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Sammanfattning 
Uppsatsens titel är ”Intern kommunikation” och är skriven av författarna Maria Granath och 
Viktor Wigerdt. Författarna läser kursen examensarbete i företagsekonomi på Högskolan 
Väst, vårterminen år 2016. Studien undersöker problemområdet intern kommunikation inom 
organisationer och vilka faktorer som påverkar detta fenomen. Studien syftar till att undersöka 
vilka faktorer som är viktiga för en fungerande intern kommunikation ur ett 
medarbetarperspektiv. Uppsatsen hoppas även intressera andra organisationer som vill och 
behöver utveckla sin interna kommunikation. Författarna har undersökt problemområdet med 
hjälp av ett hermeneutiskt synsätt, för att kunna kartlägga, tolka och förstå den interna 
kommunikationen utifrån medarbetarnas perspektiv. Detta har genomförts med ett kvalitativ 
angreppssätt eftersom att den empiriska datainsamlingen utgörs av egna observationer och 
intervjuer. Datainsamlingen utgörs även av vetenskaplig forskning, där det presenteras teorier 
under rubrikerna kommunikation, intern kommunikation i organisationer, organisationskultur 
och ledarskap. 
 
Intervjuerna har genomförts med hjälp av fem intervjupersoner från företag X, där alla har 
bemött samma ide och frågor. I uppsatsens analys- och diskussionskapitel diskuteras den 
teoretiska referensramen i förhållande till vår empiriska datainsamling sett till studiens 
forskningsfrågor. Studiens slutsats är att organisationskultur tillsammans med ett tydligt 
ledarskap och ett stort engagemang från medarbetarna, är dem tre faktorer som är viktiga för 
en fungerande intern kommunikation. Slutsatsen är även att medarbetarna på det valda 
företaget idag saknar viss utveckling av kommunikationskanaler som till exempel deras 
intranät. Våra rekommendationer till företag X är att upprätta en handlingsplan för deras 
kommunikationskanaler, utefter medarbetarnas behov och där det även bör finnas riktlinjer 
för hur medarbetarna i olika arbetsroller skall handskas med kommunikativa processer och 
problem.   

 



Abstract 
The study title is "internal communication" and is written by the authors Maria Granath and 
Viktor Wigerdt. The authors take the course degree in business administration at University 
West, the spring semester of 2016. The study examines the problem area internal 
communication within organizations and the factors that influence this phenomenon. The 
study aims to examine the factors that are important for a functioning internal communication. 
The paper also hopes to interest other organizations that want and need to develop their 
internal communication. The authors have investigated the problem area using a hermeneutic 
approach in order to identify, interpret and understand the internal communication based on 
the employees' perspective. This has been carried out with a qualitative approach because the 
empirical data collection consists of own observations and interviews. Data collection also 
consists of scientific research, where theories are presented under the headings of 
communication, internal communication in organizations, organizational culture and 
leadership. 
 
The interviews have been conducted with the help of five respondents from company X, 
where everyone is treated with the same interview guide and questions. In the study the 
analysis and discussion chapter discuss the theoretical framework in relation to the empirical 
data collection in terms of the study's research questions. The study's conclusion is that 
organizational culture with a clear leadership and a strong commitment from employees, are 
those three factors that are essential for a functioning internal communication. The conclusion 
is also that employees in the selected company currently lack some development of 
communication channels such as the intranet. The recommendations for company X is to 
draw up an action plan for their communication channels and the needs of the employees. 
There should also be guidelines for how employees in different job roles deal with 
communicative processes and daily problems.  
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1. Introduktion  
Introduktionskapitlet presenterar studiens bakgrund kopplat till dess problemområde och 
våra egna erfarenheter. Därefter följer en problemdiskussion som fokuserar på det problem 
som studien skall undersöka, slutligen presenteras studiens forskningsfrågor och studiens 
syfte. 
 

1.1 Bakgrund 
Genom intern kommunikation anser vi att människor samspelar med varandra och en god 
kommunikation förespråkar utveckling och funktionalitet i organisationer. Enligt 
Schoeneborn (2011) är kommunikation grunden för alla organisationer men även en faktor 
inom ett social system och sägs även vara den mest väsentliga. Kommunikation idag handlar 
även om olika typer av kontexter och det är idag viktigare än någonsin att anpassa 
kommunikationen utefter arbetsuppgifterna. Vi ser därför den interna kommunikationen som 
ett fenomen som berör hela organisationen genom olika kanaler. Detta eftersom vi har svårt 
att tro att en aktiv organisation överlever utan kanaler som gynnar en trivsam och fungerande 
intern kommunikation. 
 
Vi anser att kommunikationskanalerna är hjälpmedel för den interna kommunikationen, dessa 
har idag ett stort fokus då företag idag ofta satsar på kanaler som olika IT funktioner, till 
exempel mail, intranät och sociala medier. Av egna arbetslivserfarenheter har vi sett hur 
kommunikation kan influera en organisation både negativt och positivt ur olika synvinklar. 
Om samspelet mellan personer på arbetsplatsen inte fungerar kan det bli kritiskt vilket har gett 
oss en bild av hur den mänskliga faktorn både kan bidra men även påverka den interna 
kommunikationen negativt. Genom tidigare studier inom kommunikation har vi fått en 
förförståelse kring ämnet intern kommunikation och således fått intresset av att undersöka 
detta närmare i en organisation.  För att en organisation skall klara sig på marknaden idag 
anser vi att förändringar måste ske och utan en fungerade intern kommunikation kan det bli 
svårt att genomföra dessa. Detta är något som är beroende av chefer och anställdas 
kommunikation och Lies (2012) anser att för att en arbetsplats skall utvecklas så måste 
förändringar ske. 
 
Som arbetstagare i dagens högteknologiska samhälle är vi numera vana vid att alltid få den 
information som krävs på arbetsplatsen. För att bli goda kommunikatörer räcker det inte med 
information utan det krävs även observationer kring vad vi gör och hur vi kan utveckla vår 
kommunikation gentemot andra. Med hjälp av en kartläggning och analys av ett företags 
interna kommunikation kan organisationer genomföra en förändring av sin interna 
kommunikation. Genom att lyfta upp ämnet kan organisationer skapa med en medvetenhet 
och effektivitet kring detta viktiga ämne. Vi anser därför att Talal och Stegaroiu (2014) anser 
att en organisation borde klarlägga sin interna kommunikation för att förbättra medarbetarnas 
engagemang, effektivitet och arbetsvilja.  
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Vi anser att dessa kan vara faktorer som är viktiga beståndsdelar för en organisations 
framgång då den interna kommunikationen enligt Tlac Vercic, Vercic och Sriramesh (2012) 
är den funktion som växer snabbast av alla funktioner i organisationer idag. 
 
Detta visar tydligt att den interna kommunikationen utgör en stor del av organisationer och att 
den påverkas av den mänskliga faktorn genom attityder, normer, värderingar, arbetssätt och 
kultur. Vi anser därför att organisationens synsätt, visioner och mål bör vara enhetliga 
gentemot individen, då medarbetarna utgör en stor del av organisationen. 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
Idag är en ineffektiv kommunikation en av de största anledningarna till att medarbetare inte 
trivs på sin arbetsplats och i arbetsmiljön som råder, enligt Newson (2010). Kommunikation 
handlar enligt oss om att information och budskap utbyts mellan personer som samtalar och 
då krävs det en social kompetens, därför tror vi att medarbetarna bär en viktig roll för 
organisationer. 
 
Idag misslyckas 80 % av organisationer med att genomföra interna förändringar, detta är 
något som beror på olika faktorer enligt Fasth (2011). Dem faktorer som belyses är 
kommunikation, otydliga mål, brist på resurser och tid samt otydliga riktlinjer där 
medarbetarna inte inkluderas. Engagemang, lojalitet och motivation är positiva faktorer som 
påverkar den interna kommunikationen enligt Tlac Vercic, Vercic och Sriramesh (2012). Vi 
anser att det är ogynnsamt att 80 % av alla organisationer misslyckas med att genomföra 
kommunikativa förändringar eftersom att kommunikation spelar stor roll för en organisation 
och alla funktioner. Arbetet med kommunikation borde därför med förbättras generellt och vi 
ser att problemet ligger i hur en organisation väljer att genomföra kommunikativa 
förändringar, snarare än förändringar i sig. Utvecklingsmöjligheterna kan då öka i takt med att 
kommunikationen förändras och bearbetas även om kommunikationen inte ser likadan ut på 
alla arbetsplatser. 
 
Ur en ekonomisk synvinkel behöver en organisation en fungerande intern kommunikation, 
enligt Darling och Beebe (2007). Kommunikationen tror vi därför fungera optimalt på flera 
olika sätt, både skriftligt, muntligt och elektroniskt. Här ser vi att den sociala kompetensen är 
en grundfaktor för att kommunikation och samspel skall fungera och för att kommunikationen 
vara gynnsam tror vi att det måste finnas ett intresse från både ledare och medarbetare. Detta 
belyser Nilsson och Waldemarson (2011) och menar därför att kommunikationen präglas 
starkt av båda sidor. För att kommunikationen sedan skall fungera optimalt och gynna alla 
parter tror vi att det viktigt att den arbetas med gemensamt.  
 
