellan människor medan kommunikation är ett mer omfattande begrepp och 
båda begreppen används ofta om vartannat. (Heide, Johansson & Simonsson, 2012: 24-25; 
Erlien, 1999: 15) 
 
Erlien (1999: 15) definierar intern kommunikation som det informationsflöde och utbyte av 
idéer och åsikter som finns mellan ledare och medarbetare. Definitionen omfattar även 
kommunikationen mellan individer, grupper på olika nivåer, enheter och delar av 
organisationen. Intern kommunikation kan vara både formell och planerad, men även 
informell och oplanerad. Om den formella, planerade kommunikationen är välfungerande kan 
den motverka spekulationer och negativa rykten. Den informella kommunikationen kan 
ledningen inte styra, men den är tillsammans med den mänskliga kontakten en viktig faktor i 
organisationen. En väl fungerande intern kommunikation är en förutsättning för en lyckad 
extern kommunikation. (Erlien, 1999: 15,19)  
 
Kommunikationskanaler 
Heide et al. (2012: 26) definierar kanaler som hjälpmedel som förflyttar informationen från 
sändare till mottagare. I den interna kommunikationen spelar kommunikationskanalerna en 
viktig roll och numera är tekniken ryggraden inom organisationskommunikation. (Falkheimer 
& Heide, 2014: 128-129)  
 
I datoriseringen och dess kontinuerliga utveckling ersätts de skriftliga kanalerna till stor del av 
de elektroniska. (Erikson, 2008: 77) Några exempel på elektroniska kanaler kan vara: e-mail, 
intranät, videokonferens och telefon. De elektroniska kanalerna kallas ofta interaktiva medier 
där det finns möjlighet till direkt dialog. Många av de elektroniska kanalerna går inte att 
överträffa i snabbhet, budskapet går ut omedelbart och riktas direkt till de som budskapet 
berör. (Erikson, 2008: 78) En fördel som Falkheimer och Heide (2014, 130) påpekar är att 
elektroniska kanaler ger medarbetarna tillgång till mer information, detta i sin tur gynnar 
organisationen då den kan upplevas som mer demokratisk, transparent och öka förståelsen 
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bland medarbetarna. Erlien (1999: 221) anser att elektroniska kanaler ger mottagaren 
möjlighet att hämta nödvändig information oberoende av tid och plats. Nackdelen med 
elektroniska kanaler är att det ställer krav på mottagaren att ha tillgång till rätt utrustning för 
att kunna ta del av informationen. (Erikson, 2008: 77-78) Det ställer även krav på mottagaren 
att aktivt använda sig av de elektroniska kanalerna i sitt informationssökande. (Erlien, 1999: 
221) Individer söker information på olika sätt, därför är det viktigt att arbeta med olika 
kanaler parallellt. Mycket av den skriftliga kommunikationen har med tiden överförts till 
elektroniska kanaler, dock kan det fortfarande vara lämpligt att kombinera skriftliga och 
elektroniska kanaler då långa texter eller dokument kan vara lättare att ta till sig i 
pappersform. (Erikson, 2008: 77-78)   
 
Den muntliga kommunikationskanalen öppnar för att kunna få en direkt dialog och feedback 
samt ger möjlighet att läsa av hur mottagaren tolkar budskapet. Detta i sin tur skapar 
möjligheter att klara upp eventuella missförstånd och undgå att en konflikt utvecklas.  
(Erlien, 1999: 221) Formell muntlig kommunikation kan vara exempelvis planerade möten, 
seminarier, utbildningar eller konferenser. I det formella mötet mellan människor ges en 
chans för alla att uttrycka sin åsikt och få sina frågor besvarade. (Erikson, 2008: 79) Det bästa 
sättet att skaffa sig kunskap om målgruppens behov är att föra en dialog. (Erlien, 1999: 41) 
Erlien (1999: 228) påpekar vikten av att ha fasta rutiner och förutsägbarhet när det kommer 
till möten, hon anser att det är bra att ha fortlöpande kommunikation om problemlösning och 
ideutveckling, men det är viktigt att sätta av tid för långsiktig planering. När det kommer till 
mötesplanering är det viktigt att se till att förhållandena är rätt för syftet. Är tanken att 
ledningen vill höra de anställdas åsikter måste klimatet vara inbjudande för att de anställda 
ska våga dela med sig av tankar och idéer. (Erlien, 1999: 229)  
 
Det finns ofta en övertro från ledningens sida på skriftlig information, det som ofta inte tas i 
beaktning är att mottagaren måste tolka den information som levereras skriftligt.  
Att den skriftliga informationen är oberoende av plats och tid gör att mottagaren själv kan 
välja när de vill ta del av den. Svårigheten med skriftliga kanaler är att kommunikationen 
kortsiktigt blir enkelriktad, det finns ingen möjlighet till en snabb tvåvägskommunikation. När 
det kommer till intern kommunikation blir de skriftliga kanalerna mest lämpliga vid 
förmedling av fakta, och är mindre lämpade för en tvåvägskommunikation. (Erikson, 2008: 
77) 
 
Enligt Strid (1999: 90) är det ingen självklarhet vilken kommunikationskanal som är den 
bästa, det beror helt enkelt på vad som ska kommuniceras. Erikson (2008: 84) anser för att 
uppnå en effektiv intern kommunikation bör olika kommunikationskanaler kombineras. Det 
kan handla om muntliga, skriftliga och elektroniska kanaler. Att välja rätt kanal för rätt 
information är viktigt ur ett tidsperspektiv, viktig information har ett behov av att nå 
mottagaren snabbt och ska därför kommuniceras i kanaler som kommer mottagaren snabbt 
tillhanda. (Erikson, 2008: 85) Om budskapet i kommunikationen inte når fram eller förstås, 
kan det upprepas eller förmedlas i flera kanaler. Kommunikation kan vara svårt mellan två 
individer och felaktiga tolkningar och missförstånd kan lätt uppstå, vilket är lätt att glömma 
bort och av den anledningen kan det vara fördelaktigt att använda sig av en kombination av 



	   9	  

kanaler. (Falkheimer & Heide, 2014: 39) Även Erlien (1999: 219) skriver att de elektroniska 
kanalerna förmedlar information snabbt, men för att säkerhetsställa att informationen når fram 
och förstås av mottagaren anser även hon att en kombination av flera kanaler måste användas. 
Genom muntlig kommunikation menar Erlien (1999: 219) att man direkt får en uppfattning 
om budskapet har förståtts, medan de skriftliga kanalerna gör att informationen enkelt kan 
dokumenteras. Elektroniska kommunikationskanaler når ut till många samtidigt och direkt, 
det gäller att hitta rätt kombination. (Erlien, 1999: 219) 
 
Formell intern kommunikation ur ett tjänstemannaperspektiv 
En genomtänkt strategi i kommunikativ planering är en förutsättning för att den interna 
kommunikationen ska fungera. (Larsson, 2011: 165) Innan nya kommunikationskanaler 
introduceras är det viktigt att det finns ett behov för kanalen och en strategi för hur den ska 
användas. Vilken inriktning organisationen har bör präglar valet av kanal, om det exempelvis 
finns mycket regler och rutiner i arbetet finns det behov av en skriftlig eller elektronisk kanal 
där dokumentation kan förvaras. (Erlien, 1999: 121) En plan för intern kommunikation kan 
vara kort- eller långsiktig, beroende på vad det är som ska kommuniceras. Det kan vara 
alltifrån en generell plan för hur den interna kommunikationen ska se ut för hela 
organisationen eller hur ett enkelt beslut ska kommuniceras ut. (Erlien, 1999: 140)  
 
Den formella strukturen i en organisation kan skapa problem för de anställda i de fall där 
vissa enheter eller avdelningar blir för specialiserade. Detta kan leda till isolering från andra 
enheter och känslan av helheten kan försvinna, vilket blir ett kommunikationsproblem såväl 
som ett organisationsproblem. (Strid, 1999: 44-45) Målet och visionen i det kommunikativa 
arbetet måste samspela med de uppsatta målen för organisationen. Information är inget mål i 
sig självt, utan ett verktyg för att nå målen. Det räcker inte att ledningen säger att intern 
kommunikation är viktig, utan de måste själva vara aktiva för att uppnå en lyckad intern 
kommunikation. (Erlien, 1999: 124)  
 
Om ledningen misslyckas med kommunikationen i ett förändringsarbete, kan det bero på 
otydligheter i informationen, dålig tajming eller en avsaknad av information, detta kan 
uppfattas inte bara som en kommunikativ inkompetens utan även en generell inkompetens hos 
ledningen. (Palm, 2006: 154) I förändringsarbete spelar kommunikation en stor roll, det är 
inte ovanligt att förändringsprojekt misslyckas för att kommunikationen inte fungerar. Den 
interna kommunikationen kan underlätta för att lyckas med en förändring förutsatt att den är 
planerad och genomtänkt. (Heide et al., 2012: 180)  
 
