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Abstract       

 
This thesis investigates how internal communication works in a car business. The approach in 
this study is formed by the communication perspective focusing on organizational 
communication. The study is conducted through a qualitative approach in the form of a case 
study with semi structured interviews made with fourteen individuals from the company. The 
respondents included the CEO of the company, department responsible, and co-workers. All 
the interviews were analyzed from an organizational theoretical ground as we wanted to see 
what strength, weaknesses and developments there are in the internal communication. As a 
result, it showed that the company has an oral and digital routine in the internal 
communication. According to our analysis a new digital function may help the company to 
collect all information in one place to make the communication system more effective. Thus, 
if the company wants to succeed with the new function, they need to create clear 
communication from all the leaders to increase the motivation of the employees.
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1. Inledning

 
Globaliseringen och organisationers utveckling internationellt och nationellt har medfört ett 
allt större intresse för studier kring hur organisationskultur och kommunikation ser ut. Den 
snabba teknologiska utvecklingen har förändrat det grundläggande landskapet för intern 
kommunikation inom företag (Men 2014). Dagens samhälle präglas av en ökad interaktion 
mellan individer och tekniker i alla dess former. Den nya informations- och 
kommunikationstekniken skapar utmaningar och nya förutsättningar för kommunikationen 
mellan chef och anställda (Heide m.fl. 2012). Företag bör förhålla sig till utvecklingen när det 
gäller externa samt interna delar. Ett väl fungerande intranät, såsom e-mail, applikationer och 
bloggar kan effektivt sprida stora mängder information internt (Heide m.fl. 2012; Men 2014). 
Det krävs att alla får tillgång till information i en decentraliserad och platt organisation för att 
kunna nå beslut utifrån ett helhetsperspektiv (Heide m.fl. 2012). 
 
Det finns idag stora utmaningar med att ta fram en välfungerande kommunikationsplan för en 
växande organisation (Weaver 2012), vilket gör att behovet finns för att kunna möjliggöra 
strategier. Det finns flera olika tillvägagångssätt vilka är av intresse att forska om, exempelvis 
det dagliga arbetet hos de anställda och hur de kommunicerar (Weaver 2012). Ahrne och 
Svensson (2015) menar att perspektivet “intern kommunikation” kan förbättras och göras mer 
effektivt genom en triangulering mellan nya teknologier och gamla medel. En definition av 
vad ett företag är grundar sig i den interna kommunikationen mellan de anställda och uppstår 
när personer kan kommunicera med varandra, är beredda att bidra till handling och vill arbeta 
mot samma mål (Heide m.fl. 2012; Rogers & Agarwala-Rogers 1976). Det kommunikativa 
uppdraget måste tydliggöras för både chefer och anställda samt kopplas till mål och mätningar 
(Sjöholm, Petersson, Julin & Johannesson 2011). Anledningen till att grupper kommunicerar 
beror bland annat på att människor vill dela med sig av kommunikation till varandra samt 
tillgodose behov av materiella ting och kunna erhålla en ekonomisk vinning (Larsson 2014). 
Ett företag kan tänkas utnyttja den kommunikativa kraften för att lyckas sprida sitt syfte och 
tjänst, så att deras eventuella kunder blir medvetna och positivt inställda till företagets tjänster 
(Larsson 2014). 
 
Den interna kommunikationen kan ha en förmåga att förbättra effektiviteten hos företag 
eftersom den skapar en länk mellan företagets anställda och dess ledning vilket gör företaget 
konkurrenskraftig (Dawkins 2005; Vigsø & Strandberg 2016). Alla inom en organisation står 
varje dag inför utmaningen att lyckas kommunicera vilket grundar sig i den arbetsmiljö de 
verkar inom (Weaver 2012). Fokus bör vara på kommunikationen mellan företagets anställda 
och ledare för att information ska kunna förmedlas. Det krävs då en struktur i 
kommunikationsstrategin från ansvariga eftersom han eller hon har det övergripande ansvaret 
(Vigsø & Strandberg 2016). Anställda har däremot en nyckelroll i hur kommunikationen sker 
på framgångsrika företag genom delaktighet i processer och bör därför inte bli förbisedda 
(Dawkins 2005; Heide m.fl. 2012). Ansvariga måste vara medvetna om den kulturen företaget 
utvecklat genom normer och värderingar samt lyssna på sina anställda för att nå en 
framgångsrik intern kommunikation (Vigsø & Strandberg 2016; Bang 1999). Studien 
undersöker hur den interna kommunikationen ser ut i ett företag inom bilbranschen. Vårt 
fokus ser till kommunikationsbehov, eventuella digitaliseringsbehov samt vilka styrkor och 
svagheter det redan finns i den interna kommunikationen.  
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2. Problemformulering

Den interna kommunikationen har fått en allt större betydelse för företag och organisationer 
för att de ska bli framgångsrika och utvecklas (Vigsø & Strandberg 2016; Larsson 2014; 
Dawkins 2005). Larsson (2014) menar att begreppen intern och extern kommunikation verkar 
i samma arbetsfält. Det externa arbetet har fått fler anknytningar till de interna delarna, och 
det interna arbetet hos företag används i externa sammanhang (Larsson 2014). Hur ett företag 
framställs externt påverkas av den interna kommunikationen, vilket gör att den interna 
aspekten är en viktig del hos företag och organisationer (Larsson 2014). Förbindelsen mellan 
anställda och dess ledning förstärks med hjälp av en väl fungerande intern kommunikation 
och kan dessutom öka effektiviteten (Dawkins 2005). Dawkins tankar kring den interna 
kommunikationen går att relatera till företaget vi ska studera. Företaget, med drygt 80 
anställda, har efterfrågat en analys av sin interna kommunikation för att se till eventuella 
förbättringsområden. Om en eventuell irritation finns hos avdelningarna bidrar det troligtvis 
till att företaget inte kan växa med en missnöjd personal (Sjöholm m.fl. 2011). Dawkins 
(2005) menar däremot att förbättras den interna kommunikationen kan det bidra till ett företag 
där personalen på de olika avdelningarna strävar efter samma mål. Då ökar medvetenheten 
om de möjligheter och hinder företaget står inför. Det kan i sin tur mynna ut i en framgångsrik 
verksamhet genom att företagets prioriteringar tydliggörs (Dawkins 2005). Vidare beskriver 
Vigsø och Strandberg (2016) chefens viktiga roll i företag. Den ansvarige måste vara 
medveten om de interna kommunikativa kanalerna och se över dem för att kunna sprida och 
utveckla företaget. Anställda bör få den information de behöver för att företaget ska fungera 
väl internt samt för att öka effektiviteten genom att alla får information på ett snabbt sätt 
(Vigsø & Strandberg 2016). 
 
Kommunikationen mellan anställda och ansvariga är grundläggande för att de anställda ska 
förstå vilka kommunikationsmöjligheter de har, vilket kan leda till en bättre arbetsplats 
(Weaver 2012; Vigsø & Strandberg 2016). Problematiken i vår studie innefattar interna 
kommunikativa utmaningar vilket existerar i bilföretaget liknande i andra organisationer i 
dagsläget. Den tekniska utvecklingen, enligt Men (2014), kan utgöra en avgörande faktor för 
kommunikationen i företag, exempelvis intranät. Den nya utvecklingen har möjliggjort för 
företag att mer effektivt sprida och dela information via olika former av intranät, vilket ger 
anställda chansen att själva söka upp informationen i kontrast till 
“tvångsmatning” (Simonsson 2002). Vidare förklarar Simonsson (2002) att digitaliseringen 
inte får innebära att de personliga mötena försvinner då en kombination av digital och muntlig 
kommunikation är det bästa. Vi ska utforska den interna kommunikationens betydelse för det 
valda företaget samt om det finns eventuella förbättringsområden där vi kan föreslå hur 
företaget ska gå tillväga. Vår förhoppning är att arbetet resulterar i att vi kommer fram till 
eventuella utvecklingsmöjligheter, samt ge förslag till hur de kan bearbetas.
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3. Syfte och frågeställning    

 
3.1. Syfte        
Vårt arbete grundar sig i ett intresse för företag och utvecklingsmöjligheter för de interna 
kommunikationskanalerna. Studien syftar till att analysera hur den interna kommunikationen 
fungerar i ett företag med många avdelningar där vi lyfter fram vilka svagheterna, styrkorna 
och utvecklingsmöjligheterna är genom 14 semistrukturerade intervjuer. Vi anser att studien 
aktualiseras med tanke på att organisationer idag vill få en bättre förståelse för sambandet 
mellan intern kommunikation och organisationskulturen i relation till arbetet. Med hjälp av 
tidigare studier och litteratur kring intern kommunikation finner vi det intressant att undersöka 
hur ett bilföretag ser på sin interna kommunikation mellan dess avdelningar. Vi har under vår 
studietid varit intresserade av kommunikation i företag och organisationer och hur den 
påverkar bilden av företaget. Under de senaste månaderna har vi utvecklat ett särskilt intresse 
för intern kommunikation hos företag vilket har resulterat i studiens utgångspunkter. Vi har 
under vår utbildning ansett att extern kommunikation är den viktigaste delen för att ett företag 
eller en organisation ska lyckas. Under de senaste månaderna har vi kommit till insikt att den 
interna kommunikationen är minst lika viktig då den grundar och formar den bild företaget 
eller organisationen visar utåt. De tidigare studierna vi tagit del av har haft sitt studiefokus på 
stora eller mindre organisationer och oftast jämförs organisationerna mellan varandra eller 
inom verksamheten (Heide 2002; Von Platen 2006). Vi tror därför att vår studie kan vara 
kompletterande till forskningsarenan genom att vi studerar ett företag där vårt fokus ligger på 
den interna kommunikationen mellan avdelningarna. 
 
3.2. Frågeställningar
Frågorna vi valde att utgå från i vårt arbete utformade hur studien strukturerades gällande 
metod, teori samt infallsvinklar. Vårt intresse för intern kommunikation var avgörande för hur 
frågorna tog sin form och blev följande: 
 

1. Hur kan företaget analyseras utifrån organisationsteoretiska utgångspunkter med fokus 
på intern kommunikation? 

2. Vad finns det för svagheter och styrkor i den interna kommunikationen och hur kan 
företaget möta utmaningarna gällande kommunikationsbehov? 

3. Varför och på vilka sätt kan en ökad digitalisering i den interna kommunikationen 
påverka företagets utveckling och effektivitet? 

 
De organisationsteoretiska utgångspunkterna avser i studien teorier inom organisationskultur, 
ledarskap samt intern kommunikation. När vi nämner begreppet intern kommunikation 
relaterat till företaget så syftar vi till hur anställda sprider och tar emot information som är 
relaterat till deras arbete. Exempelvis hur de använder sig av muntlig, skriftlig och digital 
kommunikation. Kommunikationsbehoven vi ska undersöka avser vad alla på företaget 
behöver för att kunna sprida information smidigt och vad företaget anser sig behöva för att 
den interna kommunikationen ska fungera. Behoven vi vill identifiera avser både gamla 
kommunikativa medel samt nya möjliga kommunikationsvägar som bör anpassas efter 
verksamheten. En ökad digitalisering utifrån vår infallsvinkel är hur de kan införa en ny eller 
nya funktioner för att förbättra sin interna kommunikation. När vi i studien skriver om 
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effektivitet avser vi hur företagets anställda ska kunna kommunicera med varandra på ett 
snabbare sätt som i sin tur kan leda till en bättre arbetsplats.
 