Det finns faktorer som till exempel lyhördhet som leder det till en gemensam kommunikativ 
process, enligt Nilsson och Waldemarson (2011). Därför tror vi att skillnaden ifrån en icke 
fungerande kommunikation kan vara att parterna måste lyssna och förstå varandra.  
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Tiden tror vi även är en viktig faktor för hur det är möjligt att påverka kommunikationen 
internt inom organisationer och problemet ligger ofta i att det skall finnas utrymme för detta 
vilket vi tror saknas i organisationer idag. 
 
 
Tid och resurser sägs även vara faktorer som påverkar kommunikationen i takt med företaget. 
Det är därför enligt Senge (1995) viktigt att ledare och chefer skapar tid för att tala med sina 
medarbetare för att få en tydlig bild av kommunikationen, vad som fungerar och vad som kan 
förbättras. Vi anser att ledarna och cheferna bär en viktig roll sett till vilket fokus och arbete 
som läggs på kommunikationen internt eftersom att de ansvarar för vem som utför vad på 
arbetsplatsen. För att kommunikationen skall fungera bör det finnas ett kontinuerligt arbete 
från ledningen och ledarskapet bär enligt oss därför en viktig roll för den interna 
kommunikationen. 
 
Idag är det färre företag som satsar på sin interna kommunikation jämfört med hur dem 
arbetar med deras externa kommunikation, enligt Meade (2010). Vi ser att den interna 
kommunikation bör få ett större fokus i dessa företag då det är medarbetarna som skapar 
själva kommunikationen. Finns det en effektiv intern kommunikation ser vi stora möjligheter 
i att detta avspeglas i den externa kommunikationen genom en hög arbetstrivsel hos 
medarbetarna. För att motverka en ineffektiv intern kommunikation är det viktigt att anpassa 
verksamheten utefter organisationskulturen och enligt Hartley (1999) är det viktigt veta hur 
den påverkar kommunikationen. Organisationskulturen tillsammans med vår uppfattning av 
andra spelar stor roll för hur vi talar och kommunicerar med andra på vår arbetsplats. Hartley 
(1999) belyser att personlighet, självkänsla tillsammans med andras åsikter är faktorer och 
egenskaper som påverkar den interna kommunikationen. Vi ser det som möjligt för 
organisationer att kunna utveckla kommunikationen via organisationskulturen och ledarskapet 
för att motverka en ineffektiv intern kommunikation. 
 
Vi anser att problemområdet är att undersöka vad som är värdefullt för organisationer sett till 
deras interna kommunikation och vilka faktorer som är viktiga för att den skall fungera. Idag 
ser alla organisationer olika ut och har olika behov. Ingen organisation kan därför arbeta med 
sin kommunikation likartat med en annan då kommunikationen präglas av den egna kulturen, 
ledarskapet och medarbetarna. I den enskilda organisationen behövs det därför en 
kartläggning kring vad medarbetarna saknar idag och framtagna förslag mot vad som kan 
förbättras. 
 
 

1.3 Forskningsfråga 
 
Vilka faktorer är viktiga för en fungerande intern kommunikation? 
 

- Vad saknar medarbetarna idag? Och, hur kan deras interna kommunikation 
förbättras? 
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1.4 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka vilka faktorer som är viktiga för en fungerande intern 
kommunikation inom organisationer. Ur ett medarbetarperspektiv ska vi även undersöka hur 
intern kommunikation kan förbättras.  
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2. Metod 
Metodkapitlet presenterar studiens vetenskapliga synsätt och vår valda undersökningsansats. 
Därefter följer avsnittet datainsamling och intervjuer där vår intervjuguide och våra frågor 
belyses tillsammans med urvalspersonerna. Sedan följer avsnittet som handlar om våra 
observationer på företaget, etiskt förhållningssätt, analys- och tolkningsmetod samt källkritik. 
Slutligen följer avsnittet kring tillförlitlighet och överförbarhet där reliabilitet och validitet 
tas upp. 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Vi har undersökt och analyserat en organisations nuvarande interna kommunikation och 
därför har vi använt oss av ett hermeneutiskt synsätt. Det heremenutisktiska synsättet är 
passande för vår studie för att vi skall uppnå syftet, då vi skall förstå den interna 
kommunikationen utifrån ett medarbetarperspektiv. Med hjälp av intervjuer och observationer 
har vi kunnat tydliggöra medarbetarnas åsikter och skapat reflektioner av deras interna 
kommunikation. 
 
Vår förförståelse och tolkning har påverkat hur vi valt att utforma vår studie och vi har i vår 
studie haft en kvalitativ inriktning eftersom vi insamlat data genom intervjuer och 
observationer. Genom dessa har vi fokuserat på intervjupersonernas egna upplevelser av 
företagets intern kommunikation tillsammans med reflektioner av våra egna observationer hos 
företag X. 
 

2.2 Undersökningsansats 
Studien har genomförts med en kvalitativ undersökningsansats, något som vi ser som 
betydelsefullt då vi har genomfört en studie med intervjuer. För att uppnå studiens syfte och 
besvarandet av våra frågeställningar har vi att analyserat vår empiriska datainsamling som 
utgörs av intervjuer och observationer. Tillsammans med vetenskaplig forskning i form av 
sekundärdata har vi uppnått vårt syfte genom egna reflektioner och analyser. Genom vårt 
angreppssätt har vi kunnat skapa oss en djupare förståelse av intern kommunikation ur ett 
medarbetarperspektiv. När vi som forskare undersöker ett specifikt problem används 
kvalitativa studier för att skapa oss en djupare förståelse, enligt Björklund och Paulsson 
(2012).  
 

2.3 Datainsamling 
Vår undersökning av intern kommunikation har genomförts med hjälp av observationer och 
intervjuer. Dessa utgör studiens primärdata och med sekundärdata i form av tidigare 
forskning. Tillsammans med egna reflektioner har vi utifrån dessa lämnat förslag till 
förbättring. De vetenskapliga artiklarna som vi använt oss av i studien har insamlats från olika 
databaser, där vårt mål har varit att hitta studier och forskning kopplat till problemområdet 
från efter år 2000. Ett mål som vi uppnått då vi uteslutande presenterar vetenskaplig forskning 
från efter det årtalet.  
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Detta ser vi som positivt då vi med stöd från andra forskare kan reflektera kring 
problemområdet och tydligt se på tidigare resultat.  
 
Vi har under hela vår datainsamling eftersträvat en objektivitet genom att i slutet av vårt 
arbete bidra med förslag till förbättring. Våra egna observationer på företaget bidrog till 
mycket värdefulla synvinklar för vår datainsamling. Datainsamlingen valde vi att själva utföra 
för att få en större och bredare inblick i företagets interna kommunikation, något som alla våra 
möten tillförde. Utan ett samarbete tror vi att vår forskning inte hade varit lika genomförbar 
eftersom att vi inte hade fått samma empiriska material, inblick och information.  
 

2.3.1 Intervjuer 
Vi har genomfört intervjuer med fyra medarbetare och en mellanchef ifrån företag X. 
Medarbetarna arbetar på olika avdelningar på företaget och vi valde även att utföra 
intervjuerna i deras enskilda arbetsmiljö. Intervjupersonerna har inte fått ta del av 
intervjuguiden innan tillfället då vi ville förebygga planerade svar, däremot har en av 
företagets chefer fått ta del av intervjuguiden för att godkänna frågeställningarna innan.  
 
Våra intervjuer har med samtycke spelats in och sedan transkriberats. Vi har utfört 
intervjuerna själva där en av oss skrivit anteckningar för att fånga upp eventuella detaljer och 
den andre har skött intervjufrågorna. Vår kvalitativa metod bidrar med en bred räckvidd för 
besvarandet av studiens forskningsfrågor. Genom våra semistrukturerade intervjuer, egna 
reflektioner och sekundär datainsamling har vi kommit fram till en rationell slutsats.  
 
Intervjuerna tog omkring 30-45 minuter per person och med hjälp av våra inspelningar kunde 
vi sedan återge intervjuerna i löpande text i vår empiri. Vi lämnade frågan öppen till 
respektive intervjukandidat huruvida dem ville bli inspelade eller inte, vilket alla sedan 
godkände. Intervjuerna har utgjort materialet till vår analys och diskussion tillsammans med 
resterande datainsamling. Vi önskade att det skulle finnas utrymme för följdfrågor och öppna 
diskussioner under intervjuerna, för att nå detta utförde vi intervjuer i deras egen arbetsmiljö. 
Vi såg det även som värdefullt att lyfta fram studiens syfte och undersökningsfrågorna för att 
ge intervjupersonen en inblick i uppsatsarbetet, tillsammans med en presentation av oss 
själva. 
 