Formell intern kommunikation ur ett organisationsperspektiv 
Ett syfte med intern kommunikation är enligt Erlien (1999: 15) att identifiera, skapa och 
upprätthålla ett bra förhållande mellan organisationen och dess medarbetare. Organisationen 
är beroende av sina medarbetare och det är därför viktigt att samspelet fungerar, att 
medarbetarna trivs och känner motivation. Den interna kommunikationen bygger på en 
utväxling av idéer och synpunkter mellan medarbetare och ledning, men även kommunikation 
mellan individer och grupper på olika enheter och nivåer inom organisationen. (Erlien, 1999: 
15) 
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En väl fungerande intern kommunikation är till stor fördel för en organisation då den kan lyfta 
hela verksamheten. Precis som en god intern kommunikation kan påverka en verksamhet 
positivt kan en icke fungerande intern kommunikation istället göra det motsatta och påverka 
negativt. (Larsson, 2008: 82) Ett av den interna kommunikationens syften är att skapa en 
balans mellan flexibilitet och stabilitet för att i förlängningen skapa möjlighet till innovation 
och utveckling. En fungerande intern kommunikation är en förutsättning för att medarbetarna 
ska ha möjlighet att vara insatta i organisationens uppgifter och mål. (Larsson, 2008: 82-83)  
 
Intern kommunikation har inte enbart som mål att ge information utan även en social 
funktion. Den sociala kontakten människor emellan kan anses nödvändig för att skapa 
gemenskap, gruppidentitet och motivation. En annan funktion som intern kommunikation är 
tänkta att uppfylla, är att reducera osäkerhet genom att medarbetarna får svar på frågor och 
täcker behovet av kunskap. För att kunna uppnå detta förutsätter det att informationen är 
användbar och relevant, samt tillfredsställer mottagarens behov av kunskap. 
(Erlien, 1999: 16-17)  
 
Det är viktigt att på ett tidigt stadie i förändringsprocessen göra kommunikativa insatser. Om 
information angående förändringen uteblir kan det leda till att rykten uppstår, de anställda 
förlorar förtroendet för chefer och känner oro inför framtiden. Detta kan skada organisationen 
som helhet. I likhet med chefer har även medarbetarna en nyckelroll i 
organisationsförändringar vilket förutsätter att de har kunskap om förändringsprocessen. 
(Heide et al., 2012: 180) Om processen ska bli smidig är det en förutsättning att ledningen 
skapar sig en förståelse för vad som händer ute i organisationen, hur de anställda reagerar. 
Forskning visar att dialog och delaktighet kan i många fall vara nyckeln till en framgångsrik 
förändring. (Heide et al., 2012: 189) Enligt Strid (1999: 90) finns det två vägar att välja 
mellan när det gäller beslut. En är att fatta ett beslut utan att de anställda är delaktiga och efter 
att beslutet har fattats rikta insatser för att skapa acceptans. En annan väg är att ha en öppen 
diskussion där de anställda får delta, vilket skapar acceptans för beslutet innan det verkställs. 
Det första sättet är mest tidseffektivt, men är ledningen ute efter en förankring och smidig 
process är det andra sättet att föredra. (Strid, 1999: 90)  
 
Den interna kommunikationen har traditionellt sett följt hierarkiska mönster i organisationer. 
Information förflyttas från ledningen till medarbetarna och sedan tillbaka igen för att 
ledningen ska kunna fatta avgörande beslut för organisationen. När information ska förflytta 
sig mellan olika nivåer i organisationen finns en risk att den fastnar på vägen. Detta kan vara 
ett långsamt kommunikationssätt och beroende av chefers kommunikationsförmåga. 
(Falkheimer & Heide, 2014: 126-127) 
 
Utmaningar i den formella interna kommunikationen  
Hur organisationer är uppbyggda och strukturerade påverkar till stor grad den interna 
kommunikationen och de formella kanalerna. Om det finns kommunikationsproblem är det 
inte nödvändigtvis kanalerna som är fel, utan hur strukturerna i organisationen ser ut, då kan 
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det krävas omstrukturering i själva organisationen snarare än kommunikativa åtgärder. 
(Erlien, 1999: 83)  
 
Fungerande intern kommunikation kan ses som en central funktion och viktig 
motivationsfaktor i organisationer. (Erlien, 1999: 19) Det är viktigt för förtroendet mellan 
medarbetare och ledning att information som angår medarbetarna kommer de tillhanda så 
tidigt som möjligt. Att få ta del av information som berör den egna arbetsplatsen är viktigt för 
motivationen då det kan upplevas frustrerande om informationen kommer från en 
andrahandskälla eller uteblir. (Erlien, 1999: 27-28) 
 
Figuren nedan visar engagemang som ett resultat av intern kommunikation och specificerar 
att anställdas möjlighet att uttrycka åsikter och förmåga att identifiera sig med organisationen 
är nödvändiga för att skapa engagemang. Det är viktigt att anställda vet vilka förväntningar 
som finns på deras roller och att det finns utvecklingsmöjligheter och att återkoppling är 
baserat på prestationer. Stöd från ledningen samt tydliga målsättningar och strategier är också 
faktorer som kan bidra till att höja engagemanget hos anställda. (Ruck & Welch, 2012)  
 
 
 

 
 
Figur 1: Modell av Ruck & Welch (2012) 
 
 
Från anställdas synvinkel kan en kommunikativ ledarstil, där ledaren är synlig, vara att 
föredra framför kommunikation via till exempel elektroniska kanaler. 
Kommunikationsklimatet kan gynnas av att högre chefer inom organisationen är aktiva i den 
interna kommunikationen. Chefer har ett ansvar att vara goda förebilder, exempelvis genom 
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att vistas ute i organisationen och visa en vilja att kommunicera med medarbetarna, detta kan 
lägga grunden för en bra dialog. En sådan tvåvägskommunikation stärker förtroendet mellan 
chefer och anställda. (Falkheimer & Heide, 2014: 128)  
 
Idag präglas den planerade kommunikationen till stor del av envägskommunikation, men 
envägs- och tvåvägskommunikation behöver inte utesluta varandra utan kan samverka 
beroende på vad som ska informeras. (Larsson, 2008: 47) Jacobsen och Thorsvik (2014: 258) 
framhäver att kommunikationsprocessen i en organisation består av fler handlingar i en 
bestämd följd illustrerad i kommunikationsmodellen nedan. 
 
 

        Mottagare              Tolkning Kanal       Budskap                  Sändare 

       Aktör A                      Aktör B 

       Sändare                   Budskap Kanal       Tolkning                  Mottagare 

 
Figur 2: Kommunikationsmodell enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) 
 
 
I kommunikationsprocessen intar man rollen som antingen sändare eller mottagare av 
information, vid återkoppling växlar rollerna och blir således en tvåvägskommunikation. 
Budskapet kodas av sändaren som genom sitt sätt av uttrycka och formulera sig förmedlar 
informationen till mottagare i vald kanal. När budskapet når mottagaren måste denna tolka 
(avkoda) innehållet och skapa sig en förståelse av vad sändaren avser. När kommunikationen 
är väl fungerande sker kodning och tolkning av budskap smidigt där sändare och mottagare 
har en gemensam förståelse. Fungerar inte denna process kan kommunikationsproblem 
uppstå. (Jacobsen & Thorsvik, 2014: 258-259)  
 
Sammanfattningsvis visar teorier att elektroniska kanaler har kommit att ersätta de 
traditionella kanalerna och anses vara ett snabbt och effektivt sätt att nå ut i organisationer. 
Teorin visar vidare att en genomtänkt strategi är en viktig förutsättning för att lyckas med 
kommunikation, detta blir speciellt tydligt om organisationen genomgår ett förändringsarbete. 
En utmaning för organisationer i den formella interna kommunikationen är att skapa en 
struktur. En genomarbetat struktur kan leda till högre motivation och engagemang hos 
medarbetarna.  
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Metod 

Val av metod 
Forskningsmetoder brukar delas upp efter två sorts ansatser, kvantitativ eller kvalitativ. Målen 
med båda angreppssätt är att se om det finns orsaker och samband. Kvantitativ ansats syftar 
exempelvis till antal eller mängd medan kvalitativ ansats avser egenskaper. Kvalitativa data 
betecknas som mjuk och kan vara exempelvis en text, samtal, bok eller artikel. Den 
kvalitativa forskningen kan användas för att studera meningen bakom människors beteende 
medan den kvantitativa studerar själva beteendet. (Watt Boolsen, 2007; 17-18) 
 
Intern kommunikation är i vår mening en spännande aspekt inom 
organisationskommunikation och vi upplever att det finns ett stort missnöje med hur 
information hanteras inom många organisationer. I vår studie har vi valt att titta på hur den 
formella interna kommunikationen upplevs i en medelstor organisation, sett från utvalda 
chefers synvinkel. Att välja en kvalitativ ansats ger oss möjligheten att genom muntlig dialog 
undersöka och tolka respondenternas upplevelse och uppfattning av den formella interna 
kommunikationen inom organisationen. Genom semistrukturerade intervjuer med sex utvalda 
chefer har vi haft möjligheten att ställa följdfrågor för att kunna utveckla och förtydliga 
resonemang, vilket en kvalitativ studie ger möjlighet till.  
 