3.3. Bakgrund om företaget och dess interna kommunikation
Informationen vi funnit kring företaget finns på “allabolag.se”, men eftersom vi ville hålla 
företaget anonymt har vi valt att bortse från källan till hemsidan. Samtidigt avsåg vi att 
redogöra för vilken storlek företaget har för att tydliggöra samt skapa en bra överblick.
Bilföretaget vi valt att studera är fristående och inte del av en större kedja. Kommunikationen 
sinsemellan avdelningarna sker framförallt muntligt då de har nära till varandra geografiskt. 
Företaget har verkat på bilmarknaden i ungefär 40 år och 2016 omsatte företaget 481 927 
miljoner kronor och har cirka 80 anställda i dagsläget. 
 
Följande information har sammanfattats från intervjuerna som vi genomfört med 14 personer 
på företaget för att ge en överblick i hur den interna kommunikationen ser ut idag. De flesta i 
personalen är med i en “sms-slinga” där information eller frågor skickas ut rörande 
verksamheten. Mail är också en kanal vilket används flitigt, men den muntliga 
kommunikationen är mest förekommande. Ett annat exempel på intern kommunikation är att 
företaget idag har ett pappersbaserat system vid inbyte av bilar. Strukturen är en aning 
hierarkisk då VD har den beslutsfattande rollen, ihop med styrelse vid större beslut. 
Information gällande händelser i företaget förmedlas ut via VD och avdelningschefer på 
morgonmöten varje dag, samt genom skriftliga informationslappar. Avdelningarna företaget 
har i dagsläget är administration, fastighetsavdelning, alla bilmärken och försäljning, 
finansiell verksamhet, reservdelsbutik för alla bilmärken, en verkstad, en plåtverkstad, 
lackeringsverkstad, rekonditionering och begagnade delar. 
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4. Teoretisk referensram

 
4.1. Valet av teorier         
Valet av teorierna grundar sig på det perspektiv vilket vi med utgångspunkt i våra 
frågeställningar avser genomföra studien. Den interna kommunikationen har framkommit 
vara en viktig del inom organisationer genom åren och hur dialog förs eller bör föras 
(Andersson 1994). Vi ville få en bredare förklaring till organisationen och hur den fungerar 
genom att lyfta fram delar av organisationsteorins grunder. Eftersom vårt fokus är intern 
kommunikation ville vi också använda organisationskultur och ledarskap då de är viktiga 
komponenter i hur intern kommunikation hanteras i relation till motivationsklyftan. Slutligen 
har vi inspirerats av de teoretiska utgångspunkter Heide m.fl. (2012) och Erikson (2011) tar 
upp angående intern kommunikation och hur den bör föras på ett bra sätt genom att 
information kan spridas snabbt och nå ut till alla. 
 
4.2. Organisationsteori
Organisationer finns i alla dess former och varierar i komplexitet och storlek (Andersson 
1994). Företag eller en organisation kan anses vara formell eftersom en formalisering har 
skett genom regler, policys, instruktioner, avtal och kontrakt. Inom organisationen växer det 
sedan fram en informell struktur då människorna inom verksamheten blir till en grupp eller 
grupper med ett socialt system (Andersson 1994). Under 1900-talets första del började 
människor fråga sig hur organisationer kan bli mer effektiva. En viktig person inom den 
klassiska organisationsskolan är enligt Andersson (1994) Weber som var verksam under 1800-
talet. Weber är grundaren till den byråkratiska organisationsteorin vilket kännetecknas genom 
att en hierarkiskt uppbyggd organisation kan liknas med en pyramid. Inom den byråkratiska 
organisationsteorin betonades yrkesrollens betydelse och de två nyckelorden är förståelse och 
handlande (Andersson 1994). Det finns flera organisationsforskare vilka har påvisat brister i 
den byråkratiska skolan, exempelvis Merton (1957), Crozier (1964) och Selznick (1968). 
Vidare förklarar forskarna att kritiken grundar sig i att hård styrning kan leda till svårigheter 
vid förändring. Forskarna menar även att för avgränsade arbetsområden kan leda till att 
anställda blir mer själviska och ser till sina mål istället för organisationens gemensamma mål 
(Merton 1957; Crozier 1964; Selznick 1968). Tesen forskarna för kan kopplas till hur vi ska 
konkretisera en snabb lösning för företagets interna kommunikation.
 
4.3. Organisationskultur
Det var i början av 1980-talet begreppet organisationskultur fick genomslag och begreppet 
innefattar kultur i egenskap av ett verktyg för att effektivisera företag (Eriksson-Zetterquist 
m.fl. 2015; Heide m.fl. 2012). Studiet av organisationskultur har med åren ökat och enligt 
Andersson (1994) syftar det till att se de informella strukturernas uppkomst inom en 
organisation genom kultur. Skillnaden ligger i att de formella strukturerna syns utifrån, medan 
de informella strukturerna är mer underliggande och skapas av de medverkande (Andersson 
1994). Organisationskultur kan påstås vara de dominerande värderingarna en organisation har 
och de byggs upp med hjälp av strukturen, människorna och målsättningen (Andersson 1994). 
En del forskare vill skilja mellan organisationskultur och företagskultur då det finns behov av 
att vara tydlig med vilken sorts organisation studiet sker på (Andersson 1994). I vårt fall 
kommer fokus vara på företagskultur eftersom studieobjektet är ett företag. Olika områden 
inom organisationskultur vilka går att studera är bland annat axiologisk, kognitiv samt 
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symbolisk kultursyn. Axiologisk kultursyn innebär att fokus ligger på att se till norm och 
värderingssystem. Den kognitiva synen ser till informationsbehandling och tankestrukturer 
och den symboliska kultursynen är inriktad på kollektiva innebörder och symboler 
(Andersson 1994), vilket kan tillämpas på företaget vi studerat. Andersson (1994) menar att 
kulturperspektivet på en organisation ger en inblick i det gemensamma i en grupp genom 
språkbruk, symboler och vid större händelser.
 
Det finns enligt Alvesson (2009) idag ett intresse för att optimera arbetet med hjälp av 
kommunikativa tekniska lösningar. Samtidigt påstår Alvesson (2009) att det inte går att ha 
samma syn på organisationskultur. Kulturen växer fram och om den är stark så gynnar det 
företaget, företagets kunder samt det slutgiltiga resultatet (Alvesson 2009). Positiva dygder, 
förhållningar och beteende inom en organisation leder till en bra måluppfyllelse (Deal & 
Kennedy 1982). I grunden ligger kulturen hos en organisation instrumentellt i relation till den 
interna och externa kommunikationen. Kulturen kan sägas ha uppkommit och existerar för att 
den fungerar, eller har fungerat innan (Alvesson 2009). Vidare beskriver Alvesson (2009) 
organisationer i förändring och att kulturen antingen förändras per automatik, medan den 
också kan dröja sig kvar trots förändring. Vid en större förändring i en organisation krävs det 
planering, tydlig kommunikation samt medvetenhet för att lyckas. Många uppfattar kultur 
kopplat till organisationens olika delar, men skillnaden ligger i att kulturen är mycket svårare 
att hantera och reglera (Alvesson 2009). Det förekommer en diskussion kring vad kultur 
betyder för organisationer, men det är samtidigt viktigt att ta ställning till varför kulturen gör 
ett företag bättre eller sämre (Kilmann 1985). Kultur inom organisationsteori är relevant till 
vår studie då den aspekten innebär att vi kan tolka varför företaget fungerar och hur den 
interna kommunikationen på bilföretaget ser ut.
 
4.4. Ledarskap
Inom organisationsteori och studier inom området uppkommer ofta begreppet ledarskap vilket 
är ett komplext begrepp med många olika uppfattningar (Andersson 1994). Andersson (1994) 
beskriver utvecklingen då fler forskare har intresserat sig för ledarskapet där det finns olika 
aspekter inom begreppet. Processen för ledarskap innehåller fyra olika funktioner i form av 
planering, organisering, vägledning och kontroll (Andersson 1994), vilket vi avser att koppla 
till hur företaget kommunicerar internt. Med hjälp av organisationens totala resurser och de 
fyra olika funktionerna kan organisationen nå sina målsättningar (Andersson 1994). Vid 
beskrivning av ledarskapets centrala funktioner utgår det från olika aspekter där bland annat 
process, funktion, beteende och handling ingår genom kommunikation (Andersson 1994). 
Ledarskap ska enligt Andersson (1994) vara en relation mellan ledare och medarbetare i en 
social situation, där ledaren kan skifta beroende på situationen. Ledarens status grundar sig 
mer i beteende än genom de egenskaper han eller hon har sedan tidigare. (Andersson 1994). 
 
4.5. Intern kommunikation
All formell och informell kommunikation i en organisation är enligt Heide m.fl. (2012) den 
interna kommunikationen mellan medarbetare. Erikson (2011) beskriver intern 
kommunikation på liknande sätt och menar att den är nära bunden till en organisations 
framtoning och identitet. Samtidigt påstår Barnard (2009) att intern kommunikation inte går 
att mäta eftersom egenvärdet inte finns, men det går istället att utläsa genom en del av hela 
organisationens värde. Heide m.fl. (2012) har också kommit fram till att gränsen mellan intern 
och extern kommunikation idag är otydlig eftersom organisationers gränser idag är mer 
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flytande i relation till omgivningen. Erikson (2011) menar att det är viktigt att ha kunskap om 
att interna kommunikationssätt skiljer sig beroende på vad som ska kommuniceras. Vidare 
beskriver Erikson (2011) att ett tydligt kommunikationssystem ger större möjligheter för en 
organisation att effektiviseras då den blir mer konkurrenskraftig. Att föra en kontinuerlig 
dialog ger medarbetarna en större chans till förståelse för organisationens gemensamma mål 
vilket skapar förutsättningar för högre motivation (Erikson 2011). Kommunikation är enligt 
Rogers & Agarwala-Rogers (1976) tråden vilket håller samman parter i en organisation och 
om den interna kommunikationen tas bort fallerar hela organisationen. 
 
4.6. Motivationsklyftan
Ett vanligt förekommande problem i förändringsarbete är enligt Ahrenfelt (2001) 
motivationsklyftan. Det innebär att chefen eller ansvariga har förberett en förändring och 
arbetat med den under en tid, samtidigt som medarbetarna inte har det (Ahrenfelt 2001). Att 
cheferna eller ledarna har lagt sin tveksamhet bakom sig då de begrundat den planerade 
förändringen, gör att ansvarig och medarbetare är på olika mentala stadier i förändringen 
(Ahrenfelt 2001). Det blir därför viktigt att ta hänsyn till att medarbetarna inte har kommit 
lika långt som den ansvariga chefen har vilket kan leda till att olika sorters 
meningsskiljaktigheter uppstår (Ahrenfelt 2001). Ledaren bör ta hänsyn till 
motivationsklyftan då risken finns att han eller hon inte inser att medarbetarna kommer att 
behöva minst lika lång tid som ledaren haft (Ahrenfelt 2001). Om det studerade företaget vill 
införa en ny sorts lösning så kan det därför vara viktigt att anställda sätts in i 
förändringsarbetet och att ansvariga på företaget tar hänsyn till deras åsikter. 