2.3.2. Intervjuguide och intervjufrågor 
Vår intervjuguide innehåller ett par tematiska områden tillsammans med de frågor som vi har 
ställt till intervjupersonerna, se intervjuguide bilaga 1 s. I. Vår intervjuguide är en 
avgränsning för studien, dock tillkom det flera följdfrågor som öppnade diskussioner under 
intervjutillfällena. Samtliga intervjuer var semistrukturerade med en fast ordningsföljd, detta 
för att skapa samma utgångspunkt för våra urvalspersoner.  
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Semistrukturerade djupintervjuer innebär intervjuer med förbestämda frågor med även en 
öppenhet för reaktioner, detta var vårt mål med våra intervjuer och därför valdes den 
metoden. 
 

2.3.3 Urvalspersoner 
Inför studien och vårt samarbete med företag X kom vi tillsammans fram till att vi skulle 
intervjua personer internt på företaget. Urvalspersonerna som vi har intervjuat har valts av en 
chef på företag X och vi önskade att insamla data från flera avdelningar för att se en bredd av 
organisationens interna kommunikation. Vi anser urvalet som både positivt och negativt, för 
att chefen kan känna till vilka som är engagerade och mindre engagerade och då haft 
möjlighet välja vilka som skall delta. Detta kan leda till både objektiva och subjektiva resultat 
från våra intervjuer. Våra egna observationer ser vi däremot har bidragit med en hög 
objektivitet för datainsamlingen eftersom att den är oberoende av urvalspersonernas urval. 
 
Urvalspersonerna bestod av fyra medarbetare och en mellanchef. Vi kontaktade 
urvalspersonerna själva för att boka in intervjuerna när det passade dem. Idag genomgår 
företaget en organisationsförändring och det har påverkat hur mycket tid de kunnat disponera. 
Trots detta har vi genomfört alla planerade intervjuer och nedan återfinns vårt urval. 
 
Intervjuperson 1 - Medarbetare 
Intervjuperson 2 - Medarbetare 
Intervjuperson 3 - Medarbetare 
Intervjuperson 4 - Medarbetare 
Intervjuperson 5 - Mellanchef 
 

2.3.4 Observationer 
Vi har under våra intervjutillfällen och våra möten genomfört deltagande observationer hos 
företag X, detta för att skapa oss en egen bild av deras interna kommunikation. Deltagande 
observationer beskrivs som egna observationer av Björklund och Paulsson (2012) och vi kom 
tidigt i vår process fram till att de skulle vara ett viktigt komplement till våra intervjuer. Våra 
observationer utfördes under flera tillfällen, vi gavs rundturer på arbetsplatsen där vi fick se 
dem anställda arbeta och se närmare på hur deras dagliga interna kommunikation ser ut. Vi 
utförde även observationer i samband med våra intervjutillfällen. Observationerna ser vi 
bidrar med en mer säkerställt verklighet och trovärdighet då den är synlig och inte är lika 
enkel att undangömma jämfört mot besvarandet av våra intervjufrågor. 
 

2.4 Forskningsetiska principer 
Vårt etiska förhållningssätt baseras utifrån fyra olika aspekter som vi enligt Bryman och Bell 
(2015) bör ta hänsyn till, dessa består av informationskrav, samtyckeskrav, anonymitetskrav 
och nyttjandekrav. Informationskravet innebär att studiens respondenter och deltagare skall 
ges den information som är av väsentlighet för deras deltagande. 
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För att uppfylla detta har vi under våra intervjutillfällen och möten med företag X beskrivit 
studiens bakgrund och syfte tillsammans med information om oss som forskare. 
Samtyckeskravet innefattar restriktioner kring huruvida studiens deltagare medverkar i vår 
studie frivilligt. Detta har vi uppfyllt genom att informerat dem kring att deltagandet är 
frivilligt och de har själva fått godkänna intervjuerna och att dessa har spelats in. 
 
Företag X önskade att studien skulle genomföras med en hög anonymitet och därför är 
anonymitetskravet extra värdefullt för oss. Därför kommer varken företagsnamnet eller 
intervjupersonernas namn att benämnas i vår uppsats.  Vi värdesätter deras önskan och det är 
viktigt att vi lever upp till anonymitetskraven även för vår uppsats. Vid samarbetets start lyfte 
vi fram att vi är generalister i vår forskning och inte arbetar utifrån kriterier som är 
diskrimineringsgrundande. Slutligen förespråkas det sista kravet som är nyttjandekravet, som 
betyder att den forskning som insamlas skall finnas tillgänglig men endast användas i det 
ändamål som studien har syftat till. För att uppfylla detta har vi tydligt informerat vår 
samarbetspartner om hur vår studie sedan skall hanteras och genom Högskolan väst kommer 
sedan vår uppsats att bli en offentlig handling. 
 
Studiens etiska aspekter ser vi som värdefulla i vår forskning, dels för att kunna behålla vår 
trovärdighet men även studiens objektivitet. Vårt bidrag till vår samarbetspartner står givetvis 
i fokus tillsammans med studiens bidrag inom problemområdet intern kommunikation. 
 

2.5 Analys- & tolkningsmetod 
Vi har dragit slutsatser från våra egna observationer och utförda intervjuer därför har vår 
studie en induktiv ansats. För att kunna uppnå slutsatser som är sanna, lämpliga och hållbara, 
har vi jämfört och analyserat vår datainsamling, enligt Bryman och Bell (2015). För att kunna 
uppnå dessa slutsatser och behålla en induktiv ansats valdes en kvalitativ metod. I studiens 
analys- och diskussionskapitel har vi förhållit oss till våra egna tolkningar och synpunkter 
utifrån vårt empiriska material och vetenskaplig forskning. Därför ser vi vår induktiva ansats 
som en analys- och tolkningsmetod som har fungerat väl i vårt arbete mot besvarandet av 
studiens forskningsfrågor. 
 

2.6 Källkritik 
Vår empiriska datainsamling består av egna observationer och intervjuer med urvalspersoner 
hos företag X. Vi ser en risk i det faktum att företagets chef varit delaktig i urvalet av 
intervjupersonerna för vår studie eftersom att empiri insamlats från intervjupersonerna. Vi ser 
att materialet brister i trovärdighet då vårt underlag för analysen grundas i intervjupersonernas 
svar. Det är därför viktigt att svaren är ärliga och neutrala, för att påverka neutraliteten 
positivt har vi valt att utföra våra intervjuer enskilt i deras arbetsmiljö. Något vi upplevde 
skapade en öppenhet i våra möten. Under mötena har vi även lyft fram våra etiska 
forskningsprinciper för urvalspersonerna, för att belysa studiens värde och vårt synsätt kring 
deras medverkan.  
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Våra utförda observationer har även varit ett empiriskmaterial som varit till grund för vår 
analys tillsammans med vårt underlag från intervjuerna. Vi ser observationerna som ett 
värdefullt komplement till våra intervjuer och dem har bidragit med en verklig inblick hos 
företaget. Vi hade sett det som mer värdefullt att få fler observationer inom organisationen för 
att få en mer subjektiv bild då det alltid finns en risk i att den information som insamlats från 
intervjuerna inte stämmer överens med arbetsplatsens situation. Mer egna observationer hade 
kunnat stärka intervjupersonernas svar och även studiens trovärdighet ytterligare. 
 

2.7 Tillförlitlighet & överförbarhet 
Vi har arbetat med en kvalitativ undersökningsansats och har därför sett närmare på 
tillförlitlighet- och överförbarheten kopplat till vår studie. 

2.7.1 Reliabilitet 
Reliabilitet kan skapas i en studie genom intervjuer som innefattar kontrollfrågor och det är 
något som vi har använt i våra semistrukturerade intervjuer. Genom att inte ställa ledande 
frågor har vi skapat ett utrymme för följdfrågor och kontrollfrågor, något som vi ser som ett 
mätverktyg för studien. Med hjälp av det har vi kunnat säkerställa intervjupersonernas svar 
under intervjuerna och skapat en tillförlitlighet i deras svar. Genom att använda samma ide 
vid en upprepad studie ser vi möjlighet för en högre grad av reliabilitet, eftersom att 
Björklund och  Paulsson (2012) belyser reliabilitet som graden av tillförlitlighet vid en 
upprepad studie. 

Under intervjutillfällerna önskade vi även att spela in samt transkribera våra intervjuer efteråt, 
vilket även höjt vår studies reliabilitet. Samtlig intervjupersoner samtyckte till inspelning och 
transkribering, således har vi höjt reliabiliteten eftersom att vi kan gå tillbaka i vårt matrial 
och återge exakta svar från intervjupersonerna. Oberoende forskare kan sedan använda 
matrialet som mått vid en upprepad studie eller vid jämförelse av liknande data i framtida 
studier, vilket även kan bidra till en högre reliabilitet för vår studie.   

Vi ser däremot ett hinder för studiens reliabiliteten kopplat till urvalspersonerna då dessa valts 
ut av företag X. Detta ser vi som ett hinder för studiens tillförlitlighet och i synnerlighet om 
studien skulle komma att upprepas. Om studien återupprepas med andra urvalspersoner ser vi 
en risk i att resultatet skulle förändras.  