Olika metoder har olika styrkor och svagheter och val av metod måste övervägas i 
förhållandet till studiens syfte, frågeställningar och grundläggande teori. (Backman, Gardelli, 
Gardelli & Persson, 2012: 301) Eftersom syftet med uppsatsen var att få kunskaper om 
formell intern kommunikation och hur den upplevs fungera ur ett chefsperspektiv ansåg vi att 
kvalitativ metod uppfyllde de kriterier som hjälpte oss att uppfylla syftet med studien.  
 
Urval 
Genom att göra ett urval i målgruppen som ska undersökas kan data samlas in utan att 
intervjua varje medlem i gruppen, vilket gör processen tidseffektiv. Detta är ett av 
huvudsyften med att göra ett urval. (Denscombe, 2014: 63) 

Vi har gjort vår undersökning i ett svenskt medelstort livsmedelsproducerande bolag. Vi hade 
som kriterier att bolag skulle ha tillräckligt många anställda för att det skulle finnas en formell 
struktur med ett antal olika avdelningar. Genom att göra undersökningen hos ett något större 
företag fanns möjligheten att organisationen använder sig av flera formella kanaler i sin 
interna kommunikation. Vi hade personlig kännedom om ett företag som matchade våra 
kriterier och vi kontaktade företaget som ställde sig positiva till att delta i undersökningen. Vi 
tog sedan kontakt med de personer vi ville intervjua per e-mail, där vi informerade om 
innehåll, etiska riktlinjer och tillvägagångssätt. (se bilaga 1)    
 
Ett subjektivt urval i en undersökning ger möjlighet att få önskad information genom att 
fokusera på ett litet antal personer som har valts ut efter antingen deras kunskap eller relevans 
inom ämnet som studeras. Urvalet av respondenter har alltså handplockats till undersökningen 
och är inte ett slumpmässigt urval. (Denscombe, 2014: 74) 
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Urvalet av respondenter i vår undersökning gjordes baserat på att vi ville få en så tydlig 
överblick som möjligt över organisationens interna kommunikation ur ett chefsperspektiv. Vi 
valde att intervjua sex tjänstemän inom bolaget som innehar någon form av chefsposition på 
olika nivåer och med varierande tjänstetid inom organisationen. Respondenterna, både 
kvinnor och män, har varit verksamma inom bolaget alltifrån två månader till tjugotre år. 
Gemensamt för samtliga respondenter är att de antingen är nyanställda eller innehar en ny 
position inom organisationen, vilket innebär att alla är nya i någon bemärkelse, även om de 
har haft olika lång tid i organisationen.  
 
Datainsamling  
Det insamlade materialet i en undersökning ligger till grund för de argument och slutsatser 
som görs i forskning och datainsamling är en viktig del av det vetenskapliga arbetet. 
(Backman et al. 2012: 301)  
 
I vår undersökning utförde vi semistrukturerade intervjuer ansikte mot ansikte med 
respondenterna. Som förberedelse inför intervjun gjorde vi en intervjuguide (se bilaga 2) som 
vi utgick ifrån där frågorna hade tematiserats. Under intervjuerna ställde vi öppna frågor för 
att underlätta för respondenterna att utveckla sina svar. Det gav också möjlighet att ställa 
följdfrågor när svaren var svårtolkade. 
 
Intervjuerna genomfördes under tre dagar på respektive chefs arbetsplats. Intervjutiden 
varierad mellan tjugo och sextio minuter. Samtliga intervjuer spelades in för att senare kunna 
transkriberas och på sätt kunna analyseras. Våran uppfattning är att samtliga respondenter var 
öppna för att svara på våra frågor och att det inte fanns några reservationer. Intern 
kommunikation var ett område som cheferna var medvetna och öppna med att det fanns 
brister inom.  
 
Analysmetod 
För att komma fram till ett resultat i en kvalitativ undersökning krävs en process för forskaren 
att systematiskt arrangera sitt material. I en sådan process bryts materialet ner till mindre 
enheter för att kunna kodas och sedan söka efter mönster. Utmaningen i en sådan analys är att 
se mönster och kunna skilja på det som är relevant och det som är irrelevant för syftet av 
undersökningen. Det finns inga regler för hur en kvalitativ analys ska gå till, då varje studie i 
sig är unik blir också det analytiska tillvägagångssättet unikt. Den mänskliga faktorn, alltså 
forskaren själv, påverkar resultatets kvalitet då denne tillför sina tidigare erfarenheter och 
kunskaper. (Fejes & Thornberg, (red) 2012: 32)  
 
Val av analysmetod beror på vilken typ av intervju som har utförts och vad man vill få ut av 
undersökningen. Analysmetoderna kan ses som verktyg med syftet att analysera intervjuerna 
på ett korrekt sätt. Analysen ska därmed beskriva och tolka det som framkommer i intervjun, 
det måste finnas ett obrutet sammanhang mellan dessa. Genom att analysera materialet kan en 
spretig och stor text brytas ner i kortare meningar och på så sätt få fram väsentligheterna i 
texten och göra den lättare att förstå. (Kvale, 1997; 170) 
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När intervjuerna var genomförda, transkriberades de för att vi lättare ska kunna bearbeta och 
analysera vårt material. Vi valde att analysera intervjuerna genom att kategorisera materialet. 
Detta innebär att vi har kodat i fyra kategorier som är baserade på vår problemformulering. 
Genom att gruppera svaren utifrån kategorierna: kommunikationskanaler, hur den interna 
kommunikationen upplevs utifrån två olika perspektiv och utmaningar i den interna 
kommunikationen, har vi kunnat jämföra och sammanställa svaren från våra sex respondenter. 
Baserat på kodningen har vi kommit fram till resultatet i vår uppsats.  
 
Etik  
Forskningsetik är mer än att följa regler, det är att ta ansvar för det man tar del av, metoden 
man använder och hur resultatet sedan läggs fram. (Kalman & Lövgren, 2012, 131)  
 
Undersökningen och resultatet påverkas av både forskaren och deltagarna och samspelet 
mellan dessa. Att känna igen sig i resultatet är ett värde för respondenterna och är en 
förutsättning för dialog och möjlighet till förändring, men samtidigt ett dilemma då det sätter 
anonymiteten på prov. (Kalman & Lövgren, 2012: 142) Att utlova total konfidentialitet och 
anonymitet kan vara svårt att leva upp till och är näst intill omöjligt. Genom att inte 
specificera svaren till enskilda respondenter utan sammanfatta resultatet i “grova drag”, har vi 
försökt att anonymisera intervjumaterialet. Vilka som har deltagit i undersökningen blir också 
svårt att anonymisera då intervjuerna har tagit plats vid respektive respondents arbetsplats.  
Genom att återge citat är vi medvetna om möjligheten för att specifika åsikter och 
uppfattningar kan härledas tillbaka till respondenten, samtidigt är detta ett sätt att redovisa 
ordagrant att någon faktiskt har uttryckt detta och att vi inte förmedlar det med egna valda 
ord. Dock finns det en risk med att använda citat då meningen kan tas ur sitt sammanhang och 
misstolkas.  
 