Figur 1: Motivationsklyftan (Ahrenfelt 2001).  
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4.7. Studiet av organisationer
Idag är samhällen organiserade och samhällsmedborgare är påverkade av organisationer på 
fritiden och i arbetslivet (Andersson 1994). Begreppet organisation kan omfatta allt från en 
grupp vänner, föreningar, företag eller internationella institutioner (Ahrne 1990). 
Organisationsteorin är flervetenskaplig och har många olika fokusområden och infallsvinklar 
och den är ett hjälpmedel för att utläsa hur organisationer fungerar samt hålls samman 
(Eriksson-Zetterquist m.fl. 2015). Redogörelsen av ovanstående teorier och forskares idéer 
kommer slutligen att ställas emot svaren vi kommer få i vår studie. Vi har i åtanke att inom 
medie- och samhällsvetenskapen är teorier endast en föreställning av verkligheten (Eriksson-
Zetterquist m.fl. 2015). Organisationsteorin används i vårt fall för att förstå och analysera de 
kommunikativa behoven inom bilföretaget då spridning av information ska kunna göras på ett 
smidigt sätt.
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5. Tidigare forskning       

Den tidigare forskningen inom intern kommunikation är bred och behandlar olika perspektiv 
på de interna faktorerna hos ett företag eller en organisation (Heide 2002; Johansson 2003). 
För att öka förståelsen för ämnesområdet och hur forskningsarenan ser ut har vi gjort en 
överblick och sammanställt forskning vilket kan relateras till vår studie då de också studerar 
den interna aspekten i organisationer. Samtidigt har vi hela tiden haft i åtanke att det är av 
relevans att ha ett kritiskt förhållningssätt till de tidigare studierna vi redogör för då risken 
finns att allt tas för sanning. Forskning kan tänkas ge tydlig inblick och svar på frågor, men är 
samtidigt inte generell och slutgiltig.
 
5.1. Intern kommunikation - chefer och anställda
Många studier ser till hur kommunikationen fungerar från chefer till och mellan medarbetarna 
på företag eller organisationer (Heide 2002; Henricsson 2016; Löfström 2014; Von Platen 
2006). Johansson (2003) beskriver i sitt arbete problematiken med visioner i företag och hur 
de förmedlas till medarbetarna. Enligt Johansson (2003) bör de anställda vara medvetna om 
de visioner företaget besitter och vad de innebär för sammanhållningen internt. Forskaren 
avsåg att studera huruvida kommunikationen sker internt kring visioner och dess funktion 
(Johansson 2003). För att undersöka hur de fungerar samt tar sin plats i en organisation 
genomfördes en kvalitativ fallstudie (Johansson 2003). Johansson (2003) observerade möten 
och gjorde intervjuer med nio chefer med en senare kompletterande diskursanalys på insamlat 
material. Johansson (2003) ser med hjälp av sin studie att chefer på företaget har olika 
uppfattningar om hur kommunikationen bör ske på bästa sätt. Det leder i sin tur till att 
cheferna sänder olika slags signaler till resten av medarbetarna. För att en förändring ska 
kunna ske inom en organisation bör kommunikationen mellan chefer och anställda prioriteras 
(Johansson 2003).  
 
I början av 2000-talet gjorde Heide (2002) sin studie kring intranät som arena för 
kommunikation och lärande i form av en fallstudie på företaget Ericsson. Heide genomförde 
både inledande informerande intervjuer och kvalitativa intervjuer för att kunna jämföra 
avdelningarna. I studien framkom ett flertal aspekter, bland annat att de flesta intervjuade 
verkade ha en bra inställningen till användningen och kommunikationen på intranätet, samt 
att många verkade vara kunniga på intranätets premisser (Heide, 2002). I jämförelse med 
Heide skrev Robson och Tourish (2005) i sin forskningsartikel kring hälsa hos organisationer 
beroende på den interna kommunikationen. Forskarna förklarar med hjälp av tidigare studier 
kring organisationer att risken finns att chefer förskönar de brister inom kommunikationen 
vilket leder till att medarbetarnas situation eventuellt försämras (Robson & Tourish 2005). 
Vidare har Henricsson (2016) genomfört en studie på Regionservice interna kommunikation 
för att se hur digitala kanaler kan förenkla kommunikation och effektivisera arbetet i 
organisationen. Forskaren menar att kunskapen hos chefer och medarbetare måste öka kring 
den digitala användningen för att organisationen ska kunna effektivisera sin kommunikation 
(Henricsson 2016). De befintliga digitala kanalerna på Regionservice anser forskaren vara 
tillräckliga, men att de kanske inte används på rätt sätt (Henricsson 2016). För att lyckas med 
en snabb men hälsosam organisation bör ledaren bland annat satsa på att föra kontinuerlig 
dialog med medarbetarna, få alla på företaget att vilja lära sig nya saker samt vara tydlig i sitt 
ledarskap (Larsson 2010). 
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5.2. Intern kommunikation - förändringsprocesser
Hultqvist (2000) gjorde sitt arbete på nätverksinriktad förändringsanalys där forskaren ser till 
hur affärsrelationer samt informationssystem kan införas och påverka internt. Hultqvist menar 
att införandet av ett informationssystem i en organisation inte är lika lätt att förutspå 
effekterna av, liknande vid annan verksamhetsförändring. Kommunikation är grunden för 
olika interna processer och affärsutveckling. En utveckling av kommunikationssystem är 
grunden till att företag ska kunna utveckla affärskommunikation (Hultqvist 2000). Ledare och 
chefers sätt att implementera och kommunicera nya visioner kräver arbete (Löfström 2014). 
Motivationen måste enligt Löfström (2014) finnas hos medarbetarna när en vision ska införas, 
annars finns risken att de anställda känner sig tvingade, vilket kan resultera i att de inte bryr 
sig. Von Platen (2006) menar att intern kommunikation är en viktig del av företaget och att 
medarbetare bör vara involverade i en förändringsprocess inom företaget för att kunna förstå 
den. En ledare bör involvera sina anställda i förändringsarbetet för att undvika en omotiverad 
inställning vilket kan uppstå hos vissa anställda och därav påverka arbetet (Von Platen 2006; 
Henricsson 2016). Att vara kapabel till att kommunicera med sina anställda kan leda till att 
chefen förändrar inställningen till det bättre (Henricsson 2016). 
 
Ibland förbises mellanchefernas roll i den interna kommunikationen (Von Platen 2006). 
Forskaren menar att mellanchefer blir en viktig del vid meningsskapande av kommunikativa 
funktioner vid en strategisk förändring (Von Platen 2006). På SVT syftade mellancheferna 
enligt Von Platen (2006) till att fungera likt kommunikatörer då potentialen hos dem fanns 
men dessvärre förbisågs. Förändringsarbetet präglades mer av information, än av 
kommunikation (Von Platen 2006). Om inte mellancheferna är delaktiga i förändringarna eller 
stöttar dessa kan det leda till en motsägelsefull lojalitet både mot mellanchefens över- och 
underordnade (Von Platen 2006). På SVT upplevde också mellancheferna att de inte hade 
tillräcklig kunskap om händelser på företaget och kunde därför inte svara på alla frågor vilket 
ledde till att stöttandet av förändringsarbetet inte var av en högre grad (Von Platen 2006).
 
5.3 Valet av tidigare forskning
Den tidigare forskningen har lagt grunden till det angreppssätt vi haft i vår studie då vi ville 
eftersträva att komplettera till forskningsarenan. De tidigare studierna har behandlat 
kommunikation från ledning till medarbetare i företag. Skapandet av ett intranät kan enligt 
tidigare studierna ovan vara till stor fördel för kommunikationen i organisationer (Hultqvist 
2000; Heide 2002). Vidare visar forskningen vi redogjort för att ett starkt ledarskap vid en 
större förändring är viktigt för förändringsarbetet (Johansson 2003; Larsson 2010). Dessutom 
har medarbetarnas och avdelningschefens involvering visat sig vara av stor vikt för den 
interna kommunikationen inom en organisation (Von Platen 2006; Johansson 2003; 
Henricsson 2016). 
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6. Metod  
 
6.1. Vetenskaplig förankring  
Vår vetenskapliga och akademiska utgångspunkt grundar sig i samhällsvetenskapen med 
särskilt fokus på medie- och kommunikationsvetenskap. Grenen medie- och kommunikation 
inom samhällsvetenskaplig forskning har lagt grunden till de teoretiska utgångspunkter vi 
valt. Inriktningen i medie- och kommunikationsforskningen blev den interna 
kommunikationen på en organisation, i vårt fall, ett företag med en specifik verksamhet som 
analyserades utifrån organisationsteoretiska utgångspunkter. En annan grund vi har haft är 
management-perspektivet eftersom den interna kommunikationen kan relateras till hur 
företaget lyckas på marknaden och blir konkurrenskraftigt. Därför närmar vi oss andra delar, 
exempelvis logistik, företagsekonomi i form av ledarskap och strategier samt 
språkvetenskapliga utgångspunkter i form av texter och samtal som alla relateras till 
kommunikation.

 
6.2. Urval
Studien har, med inspiration från Ahrne och Svensson (2015), utformats kvalitativt där vi på 
ett analyserande och kritiskt sätt vill se hur den interna kommunikationen ser ut. 
Organisationsforskning har haft kvalitativa traditioner i fokus (Ahrne & Svensson 2015), 
vilket även vi valde då vi ville få en djupare inblick och förståelse för den interna 
kommunikationen på företaget. Tvåstegsurvalet gjordes utifrån Eriksson-Zetterquist och 
Ahrnes (2011) beskrivning då först ämnet och företaget bestämdes vilket var passande i 
relation till graden av access. Företaget valdes strategiskt ut eftersom det var bra 
storleksmässigt relaterat till den tid vi hade till förfogande. Organisationsteorin valde vi 
eftersom den har så många olika infallsvinklar att utgå från. Den tidigare forskningen 
selekterades med olika sökord, exempelvis intern kommunikation, företagskultur, ledarskap 
med extra stort fokus på intern kommunikation. 
 
Vi valde att fokusera på bilföretaget på grund av tidsmässigt effektiva skäl och att vi båda 
fann det intressant att studera intern kommunikation på företag. Valet grundade sig i att vi 
ville gå in på djupet i en organisation och jämföra avdelningar med varandra (Larsson 2010). I 
studien ville vi analysera och samla empiriskt material från den interna aspekten och därmed 
var valet av organisationen med ett flertal avdelningar motiverat. Det teoretiska ramverket är i 
studien organisationsteori från ett flertal olika kända teoretiker gällande organisationskultur, 
ledarskap samt intern kommunikation. Anledningen till att VD:n intervjuades grundade sig i 
att vi, utifrån Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011,) ville få en inblick i företaget, samt ett 
samarbete med den ansvariga för att kunna be om eventuell hjälp vid frågor. VD:n hjälpte till 
med följande urval då vi fick namn på avdelningscheferna vi intervjuade. Efter vi genomfört 
intervjuerna med avdelningsansvariga kom vi fram till att vi ville komplettera med 
medarbetarnas åsikter. Medarbetarna valdes ut delvis slumpmässigt eftersom vi gick runt till 
avdelningarna och frågade anställda om de hade tid. Samtidigt såg vi till att få med en 
blandning från avdelningarna vilket kan anses vara en viss styrning i det slumpmässiga 
urvalet. För att få tillräckligt med kunskap kring företaget kombinerade vi intervjuer med en 
bakgrunds- samt faktaupplysning (Larsson 2010) genom en informerande person, i vårt fall 
VD:n. Vi var under studien också kritiska till hur VD:n medvetet eller omedvetet kunde 
anpassa sina svar till det mest fördelaktiga för företaget. Det viktiga för oss i den informativa 
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intervjun var att förhålla oss kritiskt till de svar vi fick vilket vi har haft som genomgående 
förhållningssätt under alla 14 intervjuer. Utifrån Larsson (2010) kan vår studie anses vara en 
fallstudie då den genomförts på en organisation i form av ett bilföretag. Överlag har vårt 
arbete inspirerats från vad Larsson (2010) benämner vara ett variationsurval då vi har 
selekterat ut personer för att varje avdelning ska vara representerad. 
 