2.7.2 Validitet 
Vi har genom våra utförda intervjuer skapat validitet eftersom att vi har ställt öppna och 
tydliga frågor med utrymme för följdfrågor. Innan våra möten har vi förberett våra frågor och 
säkerställt att samtliga får samma formulär, genom dessa har vi skapat en intern validitet som 
enligt Björklund och Paulsson (2012) syftar till att det som skall mätas verkligen mäts. 
Eftersom att studiens syfte har varit att undersöka intern kommunikation ser vi den externa 
validiteten som förhöjd. Däremot är det viktigt att samma förhållanden återstår som vid första 
gången, för att samma resultat skall uppnås ur ett medarbetarperspektiv, eftersom att extern 
validitet skapas genom att en studies resultat kan generaliseras till andra sociala miljöer enligt 
Bryman och Bell (2015).  
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Vid fortsatt forskning önskar vi att genomföra en pilotintervju för att se hur intervjufrågorna 
kan komma att förbättras. Vi ser även en fördel i att genomföra enkäter eller gruppintervjuer 
som ett komplement till vår empiriska insamling. Detta hade kunnat skapa en förhöjd inblick i 
företagets interna kommunikation och även bidra till en ökad utsträckning av studien. Övriga 
forskare bör beakta dessa val vid en upprepad studie tillsammans med företag X eftersom att 
den empiriska datainsamlingen främst utgörs av utvalda personers delaktighet. Med hänsyn 
till verksamhetens pågående organisationsförändring ser vi ett hinder i att samma 
förhållanden kommer att kvarstå för medarbetarna.  

  

 10 



3. Teoretisk referensram 
Vår teoretiska referensram kommer att presentera forskning kopplat till våra 
forskningsfrågor där vi belyser olika delar av problemområdet; kommunikation, intern 
kommunikation i organisationer, ledarskap och organisationskultur.  
 

3.1 Val av insamling av teori 
Vårt val av teori grundas i ett kritiskt förhållningssätt där vi fokuserar på att presentera och 
analysera vetenskaplig forskning kopplat till studiens problemområde, intern kommunikation.  
Det har eftersträvats forskning som genomförts under 2000-talet då vi vill se en hög aktualitet 
i den forskning som berör området som valts för studien. Vi har även eftersträvat att tolka 
vetenskaplig forskning som är omtalad inom intern kommunikation. Ämnesområdena är de 
som kommer att presenteras i detta kapitel och har valts för att kunna kartlägga ämnet 
kommunikation och undersöka företag X interna kommunikation. 
 
Kriterierna för vår insamling av vetenskaplig forskning var huruvida forskningen kunde 
kopplas till undersökningsfrågorna, när den publicerats och hur artikeln i sig presenteras. Vi 
har kring alla artiklar fört en neutral diskussion och granskat huruvida vi kan koppla dessa till 
vår forskning. Detta genom att se på hur syftet belyser det som skall undersökas. Främst har 
vi analysera hur vi ser på forskningens trovärdighet. Det anser vi som värdefullt för studiens 
aktualitet då vi som forskare bör presentera vetenskaplig forskning som vi kan lita på och som 
uppnår våra kriterier.  
 

3.2 Kommunikation 
Kommunikation är den mest problematiska aspekten inom organisationer och när ett företag 
kartlägger sin kommunikation syns ofta problematiken. Där det finns faktorer och 
kommunikationskanaler som påverkar enligt Doss och Shepard (2015). De 
kommunikationskanaler som används internt kan beröras av individens språk och kanalerna i 
sig är ofta plattformar, sociala medier, mobiltelefoner, textmeddelanden, webbsidor, tv och 
bildtexter. Idag ses medarbetare ofta föredra e-post som kommunikationskanal trots att 
kommunikationen öga mot öga ofta är den typ av kommunikation som ger långsiktiga 
resultat. Kommunikation består av antingen en verbal- eller icke-verbal kommunikation 
(Linjuan, 2014). Det är ord och meningar men även information i form av kroppsspråk och 
ögonkontakt. Den sociala kompetensen i detta sammanhang kretsar kring medvetenhet, aktivt 
deltagande i en konversation, reaktioner och en förmåga att lyssna. Lyhördheten är därför en 
av de viktigaste faktorerna inom den sociala kompetensen och den innefattar att förstå någon 
men även att kunna bli förstådd. Det är viktigt att som god kommunikatör kunna erhålla dessa 
egenskaper. Utan dem utvecklas varken den interna kommunikationen eller personen själv, 
sett till självinsikt och personliga egenskaper (Linjuan, 2014). 
 
Mary Welch’s studie från år 2012 har undersökt de anställdas synpunkter på interna 
egenskaper i en vald organisation, som bidragit med nya kunskaper då hon ser ämnet som 
mindre analyserat.  
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Studiens slutsats var att organisationen nådde praktiska positiva konsekvenser av att fokusera 
på de anställdas uppfattning av intern kommunikation, de bidrog även med egna förslag till 
förbättringar (Welch, 2012). 
 
Anställda med hög motivation, medgörlighet och ett engagemang påverkar både individuella- 
och kollektiva prestationer som leder till utveckling för organisationers kommunikation 
Linjuan (2014). En öppen kommunikation är därför fördelaktig när det finns utrymme för 
anställda att bidra med egna åsikter och idéer som gynnar kommunikationen då den på detta 
vis blir säkrare, positivare och mer tillförlitlig. Kommunikation är därför en viktig del för att 
en organisation skall utvecklas och vara framgångsrik. Detta beror på att kommunikationen 
spelar en stor roll för organisationens samspel men även för hur effektivt organisationen kan 
arbeta mot framtida mål. Om kommunikationen fungerar effektivt förbättras inte bara 
medarbetarnas engagemang utan även organisationens resultat och Epler (2014) belyser att 
nyckeln med en framgångsrik kommunikation i en organisation är att kunna förstå och tolka 
rätt. Detta tillsammans med förmågan att kunna bli förstådd sägs vara värdefullt. Därför finns 
det ett stort värde i att se närmare på relationen mellan ledarskap och kommunikation. Genom 
en empirisk studie kom forskarna Simosi och Xenika (2010) fram till att kulturen är som en 
förmedlare för organisationen. Kulturen påverkar ledaren och medarbetarnas beteende mot 
varandra och resultatet visade även att engagemang, personliga uppoffringar och belöning är 
faktorer som påverkar de anställdas kommunikation positivt. 
 
Det är viktigt att alla parter i en organisation samspelar med varandra för att det ska gynna 
kommunikationen och företaget (Darling & Beebe, 2007). Mänsklig kommunikation kan ses 
som en process där fokus ligger på att överföra information och budskap samtidigt som 
mottagaren uppfattar informationen. Därför är förståelsen värdefull för kommunikationen då 
det inte går att endast uppfatta detaljer och dolda budskap. En effektiv intern kommunikation 
är en sammanslagning av effektivitet och god förståelse enligt Epler (2014). En sådan intern 
kommunikation kan gynna både organisationen, företagets utveckling men även deras 
kundkrets.  
 
Det finns olika typer av kommunikation, intern- och extern kommunikation. Den externa 
kommunikationen i en organisation riktar sig utåt i jämförelse med intern kommunikation 
som når sina kretsar inom organisationen. Den externa kommunikationen innebär därför 
överföring av information och budskap till mottagare i omvärlden. Detta kan gälla 
organisationer som talar med potentiella kunder och aktieägare, som är intressenter av 
organisationen och som själva är engagerade i att företagets utvecklingsprocesser. Kontakter 
för den externa kommunikationen kan även vara staten, myndigheter och olika institutioner 
som kan bidra till kundrelationer och utveckling. Den interna kommunikationen har sin 
påverkan inom organisationen medan den externa kommunikationen har en annan, nämligen 
att stärka kundrelationer och skapa nya relationer. Därför är det viktigt att skapa en balans 
mellan den externa- och interna kommunikationen för att dem tillsammans skall gynna 
organisationen.  (Kovács & Borza, 2012) 
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3.3 Intern kommunikation i organisationer 
Intern kommunikation omfattas av både öppen kommunikation som möten, e-post och 
nyhetsbrev men även avslappnade kommunikationsformer som kontorsartigheter, skvaller och 
kroppsspråk. Dem olika formerna är en definition av organisationers interna kommunikation 
och enligt Marchiori och Bulgacov (2012) bör kommunikation ses som en värdefull social 
aktivitet för organisationer, strateger och för forskare inom kommunikation.  
 