Respondenternas deltagande i undersökningen grundas på två komponenter; samtycke och 
information. Deltagarna ska själva ha valt att delta i studien och gett sitt samtycke som 
baseras på att de har fått tillräcklig och korrekt information om undersökningen. (Backman et 
al., 2012: 220) I vår första mail-kontakt med utvalda respondenter informerade vi om syftet 
med vår undersökning och vad vi menar när vi definierar formell intern kommunikation. 
Vidare informerade vi respondenterna om förutsättningarna för vår undersökning och det 
material som samlades in. Undersökningens förutsättningar upprepades vid varje enskilt 
intervjutillfälle och respondenterna fick då återigen möjlighet att bekräfta sitt samtycke till 
deltagande i undersökningen. Vid själva intervjutillfället tillfrågades varje respondent om de 
tillät att intervjun spelades in. May (2011: 180-182) anser att spela in intervjuer för att sedan 
kunna återgå och bearbeta materialet kan ha både för- och nackdelar, även ur ett etiskt 
perspektiv. Respondenter kan uppleva momentet som hämmande och vill därför inte att 
intervjun ska spelas in, intervjuaren blir då beroende av egna anteckningar vilket begränsar 
dokumentationen. En inspelning underlättar tolkningen då intervjuaren kan koncentrera sig på 
dialogen och sedan gå tillbaka i materialet vilket underlättar när resultatet ska tolkas, 
sammanställas och analyseras. Att intervjun finns inspelad kan även ses som ett skydd mot att 
respondentens ord ersätts med intervjuarens egna. (May, 2011: 180-182) 
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Metoddiskussion  
Vi valde en kvalitativ ansats i vår undersökning, då vi ansåg att det var en lämplig metod att 
få fram chefernas upplevelse av den interna kommunikationen i organisationen. Genom 
semistrukturerade intervjuer fanns möjligheten till följdfrågor och därmed mer uttömmande 
svar på våra frågor i intervjuguiden. Ett problem som kan uppstå i en intervjusituation är 
möjligheten att respondenten påverkas av intervjuaren, exempelvis genom ledande frågor. När 
intervjuaren har kännedom om organisationen och medarbetarna sedan innan, kan det påverka 
intervjun både positivt och negativt. En positiv aspekt kan vara att respondenten känner 
förtroende för intervjuaren vilket kan underlätta ett öppnare samtalsklimat under intervjun. 
Samtidigt kan tidigare erfarenhet av organisationen leda till att intervjuaren väljer att tolka 
svaren utifrån sin bakgrundskunskap. Även tolkningar och slutsatser av intervjun kan 
påverkas beroende på vem som bearbetar materialet. Att transkribera intervjuerna har 
underlättat tematiseringen av materialet som vi har använt för att jämföra svaren med 
varandra och sedan hitta mönster och avvikelser i respondenternas åsikter.  
 
För vårt syfte, att få kunskaper om formell intern kommunikation och hur den upplevs fungera 
ur ett chefsperspektiv, föll i vår mening urvalet av respondenter väl ut. Hade avsikten varit att 
få en bredare syn på den formella interna kommunikationen i organisationen, hade ett annat 
större urval av respondenter krävts. Det finns alltid en risk att urvalet kan bli fel i en 
undersökning och valet av respondenter påverkar det resultat man får, vilket måste tas i 
beaktning. Ett annat urval inom samma målgrupp skulle kunna ge ett annat resultat då 
resultatet baseras på personliga upplevelser och uppfattningar. 
 
Genom att välja enbart en kvalitativ ansats har vi begränsat vårt resultat till 
upplevelsebaserade tolkningar, vi har ingen möjlighet att mäta resultatet med siffror och 
statistik, vilket en kvantitativ metod hade gett. En metodkombination, med exempelvis en 
enkät bland övriga medarbetare, hade gett oss möjlighet att mäta deras syn på den formella 
interna kommunikationen. Vi hade då kunnat jämföra resultatet med chefernas upplevelse av 
kommunikationen och på så vis haft möjlighet att se hur resultaten förhåller sig till varandra. 
Genom att intervjua en respondent i taget hade vi fördelen att materialet blir lättare att 
bearbeta eftersom åsikterna kommer ifrån en enskild källa. Nackdelen med enskilda intervjuer 
är tidsåtgången, det är mer tidseffektivt att genomföra gruppintervjuer och på så sätt hade vi 
kunnat få synpunkter och åsikter från flera källor att basera resultatet på. 
 
Att intervjua några få utvalda medarbetare inom en organisation speglar inte hela 
organisationens och dess medarbetares åsikter. När undersökningen inte omfattar 
respondenter från alla nivåer inom organisationen, i vårt fall har vi enbart intervjuat 
tjänstemän som är chefer, visar resultatet enbart ett perspektiv på det undersökta temat. Hade 
vi intervjuat på fler nivåer inom organisationen, hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Vi 
har valt att titta på formell intern kommunikation utifrån ett chefsperspektiv, vilket i sin tur 
innebär att det kan finnas andra intressen med kommunikationen i denna målgrupp än det 
finns bland övriga medarbetare, exempelvis ekonomiska och strategiska intressen.  
Vi kan alltså inte säga att vårt resultat återspeglar hela organisationens upplevelse av den 
formella interna kommunikationen, utan enbart hur utvalda chefer upplever den. 
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Beskrivning av organisationen 
Vi har gjort vår undersökning i ett medelstort svenskt, livsmedelsproducerande bolag. 
Bolaget består av fabriker i Sverige, Danmark och USA. Den verksamhet vi har fokuserat 
på är den som är förlagd till Sverige. Den svenska organisationen består av ett moderbolag 
med fem dotterbolag som är geografiskt spridda över södra Sverige. På huvudkontoret 
arbetar ca 30 tjänstemän. Totalt i den svenska organisationen arbetar ca 150 personer. 
De sex anläggningarna i Sverige producerar olika livsmedel och därmed ser 
arbetsrutinerna olika ut beroende på produktionsställe. Det förekommer både två-skift och 
nattarbete, medan tjänstemännen arbetar dagtid. En viss del av produktionen är beroende 
av att produkten får jäsa vilket innebär långa arbetsprocesser som är känsliga för avbrott.  
 
Det har under en tid pågått en omfattande omorganisation. Bolaget har under alla år varit 
entreprenörs-styrt, kontroll och styrning har utgått från entreprenörerna. Bolaget befinner 
sig i ett generationsskifte och den nya Vd:n vill införa ett modernare arbetssätt. Den tänkta 
framtida ledningsstrukturen ska bestå av en HR-chef, ekonomichef, försäljning- och 
marknadschef, kvalitetschef, inköpschef samt två fabriks/produktionschefer. 
 
 
 

 
 
Figur 3: Organisationskarta över den undersökta organisationen. 
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Empiri 

I empirin presenteras resultaten från vår undersökning. Vi har valt att dela in empirin i fyra 
underrubriker baserade på våra frågeställningar, anledningen till att vi valt att presentera 
resultatet på detta sätt är för att tematisera resultatet. Vi har valt att inte härleda svaren till 
specifika personer.  
 
Kommunikationskanaler 
Under denna rubrik redovisar vi vilka kommunikationskanaler bolaget använder sig av i den 
formella interna kommunikationen.  
 
Det framkommer att det inom bolaget främst är två kanaler som används för att kommunicera 
internt, de elektroniska kanalerna intranät och e-mail. Intranätet är en kanal som alla inom 
bolaget har tillgång till. Såväl tjänstemän som de som arbetar ute i produktionen har tillgång 
till datorer där intranätet ligger som startsida. På intranätet finns en koncerngemensam 
informationssida och varje anläggning har även en sida som enbart berör den egna 
anläggningen. SharePoint är en del av verksamhetssystemet och hänger ihop med intranätet. 
Det är ett system för delning av dokument. Delar av informationen under SharePoint har alla 
tillgång till, exempelvis policys. Det finns även en funktion där man kan dela information i 
slutna grupper som bland annat ledningsgruppen använder sig av för att dela dokument. 
SharePoint används för att sprida information om rutiner, funktioner och instruktioner 
avseende produktionen. Här görs löpande uppdateringar som aviseras till mottagaren.  
 
En självklar kommunikationskanal inom bolaget är e-mail, det är en användbar kanal för att 
skicka ut information till specifika personer eller grupper. Men det påpekas också att det finns 
en viss problematik med att använda e-mail då inte alla i produktionen har personliga mail-
konton, utan använder sig av en avdelnings-gemensam e-mail.  
 

“Vi hade det (email-konton) faktiskt men det har vi tagit bort. Vi hade det som 
ambition att alla skulle ha en egen mail just för att få ut. Men det tog vi bort, 
det kanske är något vi kan ta upp igen. Det var ganska bra ändå. ….//Det var en 
kostnadsfråga, kostnad och värde. “ 

 
...// “vi har medarbetare som inte ens har läst ett mail någon gång.”  

 
Bolaget har inga riktlinjer gällande mailhantering, cheferna kollar sin mail utanför ordinarie 
arbetstid såväl som på semestern.   
 