6.3. Intervjuer
Inledningsvis genomförde vi en informativ intervju med VD:n liknande vad Heide (2002) 
gjorde i sin avhandling för att få en inblick i verksamheten samt förståelse för hur de arbetar, 
vilket utifrån Von Platen och Young (2014) också kan benämnas elitintervju. Samtidigt så var 
det viktigt att ha i åtanke att inblicken vi fick från intervjun med VD:n endast gav oss hans 
synvinkel på hur verksamheten kommunicerar. Genom den semistrukturerade informativa 
intervjun fick vi dessutom fram namn på de nyckelpersoner i företaget vi sedan ville göra 
semistrukturerade intervjuer med. VD gav oss fyra stycken personer som ansvarar över 
avdelningarna där en person ansvarar för minst en specifik avdelning. Efter genomförandet av 
intervjuerna med avdelningsansvariga ansåg vi att mättnaden i studien inte var tillräcklig. 
Anledningen till det var att vi ansåg att VD:ns och avdelningschefernas åsikter inte var 
tillräckliga för att spegla verksamheten. Vi hade också en tanke om att risken kunde finnas att 
medverkandes svar omedvetet eller medvetet anpassas för att visa på ett bra arbete. Därför 
omformulerade vi frågorna vi ställt till avdelningscheferna och genomförde korta 
semistrukturerade intervjuer med desto fler medarbetare på avdelningarna eftersom vi 
saknade deras uppfattning. Vi upplevde att deras åsikt var en viktig aspekt i hur de ser på den 
dagliga kommunikationen internt. Nio intervjuer genomfördes med de som hade tid då vi gick 
runt till avdelningarna för att få en blandning av medarbetare från de olika avdelningarna. 
Resultatet blev en från rekonditioneringen, en från lackeringen, två från verkstaden, två från 
administrationen, en från reservdelar och två bilsäljare. Vi valde att ha 14 intervjuer totalt då 
vi eftersträvade en tillräcklig bredd samt variation för att uppnå en mättnad tillräcklig för 
studiens syfte (Larsson 2010). 
 
Kvalitativa intervjuer är enligt Larsson (2010) en bra metod för att skaffa sig kunskap kring 
kommunikation. För att få fram de anställdas syn på de interna kommunikativa aspekterna är 
intervju ett bra verktyg (Larsson & Ekström 2010). Vi har diskuterat hur alla på företaget kan 
komma att påverka resultatet från intervjuerna, då deras förhållningssätt kring vår närvaro kan 
påverka svaren. Alla respondenter i studien har varit medvetna om att de spelats in och att vi 
analyserade deras interna kommunikation vilket kan medföra att respondenterna svarar på ett 
visst sätt. Samtidigt har vi hela tiden varit tydliga med deras anonymitet i studien och att de 
endast kommer att synas i form av en siffra. Det tror vi kan skapa en högre grad av trygghet 
då respondenterna var medvetna om att deras svar inte går att identifiera. Om de medverkande 
inte hade haft den anonymiteten tror vi att intervjuerna inte hade givit oss lika mycket. 
Urvalsprocessen blev därav en viktig aspekt att ta hänsyn till eftersom vem och vilka som ska 
utgöra studieobjekten var av stor vikt. Vi har i studien haft fokus på olika kategorier, och i 
vårt fall avdelningar (Larsson & Ekström 2010). För att kunna besvara våra frågeställningar 
har vi varit extra tydliga med att de medverkande är med anonymt och bidrar till 
arbetsplatsens utveckling. Under intervjuerna var det för oss viktigt att också skapa en känsla 
av trygghet hos respondenterna då vi ville få så ärliga svar som möjligt. Därför förde vi innan 
intervjuerna en dialog med de medverkande och försökte visa på ett intresse för den personens 
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åsikter genom att fråga om personens liv och arbete. Vi genomförde intervjuerna, vilket 
Bryman och Bell (2007) beskriver på ett semistrukturerat sätt då vi hade formulerade frågor vi 
ville ha svar på, men samtidigt lät vi respondenten säga det den ville ha sagt (Larsson 2013). 
Intervjuerna spelades in för att underlätta för vidare arbete och för att undvika missförstånd. 
Forskare har ett krav på sig att vara uppmärksamma och lyssna noga (Bryman & Bell 2007), 
därför valde vi att spela in istället för att anteckna och att kunna vara mer närvarande. 
Fördelarna med att spela in är också att kunna gå tillbaka och transkribera och lyssna i 
efterhand, vilket vi gjorde noga. Genom inspelningarna blev transkriberingen noggrannare 
och vi fick då möjligheten att upptäcka andra aspekter eftersom vi kunde gå igenom 
intervjuerna i vårt samlade dokument. Vi utnyttjade också att vi var två stycken vilket var en 
fördel (Bryman & Bell 2007) genom att en av oss ställde frågorna vi förberett samtidigt kunde 
den andre lyssna noggrannare och samtidigt ställa eventuella följdfrågor. Respondenterna i 
studien är inte anonyma för oss, men för resten av läsarna går det inte att urskilja vilka de är 
eftersom vi valde att endast benämna medverkande med siffror. 
 
6.4. Metoddiskussion
Valet av en semistrukturerad informantintervju var ganska självklart för oss eftersom vi ville 
“lära känna” företaget och för att få vidare information om vilka avdelningscheferna är. Vi 
gjorde intervjun med VD:n då personen har en överblick över verksamheten och kunde ge oss 
den inledande informationen vi behövde. Enligt Von Platen & Young (2014) finns risken att 
elitpersoner kan ta över intervjun, men det upplevde inte vi under intervjun med VD:n. De 
senare fyra semistrukturerade intervjuerna med ansvariga för avdelningarna på företaget gav 
oss möjligheten att få mer svar på hur de arbetar kommunikativt mellan avdelningarna. VD:n 
medgav för oss att han har en översikt, men att han samtidigt inte har full koll på hur 
avdelningarna kommunicerar och vad de tycker om de kanaler de har till förfogande (Bilaga 
1). Därför motiverades ytterligare intervjuer med avdelningscheferna och medarbetare på 
avdelningarna. Anledningen till att vi valde att göra semistrukturerade intervjuer beror på att 
vi hade vissa specifika frågor i studien vi ville ha svar på, men vi ville samtidigt ge ett visst 
utrymme för respondenterna att kunna beskriva och förklara. Därför blev inte studien 
kvantitativt grundad. Vi hade kunnat genomföra djupintervjuer med personerna, men 
materialet hade blivit för stort att vi då inte hade haft möjlighet att fråga lika många. Vi ville 
inte välja bort någon avdelning för att alla skulle få säga sitt och därför föll inte valet på 
djupintervjuer. Efter att vi genomfört intervjuerna med avdelningsansvariga insåg vi att 
behovet finns hos alla avdelningar, men att det var större hos vissa. För att få mer information 
genomförde vi semistrukturerade intervjuer med nio anställda på alla olika avdelningar för att 
få deras syn på kommunikationsbehov i form av smidigare kontaktmöjligheter mellan 
avdelningarna.
 
Under studiens utformning diskuterade vi om fokusgrupper hade varit till studiens fördel, men 
vi kom fram till att vi ville få med alla avdelningarnas åsikter och därför skulle fokusgrupper 
med varje avdelning bli för stort. En diskussion fördes om möjligheterna till att göra 
fokusgrupper med anställda från alla avdelningarna, men vi ansåg att det hade begränsat de 
medverkandes svar då andra hör vad de säger, samt ville vi inte missa medarbetarnas 
individuella åsikter. Vi förde också ett samtal kring anonymiteten i vår studie och kom fram 
till att de medverkande inte skulle nämnas vid namn utan endast genom en siffra. 
Anledningen till det är att studiens fokus inte är på företaget i sig utan på kommunikationen 
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internt. En av oss hade sedan tidigare en relation till företaget vilket vi ansåg var både positivt 
och negativt. Det kan vara negativt genom att svaren påverkas av att en av oss kan ha träffat 
några av de intervjuade tidigare. Men vi kom fram till att det mest hade positiva effekter på 
vår studie eftersom bilföretaget hade en samarbetsvilja och vi fick därför access till den 
information vi behövde. Om vi inte hade haft någon koppling alls till företaget finns risken att 
de ifrågasätter varför vi ska involvera oss i verksamheten och analysera hur de kommunicerar. 
Trots att några kände igen en av oss så var respondenterna fortfarande anonyma vilket vi tror 
var en bidragande faktor till att relationen till företaget inte spelade någon större roll i 
slutändan. Fördelen med att en av oss har bekantskap med företaget är att vi kunde valt att 
göra studien etnografiskt grundad då det inte hade väckt lika mycket uppmärksamhet om en 
av oss var där. Nackdelen med det var att en av oss varit på en avdelning och därför hade vi 
inte fått en helhetsöverblick av företaget. Vi hade kunnat göra den etnografiska studien ändå, 
men det hade blivit för stort eftersom vi inte ville utesluta någon avdelning då vi inte ville gå 
miste om helhetsbilden av företaget. Vikten av att förhålla sig kritiskt till intervjuerna har vi 
diskuterat och varit överens om att det är viktigt att vi ifrågasätter svaren vi får. Samtidigt är 
intervjusvaren det material som vi sedan arbetade med vilket gjorde att vi ändå fick finna en 
form av sanning i svaren vi fick för att kunna analysera och reflektera över svaren i relation 
till andra källor. Det viktiga i studien var för oss att en medvetenhet om ett kritiskt 
förhållningssätt fanns kontinuerligt i vårt analysarbete av intervjuerna samt gentemot den 
tidigare forskningen och teorierna. 
 