Den interna kommunikationen kan vara verbal respektive icke-verbal i olika former och de 
används beroende på kontexten i organisationen. Den verbala kommunikationen i form av ord 
och information från en person till en annan, kan tolkas och uppfattas olika beroende på hur 
sändaren talar och hur mottagaren tolkar. Viktigt att nämna är att forskarna anser att 
konversationer ansikte mot ansikte är viktigast sett till informationen. Den icke-verbala 
kommunikationen har sin främsta funktion inom kroppsspråk och retorik, detta blir därför en 
faktor för hur lätt eller svårt det kan vara för mottagaren att tolka budskap och information.  
Därför är kommunikationen i organisationer betydelsefull oavsett om kommunikationen är 
formell eller informell. Intern kommunikation innebär inte bara samtal mellan medarbetare, 
utan den finns inom hela organisationen på flera olika nivåer. Genom den interna 
kommunikationen fungerar samspelet bättre och budskap kommer fram lättare, samt att 
information blir tillgänglig för personer i organisationen. (Talal & Stegaroiu, 2014) 
 
Det finns många anledningar till varför företag idag saknar strategiska planer för den interna 
kommunikationen som utan tvekan tillför värde för den enskilda organisationen (Marchiori & 
Bulgacov, 2012). Verksamheter bör utvärdera och förbättra sin kommunikation mot ett bättre 
samspel och i synnerlighet vid ekonomiska påtryckningar från omvärlden (Meade, 2010). 
Genom utvärdering får organisationer möjlighet att övervaka sin interna kommunikation och 
huruvida den är effektiv eller inte.  Hur en organisation arbetar med sin kommunikation kan 
vara avgörande för hur det utvecklas på lång sikt och fokus borde ligga på medarbetarna inom 
en organisation, när arbetet med kommunikationen skall påbörjas eller utvecklas (Talal & 
Stegaroiu, 2014). Detta beror på att det är dem anställda som är informationskällor i 
organisationen och det är via medarbetare som information och budskap sprids och tolkas och 
genom det gynnas organisationen. 
 
Ledarskapet och kommunikation har en stark koppling och dessa två faktorer tillsammans blir 
en stabil grund för utveckling och kommunikativ framgång för organisationer. Peneci-Patrav 
(2011) delar åsikt med Darling och Beebe (2007) om att kommunikationen kräver ett 
fungerande samspel mellan alla parter inom organisationen. Samtidigt är intern 
kommunikation en primär faktor för utveckling både organisatoriskt- och kompetensmässigt 
där det bör ligga ett stort fokus på ledarskap.  
 
För att bedöma värdet av en god intern kommunikation bör organisationer se till dem 
anställda samt organisationen som helhet. Ruck och Welch (2012) belyser en konceptuell 
teori som skall fokusera på de anställdas behov utifrån kommunikationens innehåll och 
kanaler.  

 13 



En intern kommunikation skapas inte av sig själv utan att det krävs planering och 
engagemang från organisationens ledning. Medvetenhet hos medarbetarna är viktigt och 
tillsammans med ett främjande aktivt arbete med kommunikationen gynnar både 
medarbetarna och organisationens effektivitet, planer och mål (Holá, 2012).  
 
En effektiv organisation kan i sin tur bidra med att anställda har den information som krävs 
för att lösa problem men även undvika problem. Om de anställda sedan har den information 
som behövs gällande verksamheten kan organisationen arbeta i förebyggande syfte mot 
problem, något som förespråkar den interna kommunikationen enligt Holá (2012). Den 
interna kommunikationen hänger ihop med medarbetarnas trivsel, detta beroende på hur väl 
samspel och kommunikationen fungerar. Den interna kommunikationen påverkar även 
integrationen i organisationen, hur väl organisationen arbetar som helhet och kollektivt 
(Jacobs, Yu, & Charez, 2016). Detta gör det viktigt att som organisation lägga fokus på den 
interna kommunikationen och alla dess funktioner men dem menar även att organisationen 
utvecklas beroende på medarbetarnas engagemang och medgörlighet.  
 
Den interna kommunikationen kan främja samspel och därför ses den som den faktor som 
håller ihop organisationen. Däremot är det beroende på hur väl en organisations medlemmar 
kommunicerar med varandra. I allmänhet sägs kommunikation innebära att människor utbyter 
känslor, idéer, tankar och information mellan varandra, men att det i organisatoriska 
sammanhang kretsar kring samspel mellan olika parter i organisationen. I organisatoriska 
sammanhang sätts samspel och utveckling i fokus. Organisationen kan då utvecklas och nå 
mål beroende på hur optimalt kommunikationen används och hur den förbättras. (Talal & 
Stegaroiu, 2014) 

3.4 Organisationskultur 
Organisationskultur en viktig variabel i alla organisationer, eftersom att det finns egenskaper 
som både kan gå hand i hand med oetiskt beteende såväl som med värdefulla egenskaper för 
en organisation. Cambell och Göritz (2014) såg i sin studie att chefers och medarbetarnas syn 
på organisationskultur ofta skiljer sig åt. Ledningen ser ofta på värden som framgång, resultat 
och prestanda där de gärna implementerar detta i sitt strategiska arbete. Medarbetare belyser 
däremot ofta värdet av gemenskap, engagemang och personalfrämjande insatser. 
 
Forskning inom organisationer har under de senaste två decennierna skapat mer 
uppmärksamhet gällande kultur och att kulturen är något som inte skall försummas utan som 
bör uppmärksammas. Organisationskultur ses därför ofta som en stor del av det sociala 
systemet på en arbetsplats och ur ett funktionellt synsätt främjar den effektiviteten och bidrar 
med ett bra välbefinnande för de anställda (Wallis, Cooke, & Klein, 2013). 
Organisationskultur innefattar antaganden, övertygelse, mål, kunskap och värderingar från 
organisationens medlemmar och kulturen representerar genom dessa ”ideala faktorer” som 
har betydelse för organisationen. Ett exempel kan vara att om en person står inför ett etiskt 
dilemma, kommer deras syn på organisationens värderingar att påverka situationen och dess 
konsekvenser (Wallis, Cooke, & Klein, 2013). 
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Organisationers tillstånd förändras över tid och enligt Mohsen, Mohsen och Sayyad (2011) 
kräver det att ledare vågar arbeta med verksamhetens kultur och erkänna kulturen som finns. 
Dessa försök kan då genomföras genom definitioner av klimatfaktorer som i en kultur kan 
innefattas av värderingar, myter, normer och traditioner. En organisationskultur kan inte 
ändras av en slump, utan det då krävs ett nytt ledarskap, struktur och nya beteenden i 
organisationen, enligt Sims (2000). För att lyckas förändra en organisationskultur krävs det att 
ledningen systematiskt analyserar kulturen och tror på förändringens framgång. 
 
Det finns starkare och mer definierade interna kommunikationskulturer som främjar de 
anställdas gemensamma identitet och bidrar med en trygghet och en tillhörighet, enligt Meade 
(2010). Genom att definiera ett organisationsklimat kan även ett förändringsarbete skapas och 
genom det menar Mohsen, Mohsen och Sayyad (2011) att interaktionerna mellan dem 
anställda kan öka. Definitionen behövs för att kunna förstå förändringsprocessen menar 
författarna och därför blir kommunikationen avgörande för hur definitionen kommer att ske 
samt hur en eventuell förändring kan komma att lyckas.  
 
Mohsen, Mohsen och Sayyad (2011) lämnar positiva uttalanden i sin studie om att 
organisationer idag måste våga arbeta med sin organisationskultur och förändring. I en 
förändring belyser författarna att det finns många olika faktorer som påverkar effekterna i en 
förändring men att motstånd ofta är den största parametern. Organisationskultur är något som 
är svårt att mäta då den är något som ofta ignoreras eller endast behandlas i tider av interna 
problem eller vid kris Miller (2004).  Enligt Boyce m.fl. (2015) finns det ett tydligt samband 
mellan organisationskulturen i en organisation och medarbetarnas effektivitet.  
 
Det ses däremot som svårt att få fram orsakssambandet mellan dessa men Boyce m.fl. (2015) 
kom i sin studie fram till att organisationskulturen är värdefull för medarbetarna. Detta är 
något som även visar en positiv effekt sett till verksamhetens resultat.  
 
Organisationskultur uppfattas ofta som något enkelt. Kulturen bör egentligen ses som något 
komplext då den berörs av organisationens enskilda klimat och utmärks av olika personer och 
deras personliga egenskaper. Mohsen, Mohsen och Sayyad (2011) kom i sin studie fram till 
att de faktorer som påverkar en organisationskultur främst är stabilitet, belöningssystem, 
trivsel, gemenskap och värderingar. Tidigare forskning belyser även hur stor betydelse de 
anställdas tillfredställelse på arbetsplatsen har. Idag ses även kunskap som en av de 
värdefullaste delarna i konkurrenskraftiga organisationer. Kommunikation är grunden för en 
stabil organisationskultur och utveckling men även källan mot att använda konkurrenskraften 
som en fördel för organisationen, enligt Mohsen, Mohsen och Sayyad (2011). 
 