Muntliga kommunikation nämns som en kanal. Det finns dock inte någon överenskommelse 
för hur den muntliga kommunikationen ska gå till, utan detta gör alla på sitt sätt. Vissa chefer 
har dagliga avstämningar, andra har veckomöten medan andra inte jobbar utefter en fast 
struktur.   
Ledningsgruppen håller gemensamt möte en gång per månad där ambitionen är att de beslut 
som fattas och den information som bedöms beröra hela bolaget, ska kommuniceras efter 
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varje möte. Tanken är att informationen ska kommuniceras ut muntligt av respektive 
ledningsgruppsmedlem, till sin avdelning, i kombination med att en sammanfattning läggs ut 
på intranätet. Detta har alla i ledningsgruppen åtagit sig att genomföra.  
 
För att nå de medarbetare som arbetar i produktionen på de olika anläggningarna kommer 
formella kvartalsmöten att hållas. Kvartalsmöten är under uppstart och har inte kommit igång 
på alla anläggningar, men kommer inom kort att ha genomförts enligt plan. På dessa möten 
ska samtliga som arbetar i produktionen ha möjlighet att delta och innehållet ska vara 
anpassat efter respektive anläggning. I övrigt finns det ingen struktur på hur möten ska se ut 
eller hur frekventa de ska vara, det är upp till varje chef att skapa sina egna strukturer. 
 
Medarbetarsamtal är en formell muntlig kanal som används för att kommunicera mål och 
förväntningar i en tvåvägskommunikation mellan medarbetaren och chefen. Det har jobbats 
aktivt för att ta fram anpassade mallar för medarbetarsamtal både för produktionspersonalen 
och tjänstemännen.  
 
DailyPulse är ett verktyg som mäter nöjdhetsgrad under en arbetsdag vid en av företagets 
produktionsanläggningar. Det finns två val de anställda gör vid avslutad arbetsdag, röd knapp 
om de är missnöjda med sin arbetsdag eller grön knapp om de är nöjda. Resultatet redovisas 
nästa dag på en tv-skärm i produktionen. Resultatet används av produktionsledaren i syfte att 
upptäcka problem och kan användas som underlag för att komma fram till vad det specifika 
problemet är.  
 
I dagsläget finns det ingen ren skriftlig kommunikationskanal för den interna 
kommunikationen, då det mesta går ut via elektroniska kanalerna. I juni är det dock planerat 
att ge ut ett första nyhetsbrev i pappersform, detta är tänkt att distribueras till samtliga 
medarbetare och ska finnas tillgängliga att läsa i bland annat de gemensamma fikarummen.  
 
Under intervjuerna framkom det att en kombination av olika kommunikationskanaler kan 
skapa tydlighet och minska risken för missförstånd. Att skicka ut information skriftligt och 
sedan diskutera det muntligt ger möjlighet att förtydliga budskapet.  
 

“Är det tillräckligt viktigt så är det (att kombinera kanaler) ett utmärkt sätt att 
pränta in saker. Det är inte fel att upprepa det som är viktigt.” 

 

Formell intern kommunikation ur ett tjänstemannaperspektiv   
Under denna rubrik redovisas det resultat som berör respondenternas upplevelse av den 
formella interna kommunikationen i förhållande till deras egen arbetssituation.  
 
Det råder en osäkerhet hos respondenterna kring formella policys och överenskommelse för 
hur den interna kommunikationen ska gå tillväga, det saknas ett ramverk. Det enda som 
nämns är att ledningsgruppen har beslutat att efter varje ledningsgruppsmöte så ska 
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personalen få någon form av information om vad som har beslutats på mötet. Tanken är att det 
ska bli en rutin efter varje ledningsgruppsmöte.  
 

“Vi har börjat, vi har bara haft ett möte i ledningsgruppen sedan jag började, 
men där pratade vi mycket om kommunikation och att det är jätteviktigt och att 
medarbetarna saknar det. Så det vi har åtagit oss att göra, efter varje möte 
kommer det ut nyheter på intranätet, plus att varje avdelningsansvarig får ett 
material som de ska presentera för sin avdelning. Då får du både det skriftliga 
budskapet och det muntliga budskapet där man kan diskutera och ställa frågor. 
Det är det vi har åtagit oss att göra.” 

 
Respondenterna anser att de får tillräckligt med information för att kunna utföra sitt jobb, 
dock ges det uttryck för att det inte hade skadat med mer information för att få en helhetsbild 
om bolaget och hur det går. Kommunikationen under förändringsarbetet de senaste 
månaderna har upplevts som undermålig. Den information som upplevs saknas är 
målsättningar och nyckeltal för hela bolaget och de olika anläggningarna. Att få ta del av detta 
hade underlättat för att kunna göra förbättringar och att ha en möjlighet att se en tydlig väg 
framåt.  
 
Det finns en optimism att den interna kommunikationen kommer förbättras i och med den 
organisationsförändring som företaget genomgår. Tongångarna från de chefer vi har intervjuat 
är överlag positiva till det arbete som ledningen har åtagit sig att göra inom den interna 
kommunikationen. Det finns en tro på att det kan bli ett bra utfall, men att det kommer att 
kräva hårt arbete för att nå dit. 
 

“Vi kan bli mycket bättre absolut, vi har blivit lite bättre, men vi har en väg att 
vandra.”  

 
Formell intern kommunikation ur ett organisationsperspektiv 
Under denna rubrik redovisas resultatet av respondenternas upplevelse av den formella interna 
kommunikationen ur ett organisationsperspektiv. Med detta avser vi att titta på 
respondenternas upplevelse av hur övriga medarbetare uppfattar den interna 
kommunikationen.   
 
Att kommunikationen är bristfällig finns det en medvetenhet om från chefernas sida. De 
kollektivt anställda i produktionen efterlyser mer information och till viss del gör även 
tjänstemännen det, detta finns det en medvetenhet om. Det finns en nöjdhet bland cheferna 
med den mängd information de själva får, men samtidigt en medvetenhet om att 
produktionspersonalen känner sig under-informerade. En upplevelse är att informationen 
stannar på en viss organisatorisk nivå, och når därmed inte ut till alla. Ett exempel på sådan 
information kan vara målsättningar, vad som ska produceras och vilka nivåer, mer långsiktigt 
redovisat. En upplevelse är att det finns en oro bland produktionspersonalen som har med de 
förändringar som pågår att göra, hur ska organisationen se ut, hur ska den växa, vilka 
anläggningar kommer det att satsas på?  
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“Man undrar ju när man sliter dag ut och dag in, hur går det för oss egentligen? 
Ger det något resultat det vi gör, är det någon förbättring eller något vi kan 
göra bättre? Den återkopplingen har varit dålig.”  

 
Idag är det till stor del en envägskommunikation inom bolaget, från ledningen och nedåt eller 
tvärtom, vilket cheferna är medvetna om. Cheferna är medvetna om att det upplevs svårt att 
kommunicera uppåt om till exempel idéer och förbättringsförslag. Detta har framkommit i 
årets medarbetarsamtal. Vill man kommunicera uppåt måste det gå muntligt via den närmsta 
chefen, några andra formella kommunikationskanaler uppåt finns inte tillgängliga för alla 
medarbetare.  
 
Historiskt har det varit återhållsamt med vad ledningen informerar om fortlöpande, man har 
valt att presentera färdiga koncept. Cheferna vi har talat med har upplevt att organisationen 
har saknat information i löpande steg under förändringsarbetet. Det har skapat en oro och 
undran, många har känt sig under-informerade. Målet för den nya ledningsgruppen är att bli 
bättre på att informera löpande med en viss frekvens och att kommunicera den mest relevanta 
informationen som framkommer efter varje ledningsmöte en gång i månaden. Att få 
kontinuitet och ha tålamod i detta arbete kommer bli en viktig aspekt för att lyckas med den 
interna kommunikationen.  
 
Utmaningar i den formella interna kommunikationen  
Under denna rubrik redovisas resultatet av vilka utmaningar respondenterna upplever finnas i 
den formella interna kommunikationen.  
 
Upplevelsen av den formella interna kommunikationen är inte att det saknas 
kommunikationskanaler, utan utmaningen ligger i att använda de befintliga kanalerna på ett 
bättre, mer frekvent och strukturerat sätt. Genom att använda de elektroniska kanaler som 
finns, skulle det samtidigt kunna ge alla medarbetare en möjlighet att ta del av informationen 
oberoende av när och var de jobbar. En åsikt är att det inte behövs några “flashiga” 
kommunikationskanaler för att nå ut med budskap, det viktiga är att faktiskt få ut relevant 
information via enkla och tillgängliga kanaler.  
 

“Vi känner att vårt intranät behöver liksom hållas uppdaterat, det är inte så kul 
att det är en julhälsning och så sen är det liksom påsk, det var det senaste 
meddelandet, det känns lite dött.” 

 
“Det är en utmaning när det gäller kommunikationen det är lätt att man tar till 
massa nya roliga tekniska lösningar och appar hit och dit.”  