6.5. Validitet och reliabilitet
När det gäller kvalitén i vårt arbete har vi diskuterat validitet och reliabilitet. Utifrån Heide 
och Simonsson (2014) påstås det vara riskfyllt att använda sig av begreppen när det gäller 
kvalitativ forskning eftersom det främst är utformat utifrån positivistisk kvantitativ forskning. 
Lincoln och Guba menar att frågan om validitet i kvalitativ forskning blir svår då validitet 
avser endast en verklighet (Lincoln & Guba 1985). Vanligtvis studeras flera grupper och 
företeelser i kvalitativ forskning vilket gör att en persons fasta verklighet inte är lika intressant 
som varierande verklighetsuppfattningar. När det gäller reliabilitet är kvalitativa studier ofta 
inte fasta och stabila i genomförandet (Heide & Simonsson 2014). Men samtidigt kan 
kvalitativa studier utifrån reliabilitet stärkas av en väl genomförd transkribering av inspelat 
intervjumaterial. Under kvalitativa studier framkommer ibland oväntade och nya vinklar vilka 
kan påverka hur studien anpassas efterhand (Heide & Simonsson 2014). Alvesson och 
Kärreman (2011) påstår exempelvis att reliabilitet är ett onödigt begrepp i kvalitativa studier 
eftersom svaren i en studie av sådan art inte redogör för allt insamlat material, samt kan 
svaren påverkas utifrån tolkningar (Alvesson & Kärreman 2011). På det sättet blir det därför 
svårt för en annan person att få samma svar om studien görs om med samma utgångspunkter. 
Ett sätt att vara tydlig i kvalitativa studier är att vara transparent i resultat och analys 
(Alvesson & Kärreman 2011). Lincoln och Guba har istället för validitet och reliabilitet tagit 
fram förslag till ersättande kriterier i kvalitativ forskning. Det första begreppet är trovärdighet 
vilket skapas genom ett rikt empiriskt material för att kunna stärka arbetet. Nästa begrepp 
handlar om överförbarhet vilket innebär att en studies resultat går att applicera till en annan 
situation genom att täta beskrivningar har gjorts. Det tredje kriteriet handlar om tillförlitlighet 
och kan uppnås genom att de medverkande i studien får läsa igenom material, analys och 
slutsatser för att se att det stämmer överens med deras uppfattning. Det tredje kriteriet visar på 
vårt tankesätt kring etiska aspekter då en transparens till medverkande varit central 
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genomgående i studien. Det fjärde och sista kriteriet är bekräftelsebarhet och kan uppnås likt 
tillförlitligheten, samt genom triangulering i studien (Lincoln & Guba 1985). Under vårt 
arbete har vi haft stort fokus på att studien ska uppnå validitet och reliabilitet genom Lincoln 
och Gubas (1985) fyra begrepp inom området. Trovärdigheten skapas genom det empiriska 
materialet vi samlat in i tillräckligt stor mängd. Vi har även haft i åtanke att överförbarhet är 
en viktig del av kvalitativa studier, vilket kan relateras till hur noga vi har transkriberat och 
tydliggjort våra intervjuer. Men samtidigt har vi inte haft några täta beskrivningar på 
studieobjektet. Däremot har tillförlitligheten varit genomgående i vår studie eftersom alla 
medverkande har spelats in och fått läsa den text vi sedan skrivit. Vår transparens i studien 
kan också relateras till hur vi värdesätter de etiska aspekterna i forskning, samt att vi värderar 
anonymiteten hos respondenterna. Bekräftelsebarheten i vår studie kan tänkas ha uppnåtts 
genom vår transparens. Däremot har vi inte haft en större triangulering i studien genom 
exempelvis en blandning av kvalitativ och kvantitativa utgångspunkter. Det hade enligt oss 
varit till stor fördel om tiden hade funnits.
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7. Resultat och analys

Följande del avser att redogöra för vad alla intervjuer gav oss för svar samt sammanställa 
likheter och skillnader mellan medarbetarna, avdelningscheferna och VD. Under intervjuerna 
har vi diskuterat att det är svårt att avgöra respondenternas grad av ärlighet och att det är 
viktigt att tydliggöra att intervjuer alltid medför en viss risk för att svaren anpassas efter vad 
som tolkas vara socialt accepterat. De svar vi fått från de medverkande har varit både djupa 
och korta beroende på frågan och person. Vi redovisar för vad de medverkande sa under 
intervjuerna men samtidigt går det inte att ta informationen som generell eller sanningsenlig. 
Respondenterna kan dock svarat mer eller mindre ärligt utifrån deras verklighetsuppfattning 
vilket vi använt i vårt analysarbete. Sammanställningen av intervjuerna kommer att visa på 
exempel från olika medverkande men samtidigt kan inte allas citat finnas med till alla frågor, 
därför går alla respondenternas svar att finna i bilagorna. 
 
7.1. Organisationens interna kommunikation 
Efter genomförandet av intervjuerna gick det att utläsa både skillnader och likheter mellan 
VD, avdelningschefer och medarbetare gällande hur den interna kommunikationen sker. 
Enligt VD:n finns det en gemensam uppfattning på företaget om utvecklingsmöjligheter för 
verksamheten i form av någon ny funktion (Bilaga 1). Informantintervjun genomfördes först 
då VD:ns syn på företagets interna kommunikation och behoven inom företaget kunde vara en 
viktig aspekt att jämföra med de andra intervjuerna. Anledningen till att valet föll på att 
genomföra VD:ns intervju först beror på att vi behövde informationen om vilka som var 
ansvariga för avdelningarna för att sedan kunna intervjua dem. Företaget står på fler ben än 
bilförsäljningen, de har också en reservdelsbutik, administration, finansiell verksamhet, 
fastighetsavdelning, mekanikernas verkstad, plåtverkstad, rekonditionering, begagnade delar 
och en lackeringsverkstad (Bilaga 1). Med alla avdelningar, eller som VD:n beskriver det: 
många företag i företaget som lever sitt egna liv (...) (Bilaga 1), krävs också en fungerande 
intern kommunikation för att organisationen ska kunna effektiviseras och därmed bli mer 
konkurrenskraftig (jfr Erikson 2011). Representanter från avdelningarna har varje morgon 
möten och VD:n menade att sin närvaro vid mötena hjälper till att förmedla det sagda vidare 
till andra avdelningar och uttryckte följande: Jag är med och sprider information, vad har den 
avdelningen på gång och vad sas det där osv. Jag blir ”medlaren” som springer runt överallt 
(…) (Bilaga 1). Hur VD kommunicerar kan relateras till hur teoretiker ser på ledarskap inom 
organisationsteorin då de lyfter fram organisering, vägledning och kontroll (Andersson 1994).
 
Genom en kontinuerlig dialog mellan VD och de anställda på möten kan behov uppfyllas av 
anställda vilket kan leda till en större förståelse för företagets mål vilket i sin tur kan skapa en 
högre motivation (jfr Erikson 2011; Ahrenfelt 2001). Med hjälp av den informativa intervjun 
med VD framkom hans syn på hur den interna kommunikationen överlag fungerar samt att 
den muntliga vägen är den som fungerar bäst i nuläget (Bilaga 1). VD:ns fokus är, enligt 
honom, främst på tillgängligheten för de anställda. Morgonmötena, men också att han under 
dagen rör sig i lokalen, anser VD:n är en form av intern kommunikation för företaget (Bilaga 
1). Även annan personalinformation vilket berör hela företaget sker muntligt, handskriven 
information hängs upp och på den utsatta tiden kommer VD:n och talar (Bilaga 1). Däremot 
används några digitala kanaler för kommunikation: en sms-slinga och mail (Bilaga 1; Bilaga 
2, avdelningschef 1 & 4). Det framkom att kommunikationen sinsemellan avdelningarna var 
ett outforskat område för VD:n då avdelningarna sköter kommunikationen själva (Bilaga 1).
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I de semistrukturerade intervjuerna med mellancheferna på företaget framkom det att muntlig 
kommunikation är det mest genomgående (Bilaga 2, avdelningschef 1, 3 & 4). 
Avdelningschef 1 förklarade att möten är grundstommen för den interna kommunikationen 
och att det är där frågetecken reds ut kring eventuella problem (Bilaga 2, avdelningschef 1). I 
de semistrukturerade intervjuerna med de anställda på företaget framkom det att den muntliga 
kommunikationen är genomgående (Bilaga 3). Alla utom en av medarbetarna ansåg att 
kommunikationen fungerar överlag då den informationen de behöver ofta framkommer, 
annars har de möjlighet att själva söka upp informationen. En av de anställda menade 
följande:
 
För min del fungerar den bra tycker jag, med tanke på att jag är med på mötena. Så har vi en 
(sms) slinga med, där vi kommunicerar om en del interna grejer då ju. Tycker det fungerar 
bra (Bilaga 3, medarbetare 3).
 
I jämförelse med en annan anställd som menade: Nej, det brister i informationen till oss (...) 
tycker jag. (Bilaga 3, medarbetare 5). Vi frågade medarbetare 5 om vilken information som 
inte framkommer, men då ville inte medarbetaren utveckla, vilket vi respekterade. Sju av nio 
medarbetare ansåg att de inte var i behov av löpande information och upplevde att de inte 
missar något speciellt (Bilaga 3, medarbetare 1, 2, 3, 4, 6, 7 & 9). Medan medarbetare 5 och 8 
upplevde att information missas, men att det inte är omöjligt att finna den genom andra vägar. 
Medarbetare 8 uttalade sig exempelvis såhär: 
 
Ja, det kan det vara, att man missar någonting. Men oftast så sitter någon där och då frågar 
man ju och får aktivt söka själv och då får man ju oftast svar. Sen förstår man ju att det är 
skitsvårt och hålla ett informationsflöde på ett enkelt vis så att alla ska kunna få reda på saker 
och ting utan att man får lägga ner för mycket tid och energi på det själv. Alltså, hålla på att 
uppdatera en whiteboard-tavla med information eller...vi har ju haft det tidigare att där skulle 
komma upp information men så är det någon som börjar och sen slarvas det med de och sen 
funkar det inte (Bilaga 3, medarbetare 8).
 
Resultatet från intervjuerna med VD, avdelningscheferna och medarbetarna har visat att 
mötena är ett sätt för kommunikation med socialt samspel. Det kan relateras till att det har 
växt fram en informell struktur då det sociala systemets centrum är dagliga och veckovisa 
möten (jfr Andersson 1994; Heide m.fl. 2012). Den informella strukturen och sättet företaget 
kommunicerar på grundar sig i vilken kultur företaget har samt hur ledarskapet ser ut. 
Kulturen avser framväxten av informella strukturer (Andersson 1994) i form av exempelvis 
möten och att alla vet vart information går att finna (Bilaga 2, avdelningschef 4; Bilaga 3, 
medarbetare 8). Utifrån ett kognitivt kultursynsätt kan det relateras till hur information 
behandlas samt framträdande tankestrukturer i företagets kultur (jfr Andersson 1994). Det 
framträdande är att företagets interna kommunikation består av delvis skriftlig 
kommunikation, inlärda vanor i form av muntlig kommunikation samt mail- och sms-
konversationer.