År 2008 genomförde Wendon m.fl (2008) en studie inom fyra olika yrkesgrupper med 272 
deltagare för att undersöka vad medarbetarna värdesatte på sin arbetsplats. Studien visade att 
det som främst önskades var en kultur som innefattar trivsel, effektivitet och engagemang 
med motiveringen att dem alla tre påverkar varandra och att det var oberoende av en specifik 
yrkesroll. 
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För att organisationskulturen skall vara gynnsam och trivsam bör den utvecklas och det är 
viktigt att den förhåller sig till verksamhetens visioner och värderingar anser Miller (2004). 
För att lyckas skapa en gynnsam organisationskultur spelar ledarskapet och 
organisationskulturen en stor roll då kulturen utgörs främst av beteenden, attityder och 
värderingar. Det finns fem steg mot vad en vinnande organisationskultur är, vilket innebär att 
medarbetarna måste förstå att ledningen äger kulturen oavsett om ledningen själva vill eller 
inte. Organisationen måste därefter kunna definiera den kultur som skall eftersträvas genom 
mål och visioner samt utvärdera den kulturen som finns idag. Detta kan göras genom olika 
utvärderingsverktyg och slutligen skall den nya definierade kulturen jämföras mot 
organisationens mål för att skapa utveckling för både individ och organisationen. Chefer och 
ledare bär därför en viktig roll då de måste förmedla fördelarna av en fungerande 
organisationskultur och dess konsekvenser (Miller, 2004). 
 

3.5 Ledarskap 
För att organisationer skall kunna utveckla sin interna kommunikation ser Meade (2010) inte 
det som speciellt svårt att förändringen genomförs med hjälp av ett ledarskap som främjar den 
interna kommunikationen. Detta kan sedan skapa en intern kommunikation som ger 
medarbetarna en möjlighet att utveckla en bättre kommunikation både internt och externt. 
  
Ledarskapet och kommunikationen håller ihop en organisation och för att överleva 
organisatoriska kriser och perioder där organisationen inte utvecklas eller når mål framåt 
krävs det en kommunikation som fungerar, enligt Woodward och More (2010). Därför är 
kommunikationen och ledarskapet beroende av varandra genom olika typer av 
kommunikation och genom det kan en organisation förebygga samt underlätta framtida 
problematiska situationer. Det finns inte ett samband mellan ledarskap, organisationskultur 
och produktivitet, enligt Nayak och Barik (2013). Deras studie genomfördes med hjälp av 
chefer från olika hierarkiska nivåer inom en organisation. Undersökningens slutsats var att det 
inte fanns några positiva meningsfulla kopplingar mellan en organisationskultur och en 
organisations produktivitet. 
  
Intresset för ledarskap har ökat och författarna Neves och Story (2015) valde därför att 
undersöka relationer på arbetsplatser kopplat till ledarskap. Studiens resultat visade på att 
ledarskap generellt har en positiv inverkan på de anställdas engagemang i organisationen som 
sedan resulterar i en hög prestanda på arbetsplatsen och minskade organisatoriska 
avvikelser.  Linjuan (2014) har genomfört en studie som undersöker hur ledarskap påverkar 
kommunikationen i organisationer och hon anser även att kommunikationskanalerna är en 
viktig faktor för hur kommunikationen fungerar i förhållande till ledarskapet. Studien utgörs 
av en enkätundersökning för 400 anställda inom stora och små företag. Resultatet visade att 
en ledarskapsstil med fokus på medarbetarnas engagemang och motivation gynnar den interna 
kommunikationen i organisationer. 
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Engagemang spelar en stor roll för alla organisationer. Detta för att medlemmar måste vara 
engagerade i form av lojalitet och medgörlighet för att nå gemensamma mål för 
organisationen, enligt Pierro m.fl (2013). I större utsträckning handlar engagemang om 
beteende, prestanda och mer effektiva faktorer som även spelar stor roll. Ledare och chefer 
kan i stor utsträckning påverka hur medarbetares engagemang har en verkan på arbetssätt och 
effektivitet. Kommunikationen här emellan är därför mycket viktigt och samspel och 
förståelse gynnas av en positiv kommunikation. 
  
Wallis, Cooke och Klein (2013) undersökte i sitt forskningsprojekt hur ledarskap kan kopplas 
direkt till effektiv kommunikation i organisationen. Resultatet visade att organisatorisk 
effektivitet kan relateras till organisationskulturen som finns och resultatet påverkar sedan hur 
en organisation arbetar med sin utveckling. Studien visade även att ledaregenskaper hos 
chefer och ledare är kritiska faktorer i stärkandet av den egna kulturen och att en sådan kultur 
positivt kommer att påverka en organisationseffektivitet positivt. 
  
Studien av De Viries, Bakker – Pieper och Oosterveld (2010)  belyser varför och på vilket sätt 
kommunikation bör sättas i fokus hos ledare och chefer generellt. Ledarskapet ses enligt dem 
som gynnande för en organisation som vill utvecklas kommunikativt. Ett ledarskap som inte 
gynnar den kommunikativa delen av en organisation kanske istället främjar utveckling för en 
annan funktionalitet i organisationen. 
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4. Företagspresentation 
Kapitlet företagspresentation innehåller en företagsbeskrivning av vår samarbetspartner 
företag X. 

4.1 Företagsbeskrivning 
Företaget är ett familjeföretag och är en företagsgrupp med 28 dotterbolag. Idag arbetar 375 
anställda inom organisationen och företaget hade en omsättning på ungefär en halv miljard 
kronor år 2015. Arbetet och deras mål grundar sig i kompetenta informations-, inkasso- och 
finansieringstjänster där strategi och struktur spelar en viktig roll för organisationen. Företaget 
har fyra olika affärsområden som de är verksamma inom och dessa är information, finans, 
inkasso och kapital.  
 
I Sverige är företaget det största bolaget inom sin bransch och de är även aktiva globalt runt 
om i Europa, i närmare bestämt 14 länder. Inom dessa huvudområden arbetar företaget mot 
flera milstolpar och delmål och fokus läggs på ett innovativt tänkande med lösningar och 
arbete mot långsiktiga mål. Företaget är inom inkassoområdet specialiserade på hantering av 
små belopp i stora volymer och arbetar med en noggrann och kvalitetsdriven 
inkassoverksamhet. Det är idag viktigt att påpeka att företaget idag genomgår en större 
organisationsförändring där totalt åtta olika dotterbolag skall bli ett. 
 
Nyckelord för företaget samt för deras processer och arbetssätt är kvalitet, enkelhet, 
effektivitet och innovation.  
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5. Presentation av empirisk data 
Kapitlet kommer att presentera vår intervjusammanställning och våra utförda observationer 
där vi beskriver våra egna observationer hos organisationen. Dem tillsammans utgör vårt 
underlag för nästkommande kapitel analys- och diskussion. Slutligen följer en 
sammanfattning av den empiriska datainsamlingen.  
 

5.1 Intervjusammanställning 
Intervjusammanställningen kommer visa ett sammanfattat resultat av svar från våra utförda 
intervjuer utifrån vår intervjuguide. Intervjuguiden återfinns som bilaga 1, s. 40. 
 
Samtliga intervjuer startade med att vi bad intervjupersonerna beskriva vad intern 
kommunikation betyder för dem och deras svar var likartade. Intervjuperson 3 beskrev intern 
kommunikation som något ”spontant, informerande och att det innebär att hålla personer 
uppdaterade”. Medan intervjuperson 5 som är mellanchef mer beskrev den som att ”hela 
företaget är den interna kommunikationen”. Samtidigt såg vi en avvikelse från intervjuperson 
2 som endast såg intern kommunikation som direkt kontakt med sina medarbetare eller sin 
chef.  
 
För att sedan undersöka hur dem kommunicerar ställde vi frågan – vilka 
kommunikationskanaler använder ni er av? Intervjuperson 5 sa:  
 

”Det beror på vilken avdelning det gäller och även internt och externt. 
Internt använder vi mest lync som skapar korta beslutsvägar och 
externt blir det e-post, telefonsamtal och även en del möten.” 

 
Här ser vi en stor skillnad från dem olika personerna då intervjuperson 2 sa: ”E-post är det 
jag använder främst men även direkt kontakt via möten, men inte så mycket telefonsamtal för 
mig”. Sammanfattningsvis kan vi se att e-post är en vanlig kommunikationskanal som alla 
använder sig av, men att när det kommer till möten och telefonsamtal skiljer det sig åt 
beroende på syfte och de anställdas arbetsuppgifter. 
 
För att se vilken kommunikationskanal som är mest förekommande ställde vi frågan om 
vilken kanal som är störst hos företag X. Två av intervjupersonerna svarade att e-post för dem 
är den mest förekommande interna kommunikationskanalen medan två andra sa att fysiska 
möten är vanligast för dem. Även intervjuperson 3 höll med dem två andra om att möten är 
den största kommunikationskanalen men att även supportportal kan vara den mest värdefulla. 
Skillnaderna uppkommer på grund av att de anställda arbetar på varierande sätt inom olika 
avdelningar. 
 