 
Ytterligare en utmaning som nämns gällande kommunikationskanaler är att inte komplicera 
informationshanteringen. Det är viktigt att informationen förmedlas på ett tydligt, begripligt 
och relevant sätt så att det inte blir missförstånd eller problem för mottagaren att tolka 
budskapet. En annan aspekt som nämns som viktig är tajmingen av budskapet. Det kan skapa 
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problem om man går ut med ett budskap för tidigt, för att man vill vara noga med att 
informera, som sen visar sig inte stämma eller har ändrats.  
 

“...//vissa människor har ett sätt att tolka, så det kvittar hur du kommunicerar, 
de tolkar de så. Det är jobbigt att bryta igenom...och få folk att tolka rätt.”  

 
“....//det viktigaste är hur det uppfattas, inte hur man säger det...hur kommer 
detta uppfattas och är det tillräckligt tydligt?”  

 
En utmaning som är återkommande hos respondenterna är att information är en viktig 
motivationsfaktor för de anställda. Om de anställda kan relatera sitt arbete till mål, resultat 
och bolagets visioner kan det också höja motivationen och skapa en gemenskap inom bolaget. 
Det framkommer att respektive anläggning till viss del lever sitt eget liv, det finns en önskan 
från ledningsgruppen att genom den interna kommunikationen skapa en känsla av tillhörighet 
till bolaget. Att medlemmar ur ledningsgruppen hälsar på ute på anläggningarna och 
kommunicerar med produktionspersonalen kan också bidra till en känsla av tillhörighet, då 
man får ett ansikte till namnet.   
 

...//”man kan jobba med kommunikationen som gör att vi känner tillhörighet 
och känner att vi jobbar på samma bolag. I och med att vi är uppdelade är det 
viktigt att få det, det tycker jag spelar stor roll.”  

 
Att arbetet på vissa av anläggningarna sker i skift gör att den interna kommunikationen blir en 
stor utmaning för bolaget. Det är viktigt att upprätta rutiner och kanaler som gör 
överlämningar mellan skiften smidiga och att informationen blir tydlig och korrekt i 
överföringen mellan medarbetarna. Det framkommer att det är en utmaning att samla alla 
produktions-anställda då produktionen blir lidande vid stopp. Det är en kostnadsfråga att 
stoppa produktionen, därför har man valt att inte ha till exempel ATP med hela bolaget.  
 
Cheferna vi har intervjuat upplever att det till största del är envägskommunikation som förs, 
det är svårt att få till en dialog mellan nivåerna inom organisationen. Dock framkom att några 
av cheferna tar egna initiativ för att få rutiner för att gynna en tvåvägskommunikation. Genom 
att medvetet arbeta för att få en tvåvägskommunikation ges mottagaren en möjlighet att ha 
synpunkter och ge feedback, detta underlättar för att utveckla och nå uppsatta mål inom 
bolaget. 
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Analys 

Kommunikationskanaler 
De mest använda kanalerna i den organisation vi undersökt är e-mail och intranät och 
respondenterna anser att det är användbara kanaler för att nå ut. Precis som Erikson (2008) 
säger så har de skriftliga kanalerna inom organisationen bytts ut mot elektroniska och att 
budskapet kan riktas direkt och snabbt till den som är berörd. Alla medarbetare har tillgång 
till datorer på sin arbetsplats där de kan hämta information när det fungerar i förhållande till 
arbetstiden. Erlien (1999) påpekar att det är viktigt att alla har tillgång till rätt utrustning för 
att kunna ta del av information. Den organisation vi har undersökt har valt att inte alla 
medarbetare ska ha personliga e-mailadresser. Detta kan försvåra informationsspridningen, 
speciellt när det gäller information som är riktad till en individ eller specifik grupp. Trots att 
bolaget har valt att inte prioritera skriftliga kanaler i den interna kommunikationen, planeras 
det för att ge ut ett nyhetsbrev i pappersform. Det finns en upplevelse av att det vore “trevligt” 
att i socialt sammanhang i fikarummet få ett skriftligt nyhetsbrev. 
 
Det finns en stor variation på den formella muntliga kommunikationen inom bolaget. När det 
kommer till möten varierar frekvens och form, det är upp till varje chef att planera sin 
mötesverksamhet. Jacobsen och Thorsvik (2014) hänvisar till forskning som pekar på att 
chefer såväl som medarbetare föredrar att få information via muntliga kanaler framför 
skriftliga. Erlien (1999) framhäver att dialog med målgruppen är det bästa sättet för att ta reda 
på vilka behov som finns och hon påpekar vikten av fasta rutiner när det kommer till möten. 
Löpande kommunikation är enligt Erlien (1999) bra, men det är viktigt att planera möten även 
ur ett längre perspektiv. Ur förändringsarbetet som har pågått har man gjort ett antal åtgärder 
för att förbättra den interna kommunikationen. Exempelvis har ledningen åtagit sig att komma 
med löpande information till samtliga medarbetare efter varje ledningsgruppsmöte. 
Kvartalsmöten håller på att införas på produktionsanläggningarna och medarbetarsamtal 
används för att få ett individuellt strukturerat möte varje år. Om ledningen vill främja dialog 
med de anställda genom möten anser Erlien (1999) att det är viktigt att skapa ett inbjudande 
klimat för att lyckas med detta.  
 
Vilka kanaler som är bäst att använda sig av beror på vilket budskap som ska förmedlas, detta 
är våra respondenter väl överens om, vilket också stöds av Strid (1999). Det är naturligt att 
respondera använder sig av olika kanaler då förutsättningarna ser olika ut beroende på var de 
jobbar och vilket ansvarsområde de har. Falkheimer och Heide (2014) anser att effektiv 
kommunikation kan kräva att kommunikationskanaler kombineras för att skapa en tydlighet 
och undvika missförstånd. Respondenterna är av samma uppfattning, att kombinera kanalerna 
kan vara nödvändigt. Tidigare forskning som Ruck och Welch (2012) har sammanställt visar 
att studier av intern kommunikation stöder åsikten att val av kommunikationskanaler bör 
anpassas beroende på vilket budskap som ska förmedlas.  
 
Formell intern kommunikation ur ett tjänstemannaperspektiv 
Respondenterna i vår organisation upplever en osäkerhet kring policys och överenskommelse, 
upplevelsen är att det saknas ett ramverk för den formella interna kommunikationen inom 
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bolaget. Det finns ett antal policys tillgängliga i SharePoint, dock berör ingen av dessa 
kommunikation. En förutsättning för att kommunikationen inom en verksamhet ska lyckas är 
enligt Larsson (2008) att det finns en strategi för kommunikation. Falkheimer och Heide 
(2014) hänvisar till forskning som visar att ett effektivt och utvecklat kommunikationssystem 
kan gynna arbetsmiljön och möjlighet för organisationen att lyckas med sina målsättningar. 
För egen del är cheferna vi har intervjuat tillräckligt nöjda med informationen för att kunna 
utföra sitt dagliga arbete. Dock upplever de att det saknas ett helhetsperspektiv av bolaget och 
vart det är på väg. Det finns en önskan om att få ta del av exempelvis nyckeltal och strategiska 
målsättningar. En lyckad kommunikation är enligt Erlien (1999) beroende av att den 
samspelar med organisationens uppsatta mål, som måste vara tydliga och uttalade.  
 
Det finns en optimism bland respondenterna gällande förändringsarbetet som pågår inom 
bolaget. Dock finns det som Palm (2006) säger vissa risker, om ledningen inte lyckas med det 
kommunikativa arbetet i en förändring, finns det en risk att medarbetarna upplever att 
ledningen misslyckats med sitt arbete generellt. Kommunikation kan användas enligt Heide et 
al. (2012) för att lyckas med förändringsarbete, för att vara framgångsrik måste 
kommunikationen vara planerad och genomtänkt, det är inte ovanligt att förändringsarbete 
misslyckas för att kommunikationen är undermålig. Respondenterna är fullt medvetna om att 
de står inför en stor utmaning avseende kommunikationen i det förändringsarbete de befinner 
sig i.  
 
Formell intern kommunikation ur ett organisationsperspektiv 
När cheferna beskriver hur, från deras synvinkel, resten av organisationen ser på den interna 
kommunikationen, beskriver de en situation som inte är tillfredsställande. De är väl medvetna 
om att det har saknats information till främst produktionspersonalen. Som Erlien (1999) säger 
hjälper en bra intern kommunikation till med att skapa en bra relation mellan medarbetare och 
organisation, det hjälper samspelet och kan bidra till en ökad motivation vilket i sin tur hänger 
ihop med trivsel på arbetsplatsen. Ett av de upplevda problemen med den interna 
kommunikationen är att information stannar på en viss nivå inom organisationen och inte når 
hela vägen ner. Enligt Erlien (1999) bygger intern kommunikation på att olika nivåer och 
enheter inom organisationen kan kommunicera med varandra. Falkheimer och Heide (2014) 
beskriver att det finns en överhängande risk att information fastar mellan nivåerna i den 
interna kommunikationen och styrs till stor del av chefens förmåga att kommunicera. Inom 
det bolag vi undersökt finns ingen given struktur för hur den interna kommunikationen ska gå 
tillväga. 
 