7.2. Svagheter och styrkor i den interna kommunikationen 
En av faktorerna till varför kommunikationen mellan avdelningarna inte är optimal kan vara 
tidsbristen, vilket kan leda till en ineffektiv kommunikation. En verksamhet i ständig rullning 
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där arbetet aldrig slutar hade ett tidseffektivt kommunikationssystem varit till fördel för att 
hjälpa alla på företaget att utföra kommunikationen under bättre premisser (jfr Simonsson 
2002). En styrka företaget eventuellt besitter är att de informella strukturerna genom den 
muntliga kommunikationen fungerar bra överlag och att den är en viktig del i de interna 
aspekterna. Genom en kontinuerlig dialog kan en högre motivation skapas hos alla anställda 
på företaget vid exempelvis införandet av nya funktioner (jfr Erikson 2011; Ahrenfelt 2001).
Den underliggande orsaken till att VD:n upplever att dialog är en viktig del i arbetet kan 
relateras till att murarna mellan avdelningarna ska upplevas små, eftersom risken är att de 
växer i takt med att företaget blir större. Muntlig kommunikation kan vara gynnsam för hur de 
anställda uppfattar sin betydelse för företaget. Samtidigt är det inte säkert att tiden räcker till 
och att tidsdisponeringen kring hur mycket VD:n hinner samtala med de anställda kan vara 
svårt att uppskatta. Med tanke på de dagliga och veckovisa möten VD ska hinna med kan 
eventuellt rundvandringen med samtal på avdelningarna påverkas av tidsbristen. VD:n har 
enligt honom ett mål med sin rundvandring då han vill jobba på känslan av gemenskap och att 
den bibehålls, trots att företaget växer (Bilaga 1). Samtidigt är det svårt för oss att avgöra hur 
mycket VD:n hinner med och hur medarbetare upplever rundvandringen eftersom 
intervjuerna inte innehöll någon fråga kring det. Den ansvariga ledaren bör hantera 
medarbetarnas sociala behov på det bästa sättet ansvarig har möjlighet till (Andersson 1994). 
Något som inte går att frångå är att avdelningarna fortfarande är uppdelade och att skapa 
känslan av gemenskap mellan samtliga avdelningar är en stor utmaning i sig (Bilaga 2, 
avdelningschef 3 & 4). 
 
Mötena kan anses vara ett bra medel för socialt samspel, men samtidigt är alla inte med på 
mötena, vilket kan leda till att de medverkande känner en gemenskap samtidigt som de andra 
inte upplever en bra sammanhållning. Medarbetare 8 uttryckte sig: (...) Ibland så når inte all 
kommunikation ut till folk som inte är med på mötena, och det kan beröra alla (...) (Bilaga 3, 
medarbetare 8), vilket visar på att en del missar kommunikation menad till alla på företaget. 
Det som sägs på mötena bör nå ut till alla anställda för att skapa en känsla av gemenskap och 
sammanhållning (jfr Johansson 2003). Når inte informationen från mötena ut till alla anställda 
kan visionen om företaget gå förlorad vilket kan leda till att den interna kommunikationen 
inte fungerar (jfr Johansson 2003). Avdelningschef 1 anser att kommunikationen internt sker 
löpande under dagen via samtal eller genom att besöka vederbörande (Bilaga 2, 
avdelningschef 1). Problematiken i att uppsöka personen ärendet berör är enligt 
avdelningschef 4 att: då kanske man går till personen och så är inte den där, och så går man 
tillbaka och då har man glömt det (Bilaga 2, avdelningschef 4). Även avdelningschef 3 på 
företaget anser att verksamheten internt genomsyras av den muntliga kommunikationen och 
ser växeln likt en central för kommunikationen och uttalade följande: 
 
(...) det gäller att den har en ordentlig information om vad som händer och görs och där 
kanske det ibland finns mer att önska. Det är inte alltid så tydligt att man meddelar växeln 
vart man tar vägen (Bilaga 2, avdelningschef 3). 
 
Vidare förklarade avdelningschef 4 att kommunikationen och hur den förs mellan 
avdelningarna är viktig för att undvika ett “vi och dem”-perspektiv och påstår att: 
 
(...) om en avdelning inte tycker något fungerar i den andra avdelningen så gå och prata med 
den avdelningen istället. Exempelvis om bilförsäljningen tycker att verkstaden inte gör det 
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här och det här, gå till verkstaden och den personen som inte gjorde det och säg: “tänk på det 
här nästa gång.” Då blir det en mer effektiv kommunikation (Bilaga 2, avdelningschef 4).
 
Den interna kommunikationens styrkor och svagheter på företaget kan analyseras utifrån olika 
perspektiv. En styrka i den interna kommunikationen är att majoriteten av de intervjuade är 
överlag nöjda med hur kommunikationen förs, trots att det finns utvecklingsmöjligheter. 
Något som är mindre bra i företagets interna kommunikation är att avdelningarna är olika 
vilket försvårar arbetet med att förbättra kommunikationen. Avdelningarna har olika sorters 
arbetsuppgifter i form av försäljning, administration, reparation och många fler vilket gör att 
deras kommunikativa behov ser olika ut. En del behöver mer information i form av ett flöde 
med information om företagets händelser medan andra är i behov av att kunna kommunicera 
kring var bilar och nycklar befinner sig. Något mer som vissa är i behov av är att snabbt 
kunna veta vart personer är på företaget eftersom de olika avdelningarna är beroende av 
varandra och ett välfungerande samarbete. Ett intranät kan hjälpa till att sprida information 
samt ge anställda chansen att nå informationen själva istället för att den blir påtvingad (jfr 
Simonsson 2002). Varje kommunikationsbehov bör ses efter för att kunna vända det från en 
svaghet till en styrka genom exempelvis ett intranät vilket sammanlänkar allas 
kommunikativa behov. Olika avdelningar med skilda arbetsuppgifter kan göra att “vi och 
dem”-känslan stärks vilket i så fall inte gynnar stärkandet av gemenskapen. 

7.3. Kommunikationsbehov och utvecklingsmöjligheter 
Företagets kommunikationsbehov har resulterat i en handlingsplan som fortfarande inte är 
färdigställd inom företaget (Bilaga 2, avdelningschef 2). I de semistrukturerade intervjuerna 
framkom olika kommunikativa utvecklingsbehov där avdelningscheferna lyfte fram sina 
synpunkter. Alla påstod i olika hög grad att de vill ha en mer effektiv kommunikation i form 
av ett flöde eller funktion där de har åtkomst till information, då det idag tar lång tid att finna 
viss information. Avdelningscheferna upplevde att kommunikationen mellan olika 
avdelningar idag är tidskrävande. Exempelvis menade avdelningschef 1 att behovet finns 
kring att slippa leta upp rätt personer när frågor uppstår (Bilaga 2, avdelningschef 1). 
Avdelningschef 1 ansåg, liknande medarbetare 8 (Bilaga 3 medarbetare 8), att vägarna de får 
ta för att få rätt information kan bli tidskrävande (Bilaga 2, avdelningschef 1). Tidsbristen 
avspeglar verksamheten eftersom struktur och ordning bör upprättas enligt avdelningschef 2 
då han menade att det i nuläget inte finns någon handlingsplan för den interna 
kommunikationen (Bilaga 2, avdelningschef 2). Både avdelningschef 2, 3 och 4 efterfrågade 
en funktion för att underlätta spridningen av informationen, exempelvis när det gäller 
kommande kampanjer kopplade till företaget (Bilaga 2, avdelningschef 2, 3 & 4). Men 
samtidigt menade alla intervjuade att den muntliga kommunikationen genom mötena och de 
personliga interaktionerna är en viktig komponent där information sprids. Problemet uppstår 
när mötena har varit och ny information behöver spridas, och avdelningschef 3 uttryckte 
följande: 
 
Det är ju det här när man ska få ut att, på ett enklare sätt istället för att ha alla dem här 
mötena. Att kunna ha något system där man lägger ut någonting så att man vet att folk vet om 
att nu har vi besök av den här personen, eller då och då händer det eller just nu börjar vi 
denna kampanjen (…) (Bilaga 2, avdelningschef 3).
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En av avdelningscheferna menade att “vi och dem”-perspektivet är relativt synligt internt på 
verksamheten och att det borde vara en viktig del av förbättringsarbetet. Sker ett 
utvecklingsarbete med exempelvis en handlingsplan kan det påverka kommunikationen till 
det bättre samt öka förståelsen för vederbörande (Bilaga 2, avdelningschef 2). Funktionen 
som specifikt efterfrågas från avdelningscheferna ska innehålla information kring bilarna, 
kampanjer samt kommande händelser i företaget (Bilaga 2, avdelningschef 1, 3 & 4). 
Avdelningscheferna efterfrågade och pratade om en applikation för att underlätta det dagliga 
arbetet (Bilaga 2, avdelningschef 1, 2, 3 & 4). Avdelningschef 3 uttalade sig följande kring 
frågan om ett förändringsarbete: 
 
Någonting där man verkligen vet att informationen har gått ut till alla på ett enkelt sätt med 
en knapptryckningen, eller om det nu är en app eller nånting, där man vet att nu når det till 
alla oavsett om någon skulle vara sjuk en dag eller nånting. Så finns den här informationen 
någonstans (…) då ska det ju vara enkelt för den som lägger ut detta också att veta att det når 
alla istället för att behöva berätta det på fyra olika möten eller nått sånt. Och då är det ju 
ändå några avdelningar som inte är med kanske (Bilaga 2, avdelningschef 3).
 
Avdelningschef 4 uttryckte sig kring möjligheten att via telefonen kunna sprida information 
och få tillgång till den direkta kommunikationen, då sms-slingan inte alltid är till någon fördel 
när alla anställda inte är med. En applikation hade underlättat informationsspridningen då det 
muntliga tillvägagångssättet kan fallera om den efterfrågade personen inte är närvarande, 
vilket kan leda till att viktig information glöms bort (Bilaga 2, avdelningschef 4). Den 
teknologiska utvecklingen och de nya kommunikativa lösningarna i företag leder ofta till 
någon form av intranät (jfr Men 2014). Samtidigt ökar chansen för anställda att själva kunna 
söka sig till den information de behöver istället för att information blir påtvingat (jfr 
Simonsson 2002). Avdelningschef 2 menade att en applikation personligen inte hade 
underlättat, däremot skulle ett flöde med bilens status vara till en fördel (Bilaga 2, 
avdelningschef 2). 
 
Överlag verkar medarbetarna ha olika uppfattningar om kommunikationsbehoven, samtidigt 
är nästan alla nöjda med hur den interna kommunikationen förs idag. Efter intervjuerna med 
medarbetarna framkom skilda meningar om vad som fungerar och inte. Exempelvis ansåg tre 
av medarbetarna att en ny funktion inte behövs för att underlätta deras arbete (Bilaga 3, 
medarbetare 1, 2, 4). Medan sex andra medarbetare ansåg att effektivisering eller lösningar 
hade varit till hjälp, även om de inte riktigt kunde förklara konkret på vilket sätt (Bilaga 3, 
medarbetare 3, 5, 6, 7, 8, 9). Exempelvis uttryckte medarbetare 9 följande kring 
utvecklingsmöjligheter:
 
Ja, det kan det nog vara… nää men kanske inte just här, men överhuvudtaget. Det finns ju 
vissa saker sådär, alltså att… man skulle kanske ha nån sån här.. att all information går först 
till oss i sånna fall. Så att vi vet lite mer. För ibland kan det ju vara så att man sitter som en 
fågelholk och det är ju inte kul (Bilaga 3, medarbetare 9).
 
Medarbetarna är vana vid nuvarande kommunikationsvägar och hälften hade enligt vår analys 
svårt att föreställa sig ett annat sätt, medan den andra hälften kunde se utvecklingsmöjligheter 
men hade svårt att förklara precist. Utifrån tidigare organisationsforskare kan det vara bra att 
företaget inte har en för hård styrning när det gäller att förändra den interna kommunikationen 
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då det ökar risken för svårigheter (jfr Merton 1957; Crozier 1964; Selznick 1968). Det är 
viktigt att företaget arbetar på att stärka gemenskapen även över avdelningarna då risken finns 
att anställda på avdelningarna blir mer själviska och ser endast till sin egen uppgift istället för 
företaget gemensamma mål (jfr Merton 1957; Crozier 1964; Selznick 1968). Vilket kan leda 
till att kommunikationen mellan ansvariga och anställda blir central för att lyckas nå de 
gemensamma målen (Weaver 2012; Vigsø & Strandberg 2016), speciellt vid händelse av en 
större förändring.
 