Eftersom att företag idag ofta förändras ställde vi frågan kring hur deras kommunikation har 
förändrats över tid. Majoriteten nämner förtagets intranät som något som verkligen har 
förbättrats och utvecklats samt att intervjuperson 2 sa: ”Intranätet är nu mer globalt”. 
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 Däremot beskrev intervjuperson 5 med längst anställningstid förändringen som nedan: 
 

”När jag började här för 18 år sedan var vi 30 anställda, när jag började här 
1998 så började vi med e-post först år 1999 och då var ägaren väldigt 
tveksam och trodde att detta var en modefluga. Vad skall detta vara bra för 
ställde han sig frågan och det var väldigt delade meningar om denna funktion. 
Vanligast var då att man kommunicerade över fikabordet eftersom att alla fick 
plats runt ett bord. Men även fax var vanligt på den tiden mot våra kunder och 
uppdragsgivare men sedan dess har e-.post varit den naturliga 
kommunikationskanalen sedan 15 år tillbaka.” 

 
Från intervjuperson 5 kan vi tydligt se att kommunikationen har förändrats över tid. Men för 
att gå närmare in på kommunikationen idag ställde vi frågan om de ser någon kommunikation 
idag som överflödig. På denna fråga svarade intervjuperson 2: ”Det är mycket mail men dem 
är ofta nödvändiga. Jag föredrar mail istället för att hetsa om svar hos mina kollegor”. 
Samtliga intervjupersoner höll med om att ingen kanal är direkt överflödig, dock svarade 
intervjuperson 3 att: ”Det är mycket möten men dessa är ofta mest relevanta och även bäst”.  
 
Detta håller däremot inte intervjuperson 5 med om och uttryckte sig som sådan att: 
 

”Alla kommunikationskanaler är väl positiva om man använder dem för 
rätt syfte. Någonting som kan vara lite jobbigt med lync är att vi är 
många användare och det är inte så strukturerat i organisationen vilka 
kontaktvägar man skall använda. När någon skriver till från utlandet så 
är det oklart kring vem som skall hantera ärendet.” 

 
Vi kan även här se en skillnad mellan olika svar och såg det därför som intressant att se på hur 
de anställda arbetar med sin egen kommunikation. De flesta intervjupersonerna svarade att det 
gället att vara tydlig i sitt sätt att kommunicera och att detta alltid kan förbättras.  
 
Intervjuperson 2 sa: ” Försöker att t.ex. diskutera med mina medarbetare mera och jag skulle 
vilja bli bättre på att kalla till möten för att få fler synvinklar från andra”. Däremot svarade 
intervjuperson 4: ”Nej, inte aktivt. Är relativt nöjd med min kommunikation utåt”. 
Fortsättningsvis frågade vi om deras kommunikation med deras chef skiljer sig från 
kommunikationen med en annan medarbetare. Majoriteten svarade att den inte gjorde det 
eftersom att företaget har en öppen kultur. De som inte höll med svarade likartat med 
intervjuperson 3 som sa:  
 

”Olika relationer kan påverka hur bekväm man känner sig och ja, så är 
det nog på alla arbetsplatser. Som till exempel så skulle jag inte 
diskutera mitt drömjobb med min chef utan istället med en kollega.” 

 
För att se på vad medarbetarna hade velat förändra frågade vi precis detta och intervjuperson 
2 svarade: ”Vi skall gå mot ett mer up to date intranät och från olika kontor.  Då alla mail 
lätt kan glömmas bort i den stora högen”. Även intervjuperson 4 belyste värdet av intranätet 
men beskrev det som att: ” Intranätet behöver bli mer tillgängligt för alla så att eventuella 
driftstörningar och viktig information syns”. 
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Däremot upplevde vi från övriga intervjupersoner att intranätet och den interna 
kommunikationen idag ses som tillräcklig och att dessa hela tiden förbättras. 
 
För att se mer ingående på vad intervjupersonerna uppskattar och saknar frågade vi vilken typ 
som fungerar bäst och vilken som behöver utvecklas. Intervjupersonerna svarade enhetligt att 
möten uppskattas men även e-post då det finns fördelar enligt intervjuperson 2: ”Man får 
information och når många samt att det sparas och finns nerskrivet. Jag kan gå tillbaka och 
läsa i lugn och ro och läsa när det finns tid och ro.” Däremot ansåg intervjuperson 2 att ” 
Direkt kommunikation är bättre då dagarna består mycket av det”. 
 
Intervjuperson 3 beskrev istället att kommunikationen ur ett Europaperspektiv troligen ser 
annorlunda ut eftersom att uppfattningar kan variera och att dem behöver bli tydligare externt 
för att undvika missförstånd. Intervjuperson 5 påpekade även intranätet som något som 
behöver utvecklas men lyfte fram att den förändringen redan är igång. 
 
Intervjupersonerna hade alla intressanta tankar om hur situationen ser ut idag och därför 
efterfrågade vi konkreta förslag till förbättring. Intervjuperson 2 svarade: ” Jag tror den 
interna kommunikationen blir bättre genom att man håller kommunikationen genom 
intranätet”, vilket även intervjuperson 5 höll med om. Intervjuperson 5 belyste även att: ”Det 
är viktigt att tydliggöra vilka kontaktvägar som används och för vilka syften”. Dock hade 
resterande av intervjupersonerna inga konkreta förslag att lämna. 
 
 
Vi önskade att se en tydlig bild av intervjupersonernas kommunikation med deras närmsta 
chef och ifrågasatte detta. Intervjuperson 1 beskrev den som:  
 

”Väldigt öppen, vi arbetar ju med liknande problem. Så mycket öppen 
kommunikation som fungerar bra. Men utvecklingssamtal skiljer sig då 
det blir mer kommunikation en mot en, annars är det ofta öppet och fler 
deltar i våra diskussioner.” 

 
Kommunikationskanalerna består enligt intervjuperson 3 av mycket direkt kontakt eftersom 
att deras kontor på arbetsplatsen är närliggande och att de även har veckomöten samt dagliga 
avstämningar. Även intervjuperson 5 beskrev att det är mycket direkt kontakt på kontoret men 
att dem vid känsligare ärenden använder lync istället. 
 
Vi tror att en organisationskultur och ledarskap kan påverka kommunikation och därför 
undrade vi om kulturen påverkar deras interna kommunikation och i så fall hur.  Samtliga 
ansåg att kulturen påverkar deras interna kommunikation och intervjuperson 3 sa: ” Det är 
aldrig problem att prata med någon” och intervjuperson 4 beskrev det som att det finns en 
öppen kultur. Även intervjuperson 2 beskrev kulturen som: ”Ödmjukt och öppet. Som att 
arbeta med kompisar, avslappnat trots att det finns en professionell grund”. Slutligen sa 
intervjuperson 5: ”Det är ett familjeägt företag vilket påverkar ödmjukheten och får det att 
kännas mer familjärt”. 
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Därefter ställde vi frågan – Vad ser ni för hinder i att förändra er interna kommunikation?  
Där intervjuperson 2 svarade: ”Kanske är inte alla lika vana vid ett visst kommunikationssätt 
och om dem då hellre vill prata face to face än telefon så kanske dem inte vill gå den vägen”. 
Däremot svarade flera att om dem får förklaring kring varför förändringen sker och hur så 
underlättar detta, annars kan det bli ett hinder. Intervjuperson 5 beskrev det som att det vid en 
förändring blir en omställning för dem anställda då en förändring av den interna 
kommunikationen kan innebära nya riktlinjer. 
 
Avslutningsvis frågade vi hur de tror att ledarskapet påverkar deras interna kommunikation 
och intervjuperson 2 besvarade det som:  
 

”Ja, väldigt mycket. Med tanke på att det är väldigt öppet, båda 
cheferna är avslappnade som ledare/chefer och vi kan tala om annat än 
arbete trots en professionell grund. Skönt med en ödmjukhet på 
arbetsplatsen, trots en relativt strikt, elegant och stilig miljö.” 

 
Dock svarade intervjuperson 1 att ledarna trots detta kan påverka genom att förespråka vissa 
kanaler framför andra, däremot måste inte det vara negativt. 
 

5.2 Utförda observationer 
Vid våra intervjutillfällen har observationer av företaget genomförts och som planerat fick vi 
även ett separat tillfälle för en större rundtur på arbetsplatsen. Vårt intryck under rundturen 
var att deras arbetsmiljö var professionell och otroligt välstrukturerad, där deras arbetsmiljö 
var modern med mycket ljusinsläpp genom stora fönster och fräscha utrymmen. Vi fick en 
god inblick i organisationen genom att möta flera anställda och se deras arbetsplats där vi såg 
allt från allmänna ytor, lunchrum, konferensrum och kontor. Företagets alla lunchrum var 
otroligt moderna med öppna ytor, uppdaterade vitvaror och flera olika möblemang.   
 
Konferensrummen var även dem utformade med välplanerade möblemang för både stora och 
små möten tillsammans med högteknologisk utrustning. Något vi ser som positivt för dem 
kundrelationer som verksamheten arbetar med på kontoret, deras högteknologiska utrustning 
ser vi som en fördel sett till kommunikation. Detta då vi tror att dem kan skapa en tydlighet 
under möten men även ge en professionell bild av företag X.  
 