Historiskt sett har ledningen upplevts vara återhållsam med den fortlöpande informationen, 
vilket även reflekteras i det förändringsarbete som har pågått under de senaste månaderna. 
Förändringsarbetet har skapat en oro och undran hos vissa medarbetare om vart bolaget är på 
väg. Genom att täcka behoven av kunskap och ge svar på frågor anser Erlien (1999) att 
ledningen kan minska medarbetarnas oro. Heide et al. (2012) anser vidare att det är viktigt att 
informera i ett tidigt stadie i ett förändringsarbete för att undvika att förlora medarbetarnas 
förtroende, informationsansvaret ligger på cheferna inom organisationen. På det här området 
anser respondenterna att bolaget har brustit och det finns medarbetare som har känt oro över 
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vad som kommer att hända med bolaget. Bolaget har varit återhållsamma med att 
kommunicera förändringar, vilket enligt Heide et al. (2012) försvårar möjligheten för att 
skapa sig en förståelse för vad som sker ute i organisationen. Det minskar också möjligheten 
till att få feedback från medarbetarna som i många fall kan vara nyckeln till framgång. 
Larsson (2008) anser att den interna kommunikationen måste fungera för att medarbetarna ska 
ha en möjlighet att vara insatta i mål och uppgifter. Respondenterna är medvetna om att det 
behövs mer information om övergripande mål för hela organisationen, syftet med att 
informera efter varje ledningsgruppsmöte är att tillfredsställa en del av detta behov.  
 
Utmaningar i den formella interna kommunikationen  
Respondenterna upplever inte att det saknas kanaler, utan snarare att de inte används på ett 
tillfredsställande sätt. Detta får stöd av Erlien (1999) som anser att det många gånger inte är 
fel på kanalerna utan att det kan vara en biprodukt av hur organisationen är strukturerad. 
Istället för att byta eller skapa nya kanaler kan kommunikationsvägarna behöva förändras. 
Respondenterna upplever att det behövs ett mer medvetet arbete med den interna 
kommunikationen. Kanalerna måste utnyttjas på ett mer strukturerat sätt och hållas 
uppdaterade och informationen bör vara tydlig och relevant för att undvika misstolkningar. 
Erlien anser att tajmingen när information kommer ut är viktigt för att motverka 
ryktesspridning och skapa förtroende mellan medarbetarna och ledningen, det kan vara 
frustrerande att exempelvis få information om den egna arbetsplatsen från en andrahandskälla. 
En åsikt hos respondenterna påpekar vikten av att inte informera på ett för tidigt stadie för att 
undvika att information kommer ut som bolaget sedan måste backa på.  
 
Som Ruck och Welchs (2012) modell av engagemang visar, är det olika faktorer som 
samspelar för att skapa engagemang hos medarbetare. Några av dessa faktorer togs även upp 
av våra respondenter som viktiga motivationsfaktorer. De menar att det är viktigt att kunna 
relatera sitt arbete till bolagets mål och visioner, vilket i sin tur kan leda till en större 
gemenskap för de olika avdelningarna och produktionsanläggningarna. En annan aspekt för 
att öka motivation och känsla av tillhörighet som nämns bland respondenterna, är att cheferna 
är synliga i sitt ledarskap. Dessa tankar får stöd av Falkheimer och Heide (2014) som påpekar 
många fördelar med en synlig ledare. De säger att medarbetare föredrar synliga ledare, vilket 
också gynnar kommunikationsklimatet och stärker förtroendet mellan anställda och chefer. 
Resultatet i undersökningen Intern Kommunikation 2005 (2012) visar det samma, de anställda 
ser sin närmsta chef som den viktigaste kanalen för intern kommunikation.  
 
Den interna kommunikationen inom bolaget försvåras av att det inte finns några tydliga 
riktlinjer, vissa har möten lite då och då och andra aldrig. Vissa chefer har tagit egna initiativ 
till mötesstrukturer och öppnar således upp för en tvåvägskommunikation. En 
tvåvägskommunikation förutsätter, som Jacobsen och Thorsviks (2014) modell visar, att både 
sändare och mottagare kan tolka budskapet och förstå dess mening. Om denna process inte 
fungerar kan det leda till kommunikationsproblem.  
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Slutsatser 

Syftet med vår uppsats var att få kunskap om den formella interna kommunikationen och hur 
den upplevs fungera ur ett chefsperspektiv. Genom att sammanställa intervjumaterial med 
teorier och forskning har vi kunnat dra våra slutsatser.  
 
Kommunikationskanaler 
Vi har kommit fram till att det finns ett tydligt fokus på användning av elektroniska kanaler, 
där intranät och e-mail är framträdande i den formella interna kommunikationen. Även 
muntlig kommunikation i form av formella möten framkommer som en använd kanal, dock 
utan en gemensam struktur för bolaget. Vi kan konstatera att skriftliga kanaler har övergetts 
till förmån för de elektroniska med undantag för det planerade nyhetsbrevet.  
 
Formell intern kommunikation ur ett chefsperspektiv 
Den slutsats vi kan dra kring chefernas upplevelse av den interna formella kommunikationen 
är att de får den information de behöver för att utföra sitt dagliga arbete, men det är tydligt att 
de önskar mer information angående långsiktig planering och målsättning för bolaget. I 
dagsläget “släcks bränder” allteftersom situationer uppstår, vilket kan leda till att arbetsmiljön 
blir påfrestande. Vi ser att det finns en optimism och ambition att den interna 
kommunikationen ska bli bättre som ett resultat av åtgärder i det pågående förändringsarbetet. 
Det är dock tydligt att det kommer ta tid att hitta en struktur och stabilitet i det interna 
kommunikationsarbetet.  
 
Formell intern kommunikation ur ett organisationsperspektiv 
Utifrån den analys vi har gjort ser vi att det finns en medvetenhet från chefernas sida att de 
anställda som arbetar på produktionsanläggningarna är under-informerade. Det finns en 
undran över vad som kommer att ske i organisationen och hur det kommer påverka den egna 
arbetssituationen. Efter att ha gjort analysen ser vi att det finns tendenser att den information 
som kommuniceras ut stannar uppe i organisationen och får inte spridning mellan nivåerna. I 
de förändringar som har skett har återkopplingen på utfallet uteblivit, det finns en undran om 
läget har förbättrats eller om det finns ytterligare åtgärder som behöver vidtas. Den 
fortlöpande informationen saknas vilket gör att det blir svårt för medarbetarna att se vart 
arbetet leder och hur framtiden skulle kunna se ut, vilket har lett till en viss osäkerhet i 
bolaget eftersom det är oklart om åtgärderna leder till förbättring eller inte.  
 
Utmaningar i den formella interna kommunikationen 
De utmaningar som finns inom bolaget grundas till stor del på att skapa en struktur kring den 
formella interna kommunikationen. De har användningsbara kanaler och utmaningen ligger i 
att använda de mer frekvent så de hålls uppdaterade och aktuella.  
En annan utmaning är att skapa en känsla av tillhörighet till bolaget, i och med att de är 
geografiskt spridda finns det en utmaning i att skapa en enhetlighet. Något som kan bidrar till 
att skapa en känsla av tillhörighet är om chefer och ledning vistas ute i organisationen. För en 
del av de anställda kan detta ses som ett tecken på intresse från ledningsnivå. Genom att 
cheferna och ledningen emellanåt tar sig tid att närvara ute på anläggningarna skulle man 
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indirekt öppna möjligheterna för en tvåvägskommunikation. Det är en utmaning att arbetstider 
och uppgifter skiljer sig avsevärt beroende på vart i bolaget man befinner sig, att chefer och 
ledning vid tillfälle är på plats ges chansen att föra en dialog som annars kanske inte hade 
varit möjlig.  
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Diskussion 