Alla avdelningar verkar utifrån intervjuerna med både avdelningschefer och medarbetare ha 
olika behov av kommunikativa lösningar. En del var i behov av löpande information, medan 
andra behövde information om var bilarna befinner sig i flödet. Utmaningen i sig är inte att 
skapa ett nytt digitaliserat kommunikationssätt utan att implementera den nya funktionen och 
att alla medarbetare känner sig motiverade till att börja använda den (jfr Löfström 2014; 
Hultqvist 2000; Ahrenfelt 2001). Om det sker framgångsrikt och medarbetarna blir 
motiverade kan en digitalisering vara till stor fördel för företagets utveckling. En kontinuerlig 
dialog med alla medarbetare ger företaget en större chans att nå de gemensamma målen samt 
skapa möjlighet till högre motivation, eftersom risken är att de annars inte bryr sig (jfr 
Erikson 2011; Löfström 2014; Ahrenfelt 2001). Samtidigt är det viktigt att inte sluta hålla i 
personliga möten, trots ett eventuellt intranät, då en kombination av digital och muntlig 
kommunikation är det bästa (jfr Simonsson 2002). 
 
Under en större förändringsprocess i den interna kommunikationen bör bilföretaget motivera 
sina medarbetare för att de ska ha förståelse till varför den sker (jfr Von Platen 2006; 
Henricsson 2016). Det blir extra viktigt när det gäller vårt studieobjekt eftersom medarbetarna 
till större delen inte anser sig behöva någon större förändring i sitt sätt att kommunicera 
(Bilaga 3). Den kvarstående frågan är om det beror på att de är fast i sina 
kommunikationsrutiner eller om kommunikationen från avdelningscheferna till medarbetarna 
brister. Det finns idag ett stort intresse för att optimera arbetet med nya kommunikativa 
tekniska lösningar, men det är också viktigt att inte glömma bort att kulturen i ett företag ofta 
är starkt informellt grundad och därför svår att ändra på (jfr Alvesson 2009). Bilföretagets 
kultur existerar för att den fungerar eller har fungerat tidigare (jfr Alvesson 2009). Företaget 
har idag ett papperssystem när det gäller kommunikation kring inbyte av bilar mellan kund 
och säljare (Bilaga 3, medarbetare 6), samt är det muntliga väldigt centralt. Därför krävs en 
väldigt bra kommunikation vid en större förändring, samt en medvetenhet hos hela företaget 
för att förändringsarbetet ska kunna bli gynnsamt (Alvesson 2009). Eftersom företagskulturen 
är svår att reglera, samt hantera, är det viktigt att företaget tar ställning till vad i 
företagskulturen som är bättre eller sämre. Med hjälp av intervjuerna går det inte att påstå att 
åldersskillnad är en påverkande faktor till inställningen då medverkande har varit i blandade 
åldrar med blandade åsikter kring nya digitala lösningar. 
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7.4 Tabell

Tabellen nedan avser att sammanfatta resultat och analys i hur varje grupp på företaget 
kommunicerar inom och mellan avdelningarna. De tre grupperna är VD:n, avdelningscheferna 
samt medarbetare där vi redogör för hur de kommunicerar muntligt, vad de har för kultur 
gällande kommunikation, vilken digital kommunikation samt styrkor och svagheter vi 
analyserat. 

 

 

  Muntlig Kultur Digital 
kom.

Styrkor Svagheter

VD Dagliga och 
veckovisa 
möten. 
Rundvandring 
varje dag.

Formell & 
informell:
Daglig rutin, 
möten.

Sms-
slinga, 
mail.

Vill vara 
tillgänglig för 
alla på 
företaget. Hög 
motivation till 
förändring.

Har ingen tydlig 
bild av 
kommunikationen 
mellan 
avdelningarna.

Avd. 
chefer

Dagliga och 
veckovisa 
möten.

Informellt:
möten, 
kunskap om 
vem de ska 
vända sig 
till, hur 
samlat förs.

Sms-
slinga, 
FB, 
mail.

Mellanhand 
med bra kontakt 
med 
medarbetare. 
Öppna för 
förändring i 
kom.
Hög motivation 
till förändring.

Deras inställning 
kan avspeglas på 
medarbetarna. 
Olika kom.behov.

Medarb. Möten 
beroende på 
relevans och 
tid.

Informellt:
Samtal inom 
avdelning,
möten för 
den som är 
med.

Sms-
slinga, 
FB.

Överlag nöjda 
och använder 
sig av det de har 
i kom. vägar. 
Relativt låg 
motivation till 
förändring. 

Alla har inte alltid 
tillräckligt med 
info. Olika 
kom.behov.
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8. Diskussion och slutsats

Studiens syfte var att besvara våra tre frågor kring hur den interna kommunikationen på 
bilföretaget såg ut, samt vilka svagheter och styrkor och därefter utvecklingsmöjligheter 
företaget har. Vi ville med hjälp av organisationsteoretiska utgångspunkter analysera hur den 
interna kommunikationen sker på företaget. Den första frågan gav oss en tydligare 
redogörelse vilket kunde användas för vidare analys där vi kunde finna svagheter, styrkor 
samt utvecklingsmöjligheter för företaget. 
 
8.1. Diskussion 
I vår genomförda fallstudie på bilföretaget samt genom en tolkande analys av vårt insamlade 
material har vi kunnat nå en förståelse kring företagets interna kommunikation utifrån 14 
personer på företaget. Inom företaget har vi sett att en informell struktur har växt fram i 
kommunikationen mellan de olika avdelningarna. Den informella strukturen och hur företaget 
internt kommunicerar har sitt ursprung i hur kulturen och ledarskapet ser ut. Utifrån ett 
kognitivt kultursynsätt kan det relateras till hur företaget hanterar sin information samt hur 
deras tankestrukturer ser ut (jfr Andersson 1994). Företagets system och vanor tar sin form i 
exempelvis muntliga möten och att alla vet vem de ska gå till för att få information, samt i 
nya vanor då de för en viss del av kommunikationen via en sms-slinga. 
 
Handlingsplanen gällande den interna kommunikationen företaget nämnt för oss anser vi 
eventuellt kan samla ihop företaget till en gemensam målsättning. I så fall bör alla på 
företaget få ta del av den, och inte bara de medverkande på möten. Erikson (2011) lyfter fram 
vikten av kontinuerlig dialog med anställda, vilket vi ansluter oss till då det kan hjälpa 
kommunikationen att fungera fullt ut. Att de anställda får vara med och ta del av planen för 
kommunikation och hur det är tänkt att användas kan hjälpa företaget att nå sina 
gemensamma mål (jfr Deal & Kennedy 1982; Vigsø & Strandberg 2016). Vårt förslag är att 
företaget samlar ihop avdelningarna tillsammans eller var för sig för samtal kring hur de vill 
att den interna kommunikationen ska utvecklas. Idag sätter företaget upp en lapp för att 
sammankalla till möte när alla avdelningar ska involveras (Bilaga 1). Samtidigt så stannar 
aldrig verksamheten upp under arbetstid och därför kan inte alla anställda gå på ett möte 
samtidigt. Därför skulle de anställda kunna delas upp och ha samma möte med en del av 
medarbetarna åt gången. Systemet skulle kunna tillämpas till arbetet med att utveckla den 
interna kommunikationen genom dialog eftersom personalen redan är vana vid det 
kommunikationssättet.
 
Vi tror att om avdelningarna arbetar ihop för att skapa en gemensam målsättning för den 
interna kommunikationen kan det minimera risken att de lever i “skilda världar”. 
Avdelningscheferna har en viktig roll, enligt vår tolkning, i att medarbetarna ska motiveras i 
både det dagliga arbetet och i den interna kommunikativa förändringen (jfr Von Platen 2006; 
Ahrenfelt 2001). Vi anser att avdelningscheferna är en mellanhand när det gäller 
meningsskapande i den interna kommunikationen mellan både över- och underordnade. Det 
gör att de är viktiga komponenter i ett förändringsarbete. Enligt vår mening uppstår risker om 
avdelningscheferna inte har en gemensam bild av hur kommunikationen bör ske eftersom 
deras inställning avspeglas till deras avdelningar, vilket även Johansson kommer fram till i sin 
studie (2003). En eventuell nackdel vi noterat från intervjuerna är att en av 
avdelningscheferna inte anser att en ny digital lösning kan vara till hans fördel. Risken finns 
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att de avdelningar avdelningschefen ansvarar för hamnar utanför om inte han motiverar de 
anställda till att använda en ny digital lösning. Däremot kunde vi utläsa från intervjuerna med 
medarbetarna på en annan avdelning att motivationen var hög till en ny applikation, trots att 
kunskapen var relativt låg (jfr Ahrenfelt 2001; Bilaga 3). Avdelningschefen på den 
avdelningen hade åsikter om att en ny applikation kunde vara fördelaktigt vilket kan påverka 
synsättet hos hans avdelning.
 
Om en ny digital lösning ska ha någon effekt på förbättringen av den interna 
kommunikationen bör alla vara en del av förändringen. När någon står utanför det nya 
intranätet måste den personen informeras på något annat sätt, alternativt missar den viktig 
information. Resultatet kan då bli ineffektivt eftersom all information ska läggas ut samtidigt 
medan vissa får information på andra vägar, vilket kan liknas med hur det ser ut idag på 
företaget. Det är viktigt att även se till avdelningarnas olika behov av information då deras 
arbetsuppgifter ser olika ut och det kan vara en avgörande faktor till varför avdelningarna har 
någon form av avgränsning till varandra (Bilaga 2, avdelningschef 2 & 4). För att lyckas med 
ett intranät behövs, enligt vår analys, ett samlat flöde vilket alla på företaget har tillgång till, 
utformat efter allas behov. Ett effektivt och tydligt kommunikationssystem ökar möjligheterna 
för att effektivisera en organisation vilket kan leda till att den blir mer konkurrenskraftig (jfr 
Erikson 2011). Sammanställs all information angående verksamheten och produkter samt 
tjänster till ett fungerande kommunikationssystem vilket kan påverka företagets framtida 
framgångar. Det gäller att företaget samlar och strukturerar sin interna kommunikation i och 
mellan avdelningarna eftersom det påverkar bilden företaget sedan visar utåt (jfr Larsson 
2014). Därför är det viktigt att alla på företaget motiveras till att förbättra den interna 
kommunikationen och lära sig nya sätt att kommunicera på. Om avdelningarna är för åtskilda 
kan det påverka vilken bild företaget sänder ut till sina kunder. Kommunikationsbehov vi 
identifierat från intervjuerna är hur avdelningarna på företaget ska kunna förmedla 
information om möten, kampanjer, var personal samt bilen befinner sig. Idag förmedlas det 
genom en blandning av muntlig kommunikation samt via mail eller sms vilket istället hade 
kunnat samlas på en gemensam funktion där alla anställda kan finna den information de söker. 
 