Struktur i den formella interna kommunikationen 
Resultatet av vår studie visar hur betydelsefull den formella interna kommunikationen är i en 
organisation sett utifrån det perspektiv vi har i vår undersökning. Det som är tydligt är att brist 
på struktur och överenskommelser försvårar den formella interna kommunikationen. När det 
inte finns ett ramverk blir det upp till varje chef att välja hur de kommunicerar, det finns på så 
sätt en risk för att informationen inte blir enhetligt. Eftersom det är upp till cheferna att 
strukturera sin egen kommunikation, innebär det att vissa chefer informerar mer frekvent än 
andra. Det blir också upp till cheferna att göra avväganden för vilken information som bör gå 
ut i organisationen och vilken som bör hållas tillbaka. Det blir speciellt tydligt när det 
kommer till mötesstrukturen, som visar stora variationer. Dessa variationer kan till viss del 
förklaras med att förutsättningarna ser olika ut beroende på var i bolaget man befinner sig och 
det är naturligt att själva kommunikationen ser olika ut, dock bör inte innehållet skilja sig åt. 
Ett tecken på att ledningen är medveten om att informationen varierar är att de har tagit ett 
första steg för förbättring. Ledningsgruppen kommer gemensamt överens om vad som ska 
kommuniceras och vad som stannar inom ledningen. På så vis får alla inom organisationen 
samma information direkt från ledningsgruppen. Det finns en viss optimism bland de chefer 
vi har intervjuat, de har nu en möjlighet att skapa ett bättre kommunikationsklimat och bygga 
förtroende. Ledningen har en chans att bli sedda som trovärdiga, men då gäller det att de 
håller i det arbete som påbörjats och skapar en kontinuitet.  
 
Kommunikation och individer 
Genom att ha tagit del av litteratur och forskning om intern kommunikation och sedan 
genomfört intervjuer, kan vi se att det finns en stor tilltro till information. Men det ska inte 
glömmas bort att det finns personer som inte är intresserade av att ta del av den information 
som ges ut. För vissa personer ligger fokus på att göra sitt jobb och sedan gå hem, hur bolaget 
går i övrigt är inte av intresse. För dessa personer kan det vara oväsentligt vilka kanaler 
bolaget använder sig av. Istället kan det ha större betydelse att ha en chef som har förmåga att 
läsa av medarbetarna och deras behov och därefter anpassa kommunikationen. För andra 
medarbetare kan ovisshet i arbetssituationen innebära att de söker sig vidare till nya 
arbetsplatser som upplevs tryggare. Otrygghet på arbetsplatsen kan även påverka privatlivet, 
de flesta människor är beroende av att behålla sin inkomst från arbetet och den här typen av 
oro kan leda till stress. Förändringar i organisationer behöver inte nödvändigtvis leda till stora 
förändringar på ett individuellt plan, men om information uteblir kan det leda till att 
människor drar sina egna slutsatser baserat på egna tolkningar och rykten.  
 
Metod och urval 
Det resultat vi har fått i vår undersökning är baserat på hur de utvalda cheferna upplever den 
formella interna kommunikationen och speglar givetvis inte alla medarbetares upplevelser. 
Cheferna har genom sina positioner möjlighet att söka information på ett sätt som inte alla 
medarbetare har, därför är vi medvetna om att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om vi 
haft en annan urvalsgrupp. Hade vi valt att inkludera anställda i produktionen i vår studie, 
hade det funnits möjlighet att göra en jämförelse av hur den formella interna 
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kommunikationen upplevs från olika nivåer. Hade någon annan utfört studien eller bearbetat 
vårt material hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Även det faktum att vi hade personlig 
kännedom om bolaget sedan tidigare kan ha haft en inverkan på resultatet. Vårt urval av 
respondenter är baserat på dels positioner, dels hur länge de har varit verksamma i bolaget. 
Detta har vi medvetet gjort för att ha möjlighet att få in olika åsikter, det som ska tas i 
beaktning är att vi inte har gjort ett slumpmässigt urval. Det kan finnas chefer som är av en 
annan uppfattning än vår urvalsgrupp. Hur saker och ting upplevs är väldigt individuellt.  
 
Tidigare forskning 
Efter genomgång av tidigare forskning av intern kommunikation är det tydligt att det saknas 
forskningen på området. Det styrks i de artiklar vi har läst, där forskare och författare 
upprepade gånger påpekar att det saknas forskning. Dock visar resultatet av undersökningen 
intern kommunikation 2005 (Heilskov, 2012) i likhet med våran studie att det ur 
chefsperspektiv saknas strategier och verktyg i arbetet med den intern kommunikationen. 
Ytterligare en likhet mellan undersökningen och vår studie är uppfattningen att intern 
kommunikation inte prioriteras, vilket i vår studie blev tydligt med en haltande 
förändringskommunikation. När kommunikationen brister kan det leda till att medarbetarna 
saknar förståelse för bolagets mål och strategier, vilket i sin tur kan leda till en känsla av att 
vara underinformerad. Trots att det har gått ett antal år mellan undersökningen intern 
kommunikation 2005 och vår studie, kan vi se att problemen med den interna 
kommunikationen kvarstår. Trots att den tekniska utvecklingen har gjort stora framsteg under 
de senaste årtiondena, verkar de tidigare svårigheterna med den interna kommunikationen 
kvarstå, detta kan till stor del hänga ihop med en avsaknad av struktur och strategi.  
 
Arbetsvetenskapligt bidrag 
Vår studie visar, för att få en fungerande formell intern kommunikation krävs struktur, 
planering och förutsättningar för chefer att nå ut. Detta kräver att det finns ett ramverk och 
överenskommelser för cheferna att förhålla sig till, samt fungerande verktyg för att kunna 
kommunicera på ett effektivt sätt.  
 
För att utveckla vår studie hade det varit intressant att intervjua medarbetare ur en annan 
urvalsgrupp som inte har kontroll över informationen. Detta för att se hur deras upplevelse 
skiljer sig från eller överensstämmer med den urvalsgrupp vi har undersökt.  
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Bilagor  

Bilaga 1 Mail till respondenterna 
 
Information till intervjupersonerna 
Syfte med uppsatsen är att få kunskaper om den interna formella kommunikationen och hur 
den upplevs fungerar i en livsmedelsproducerande koncern. 
Fokus kommer att vara på intern formell kommunikation kring verksamheten. Med intern 
information menar vi den som delas mellan medarbetarna. Med formell kommunikation 
menar vi att informationen rör arbetet och att den förmedlas medvetet. 
Allt deltagande är frivilligt och intervjun kan avbrytas när som helst. Alla personuppgifter 
kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet, och kommer inte att behandlas av 
obehöriga personer. De uppgifter som samlas in kommer endast att användas för uppsatsens 
ändamål. Om tillstånd ges kommer intervjuerna att spelas in för att sedan skrivas ut. 
Inspelningen kommer att finnas i författarnas ägo. 
 
Om det uppstår några frågor så kontakta oss gärna. 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Caroline Kjellman & Sissel Tangen 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Allmänt 
Berätta om dig själv och dina arbetsuppgifter. 
Beskriv hur den interna kommunikationen fungerar på er arbetsplats. 
Vad har ni för överenskommelser/policys för hur ni sprider och hanterar information? 
Vad har ni för kanaler för att sprida information och hur används de? 
 
Sändare 
Vilka faktorer tar du hänsyn till när du sprider information? 
Vad har du ansvar att sprida information om? 

På vilket sätt sprider du informationen? 
Vad har du för uppfattning om att informationen du sprider går fram? 

Förstår mottagaren budskapet? 
Anser du som medlem i ledningsgruppen att ni i ledningen informerar de anställda på ett 
tillfredsställande sätt? 

Får de anställda den informationen de behöver? 
 
Mottagare 
Vilka inom organisationen förmedlar information till dig? 
På vilket sätt är informationen du får från din chef tillfredsställande/icke tillfredsställande? 
Anser du att ledningen levererar tillfredsställande information till de anställda? (för de som 
inte är en del av ledningsgruppen) 

På vilket sätt är det tillfredsställande/ icke tillfredsställande? 
Hur nöjd är du med den mängd information som du mottar? 

Kan du utföra ditt jobb med den informationsmängd du får? 
Vilken typ av information tar du emot? 
Hur ser du på den informationen du tar emot? Är den tydlig? 
Hur ofta kollar du de olika kanalerna? 
 
Allmänna uppfattningar 
Hur uppfattar du att information går fram i organisationen som helhet? Vilka utmaningar 
finns? 
Vilka problem finns med den interna kommunikationen? 
Vad görs dåligt och vad görs bra? 
Vad är viktigt/ mindre viktigt att lägg vikt vid i den interna kommunikationen? 

Tydlighet 
Vilka kanaler och metoder föredrar du? 

Kan olika kanaler vara bra till olika typer av information/kommunikation? 
Finns det kanaler du saknar/tycker vore lämpliga att använda (som inte används idag)? 

Är du överlag nöjd med hur kommunikationen fungerar? 
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