I flödet på en ny funktion bör information läggas in för att anställda ska ha koll på händelser i 
företaget samt när vissa händelser ska ske, exempelvis större möten (jfr Vigsø & Strandberg 
2016). Förutom det allmänna flödet behöver också vissa avdelningar egna anpassade 
funktioner i en applikation och därför tror vi att de kan behöva en applikation mer relaterad 
till deras arbete. Exempelvis behöver några avdelningar kommunicera kring bilens status i 
flödet, medan andra behöver ha en funktion där de vet var medarbetarna befinner sig (jfr 
Erikson 2011). För att lyckas med kombinationen av allas behov behövs också en stark 
motivation hos medarbetarna till att använda sig av funktionen eller funktionerna (jfr Vigsø & 
Strandberg 2016; Bang 1999). Motiveringen till användandet tror vi kan bli den största 
utmaningen då majoriteten av medarbetarna vi intervjuade ansåg att deras arbete och 
kommunikation idag fungerar bra (Bilaga 3; jfr Ahrenfelt 2001). En anledning till varför de 
anser att den är bra i dagsläget tror vi kan bero på att de har svårt att föreställa sig något annat, 
samt kan de vara osäkra på nya digitala lösningar. Problematiken i att implementera ett nytt 
system är att tidspressen idag är relativt hög på många avdelningar, vilket gör att vi undrar om 
de har tid att lära sig den nya funktionen. Samtidigt får företaget överväga för- och nackdelar 
med att införa ett nytt system då det enligt vår mening kan göra att företaget blir mer samspelt 
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när det gäller kommunikationen. Det gäller att VD bestämmer sig för om de vill genomföra en 
förändring för att effektivisera och lägga ner den tid det behövs för att alla anställda ska vara 
intresserade av det, samt lära sig hur det fungerar (jfr Larsson 2010). Företagets interna 
kommunikation kan vara beroende av hur ledarskapet förs när det gäller att implementera nya 
kommunikativa vägar. Både ett bra ledarskap och dialog är viktiga komponenter för att 
motivera medarbetarna då de har en större chans till förståelse för företagets gemensamma 
mål (jfr Erikson 2011). Det finns idag medarbetare på företaget som anser att de inte är i 
behov av en ny digitaliserad funktion. Inställningen medarbetarna har kan eventuellt förändras 
med hjälp av att avdelningsansvarig har kapacitet att kommunicera vilket kan leda till högre 
motivation till förändring (jfr Henricsson 2016; Ahrenfelt 2001). 
 
Hur företaget använder sig av morgonmöten för kommunikation kan eventuellt jämföras med 
hur en redaktion i ett medieföretag ser ut kopplat till Von Platens (2006) arbete på SVT. Vi 
anser att avdelningscheferna kan spela en viktig roll under ett förändringsarbete eftersom de 
har en betydande påverkan till alla anställdas inställning. Den tidigare forskningen har visat 
att mellancheferna har en stor roll när det gäller att kommunicera för att förbättra 
meningsskapandet vid förändringsprocesser (Von Platen 2006). Vår studie visade att 
avdelningscheferna verkade ha en god kunskap om en eventuell ny kommunikationsfunktion, 
vilket däremot mellancheferna ansåg sig sakna i Von Platens studie. 
 
8.2. Sammanfattande slutsatser
Företaget bör med hjälp av vår studie försöka vända de kommunikativa svagheterna till 
styrkor genom att exempelvis använda gamla kommunikationsmedel för införandet av nya 
digitala vägar. Om arbetet med att implementera en ny digital funktion drivs med hjälp av de 
befintliga kommunikationssätten, exempelvis i form av handskrivna meddelanden vilket 
sammankallar till möten, kan det gynna företaget. När det gamla sättet tillämpas kan alla på 
företaget samtala på mötet om hur de vill att kommunikationen ska föras. Om 
kommunikationen diskuteras på mötena kan det eventuellt förbättra den interna 
kommunikationen med en stor hänsyn till den rådande företagskulturen. Ett annat exempel är 
sammankopplingen av all information gällande den interna kommunikationen då en ny digital 
funktion hade varit till företagets fördel (jfr Heide m.fl. 2012; Men 2014). En av 
avdelningarna vars uppgift är att inneha all information som berör företaget både intern och 
externt, hade enligt oss dragit nytta av en samlad funktion där all information överförs. 
Samtidigt skulle det enligt vår analys kunna bli mer effektivt om de anställda inte behövde 
leta upp personer med information utan istället kunna finna informationen via en ny lösning. 
Vi tror att företaget bör satsa på en ny funktion om motivationen finns för att effektivisera och 
göra företaget mer konkurrenskraftigt (jfr Ahrenfelt 2001). Men samtidigt bör de även 
använda sig av de gamla kommunikativa sätten eftersom en triangulering av 
kommunikationsvägar ofta ger det bästa resultatet (jrf Ahrne & Svensson 2015). Motivationen 
är en utmaning för ledarna att skapa hos de anställda eftersom förändring troligtvis inte är 
något som upplevs enkelt hos medarbetarna (jfr Ahrenfelt 2001). Förändringsarbete kan 
upplevas ansträngande då förändring generellt kan anses vara omständigt och tidskrävande. 
 
Något vi inte hade väntat oss i resultatet från intervjuerna är att “vi och dem”-perspektivet 
verkar vara en påverkande faktor i kommunikationsarbetet eftersom avdelningscheferna 
pratade om det (Bilaga 2, avdelningschef 1 & 2). Vi tror att det är en svår del att förändra 
eftersom avdelningarna är olika i sina arbetsuppgifter samt på grund av att företaget ständigt 
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växer. Om VD och avdelningschefer väljer att arbeta på kommunikationen, exempelvis via en 
applikation, för att undvika ett växande “vi och dem”-perspektiv kan det resultera i en 
förbättrad sammanhållning. Om alla får tillgång till informationen kan det motverka att någon 
känner sig utlämnad från pågående händelser i företaget, exempelvis när det gäller kommande 
kampanjer. Vi blev positivt överraskade av hur ingående svar respondenterna gav oss eftersom 
vi fick detaljerade beskrivningar av befintliga problem samt exempel på dem. Det gav oss i 
sin tur en tydlig inblick i kommunikationen utifrån deras synvinkel vilket underlättade för 
analysarbetet.  

8.3. Avslutande reflektion
Frågeställningarna vi har arbetat utifrån har enligt vår uppfattning hjälpt oss att få en bra 
inblick i intern kommunikation på ett företag. Teorierna och den tidigare forskningen har varit 
en bra utgångspunkt för att kunna analysera och jämföra med vårt insamlade material. Om 
möjligheterna till mer tid hade funnits kunde vi gjort djupare intervjuer samt fler. Den 
avgörande faktorn till att vi ändå valde att intervjua 14 stycken på företaget grundades i att 
alla avdelningar skulle representeras. Vi hade kunnat ha en tydligare teorigrund för analysen 
av intervjuerna men samtidigt upplevde vi att det hade begränsat vår breda inblick i företaget 
och vår analys. I kvalitativa studier går det inte att generalisera, utan vi kunde bara få svar på 
hur den interna kommunikationen ser ut på det valda studieobjektet. Teorier samt tidigare 
studier var en hjälpande hand i att kunna dra vissa slutsatser när det gäller det valda företaget. 
Tidigare forskare inom intern kommunikation gav oss grunden till forskningsbarheten i 
studien då de hjälpte oss att aktualisera den. 
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9. Framtida studier

Vid intresse för studier inom området finns det många infallsvinklar att angripa begreppet 
intern kommunikation på. Om vidare studier ska föras på liknande företag tror vi att en 
kvantitativ utgångspunkt vore intressant för att få fram mer genomgående svar genom 
kvantitativ data. Hade mer tid funnits för en större studie hade vi kunnat komplettera på ett 
kvantitativt sätt för att kunna dra tydliga slutsatser av alla på företaget. Något vi har diskuterat 
är att det vore intressant att komplettera studien med en etnografisk utgångspunkt eftersom 
det hade givit ingående beskrivningar av verksamheten och den interna kommunikationen. 
Om studien hade varit av större omfång hade det varit intressant att mer djupgående fråga alla 
anställda kring företagets strukturer och kultur samt hur det påverkar kommunikationen 
internt. Om det hade funnits tid till djupintervjuer med tillräckligt många så att alla 
avdelningar blev representerade hade det varit till fördel för djupare förståelse för den interna 
kommunikationen. Vid intresse för liknande företag att studera kan det vara intressant att 
tillämpa andra teorier för att se hur de påverkar analysarbetet. Vidare finns möjligheter att 
komplettera vår studie med en extern utgångspunkt. Den externa aspekten är intressant då 
svar från kunder kan ha givit en bättre inblick i hur företaget uppfattas utifrån. Det hade sedan 
varit intressant att jämföra med vår interna studie eftersom den interna kommunikationen styr 
hur företaget kommunicerar till omvärlden. 
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11. Intervjumatris 
!  
11.1. Intervjumatris 1

Informantintervju - VD

När grundades företaget?

Hur många anställda har företaget i dagsläget?

Och hur ser personalomsättningen ut?

Hur introduceras nya medarbetare?

Hur ser kommunikationen ut mellan de olika avdelningarna i dagsläget?

Kanal mellan avdelningar?

Hur jobbar ni med att alla avdelningar ska känna sig som ett? Stora personalgrejer?

Men då anser du att den interna kommunikationen fungerar bra?

Vilka kommunikationsbehov finns för dig?
Vilka behov tror du avdelningarna har för att kommunicera mellan varandra?

Men hur är det mellan avdelningar gällande bilens status?

Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut för hur den interna kommunikationen till och mellan 
avdelningarna?
(muntliga möten? alla delaktiga?)

Hur förmedlas kommunikationen ut rörande saker som alla anställda ska få ta del av?

Hur planeras och bestäms den interna kommunikationen på företaget?
(får alla tycka? hur får alla tycka?)

Om det finns någon speciell företagskultur, eller värderingar som sticker ut?

!  
11.2. Intervjumatris 2

Avdelningschefer

Hur ser din avdelning ut? Utveckla (kulturen inom avdelningen, vad gör ni för något speciellt, 
hur jobbar ni ihop, gör ni som avdelning något speciellt ihop).
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- Vad är er huvudsakliga uppgift?
- Hur många är ni? 

Hur tycker du att arbetet sker mellan er på avdelningen och med andra avdelningar? Är det 
effektivt? Varför/varför inte?

Märker du att det är någon uppdelning mellan din avdelning och de andra avdelningarna?

Hur kommunicerar du och din avdelning med andra avdelningar (kanaler, muntligt osv)? Ex 
kring bilarnas status?
- Vilka kommunikationsbehov finns?

Hur anser du att den interna kommunikationen på företaget överlag fungerar?
- Varför? 
- Vad anser du kan förbättras och varför? 

Vilka lösningar hade underlättat för dig och din avdelning? Det finns planer inom företaget på 
att underlätta den interna kommunikationen via en app, vad tror du om det? 

!  
11.3. Intervjumatris 3

Medarbetare

Företaget kommunicerar till stor del genom muntlig kommunikation (ex via möten). Upplever 
du att denna kommunikation fungerar som den ska mellan avdelningarna? varför/varför inte? 

Är du i behov av mer löpande information för att få en bättre överblick och koll på företagets 
kommande händelser (ex kommande kampanjer osv)? Upplever du att du missar information?

Upplever du att det idag finns en tidsbrist på arbetsplatsen och tror du att den kan underlättas 
med hjälp av smidigare kommunikation (nya lösningar)?
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