Kontoren hos företag X består av både kontorslandskap och enskilda kontor, där 
arbetsutformningen avgör vilket som passar bäst för respektive avdelning och de anställdas 
tjänster.  
 
Under vårt möte med en av avdelningscheferna fick vi även en gedigen företagspresentation, 
där det gavs utrymme att ställa frågor om verksamheten men även branschrelaterade frågor, 
vilket vi såg som väldigt positivt för vår syn på företaget och dess arbete. Övergripande 
upplevde vi en god stämning mellan dem anställda både i kontorsytor och lunchrum.  
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Vi upplevde även att alla som vi träffade under vår rundtur var positiva mot vår undersökning 
och vi uppfattade att det fanns en god och social miljö på företaget. Som besökare gavs vi 
under våra tillfällen ett bra helhetsintryck samt att företagets arbetsmiljö var fokuserad, 
professionell, social, öppen och målinriktad. 
 

5.3 Sammanfattning av presenterad empiri 
Kapitlet presenterar vår intervjusammanställning som visar ett sammanfattat resultat från våra 
utförda intervjuer och observationer. Dessa är vårt underlag för analys. 
 
För att skapa en intresseväckande läsning har vi valt att presentera intervjupersonernas svar i 
flytande text kombinerat med citat från respektive anställd. Intervjuerna visar en helhetsbild 
av hur organisationens interna kommunikation upplevs av de fem intervjuade 
personerna. Våra observationer genomfördes på plats hos företag X där vi fick möjligheten att 
iaktta och undersöka deras interna kommunikation. Vi träffade även en av avdelningscheferna 
som framförde en företagspresentation. Utöver detta fick vi även möjlighet att observera hur 
deras arbetsmiljö såg ut och hur den var utformad. Detta genom att vi fick flera rundturer på 
arbetsplatsen och även fick möjlighet att utföra våra intervjuer på plats. 
 
Utifrån vår empiriska datainsamling drar vi slutsatser kring vad företaget bör utveckla, 
behålla och åtgärda för en förbättrad och effektivare intern kommunikation. Utifrån 
intervjuerna drar vi slutsatsen att den öppna och ödmjuka kulturen på företaget, som grundas 
i ledarskapet, uppskattas av dem anställda men att den interna kommunikationen idag är 
medelmåttig. Detta ser vi genom att det saknas en tydlighet kring vilka 
kommunikationskanaler som skall användas, när, var och hur. 
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6. Analys och diskussion 
Vår analys och diskussion presenterar en tematisk analys utifrån våra valda ämnesområden 
från vår teoretiska och empiriska datainsamling. 
 

6.1 Kommunikation 
Kommunikation kan vara den mest problematiska delen av en organisation samtidigt anser 
Epler (2014) att kommunikationen är en viktig del för att en organisation skall vara 
framgångsrik och utvecklas. Vi anser att kommunikationen kan ses ur dessa två aspekter, dels 
som ett problem och dels som en faktor som gynnar organisationen. Därför anser vi att det 
beroende på organisation, struktur- och strategimässigt kräver en organisation kommunikativa 
processer som ger positiva konsekvenser. Linjuan (2014) belyser att en tydlig kommunikation 
är viktig och att det är genom den interna kommunikationen som organisationen utvecklas. Vi 
tror att kommunikationen gåt att se som antingen en svaghet eller en styrka i en organisation 
och det blir därför intressant att arbeta med. Oavsett om företaget har en stark kommunikation 
som skall förbli sådan eller om organisationen har en svag kommunikation som kräver arbete 
och förändring. Vi håller med om att tydligheten är en viktig faktor för hur kommunikationen 
fungerar samt för hur den utvecklas.  
 
Beroende på organisation krävs olika arbeten inom området och därför spelar tydlighet, 
noggrannhet och precisering av problem en stor roll. Detta tar oss in på relationerna på 
arbetsplatsen och hur ledarskap och samspel krävs för en fungerande kommunikation. Här ger 
Simosi och Xenika (2010) oss intressant information om att det är viktigt att se på relationer 
på arbetsplatsen. Detta för att organisationen kräver ett samspel mellan människor. Vi håller 
med om att engagemang är en viktig faktor för att samspelet skall fungera optimalt mellan 
medarbetare och medarbetare såväl som mellan chef och medarbetare. Detta leder oss in på 
Epler (2014) som anser att om kommunikationen fungerar effektivt, förbättras inte bara 
medarbetarnas engagemang utan även organisationens resultat. Detta skapar oss en tydlig bild 
av att engagemang och samspel är faktorer som inte bara gynnar organisationens 
kommunikation utan även organisationens utveckling och framgång.  
 
Vi får en tydlig bild av att engagemang i förhållande till relationer och samspel är viktigt för 
kommunikationens roll i organisationen. Inte bara kortsiktigt utan även långsiktigt sett till 
utvecklingsmöjligheter både för organisationen, kommunikationen och individmässigt. Vi 
anser även att lyhördhet är en viktig faktor och kanske även en av de viktigaste faktorerna för 
en fungerande kommunikation. Lyhördheten visar enligt oss, att det inte endast är möjligt att 
ge information utan även att ta till sig information och förstå budskap. Det är skillnad på att 
lyssna, förstå och själv kunna applicera information i arbetssätt eller tillvägagångssätt för att 
nå mål och visioner. Detta gäller både för personlig- men även organisatorisk utveckling.  
 
Vi upplever att intervjupersonerna hos företag X arbetar i en ödmjuk och öppen arbetsmiljö 
trots en professionell grund. Intervjuperson 3 sa: ”Det är aldrig problem att prata med någon” 
vilket tyder på att det finns en form av lyhördhet i organisationen men även en ödmjukhet 
som påverkar de anställda positivt.   
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6.2 Intern kommunikation i organisationer 
Det är viktigt att utvärdera den interna kommunikationen på företaget då det kan ge en 
tydligare bild av vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas. Idag är det färre 
företag som satsar på den interna kommunikationen och väljer att fokusera på den externa. 
Detta anser vi kan vara ett sätt att gå tillväga för att ta hand om och värdera kundrelationer 
och utländska kontakter. Samtidigt tolkar vi det även som att det inte läggs större fokus på 
medarbetarna och deras kommunikation intern inom organisationen. Det borde vara fokus på 
medarbetarnas kommunikation eftersom att det är dem som är informationskällor i 
organisationen enligt Talal och Stegaroiu (2014).  Vilket i sin tur leder till kompetensgrundad 
information som går ut till kunder och kontakter externt. Vi anser att en organisation bör 
lägga stor vikt vid den interna kommunikationen eftersom att det är medarbetarna som utgör 
organisationen även mot kunder och som intervjuperson 5 sa: ”Hela företaget är den interna 
kommunikationen”.  
 
Genom intervjuerna har vi sett att de anställda använder flera olika kommunikationskanaler 
och att det avdelningsvis finns stora skillnader. Vi ser inte att det idag ligger några problem i 
att de anställda använder olika kommunikationskanaler eftersom vi ser att det direkt kan 
kopplas till deras arbetsuppgifter och vad som är lämpligast. Sammanfattningsvis kan vi se att 
e-post och lync är dem två största kommunikationskanalerna hos företag X. Detta då 
medarbetarna ser fördelar i att lync ger korta beslutsvägar och snabba svar, samtidigt som e-
post skapar en möjlighet att spara och återkomma till ärenden som inte är högprioriterade. En 
effektiv intern kommunikation bidrar med att anställda snabbt får den information som krävs 
för att lösa problem i vardagen men även för att undvika problem enligt Holá (2012). Detta 
anser vi att lync är ett exempel på, eftersom att lync kan bidra med korta beslutsvägar och en 
effektivare kommunikation. Att även försöka undvika problem genom att arbeta i ett 
förebyggande syfte anser vi är mycket positivt. Ur en ekonomisk synvinkel anser vi att det 
sparar på både resurser och tid för organisationen.  
 
Risken med e-post tror vi kan vara att det blir för hög belastning och att budskap och 
information tappas bort på vägen eller inte når rätt person i tid. Intervjuperson 2 sa att det är 
mycket e-post på företaget men att dem ofta är nödvändiga. Oftast föredrar de anställda mail 
då dem själva kan kontrollera information och svar i stället för att hetsa fram ett svar av en 
kollega genom direkta konversationer. Därför anser vi att det är viktigt att det finns struktur 
på när man skall använda vilken kommunikationskanal. Som intervjuperson 5 sa är alla 
kommunikationskanaler positiva förutsatt att dem används i rätt syfte. Intervjupersonerna 
upplever ingen kommunikationskanal som överflödig, vilket vi anser visar en belåtenhet för 
hur kommunikationen fungerar på företag X.  
 
 
För att få ett samspel på arbetsplatsen belyser Jacobs, Yu och Charez (2016) att trivsel och 
intern kommunikation hänger ihop. Vi anser därför att det är värdefullt för organisationen att 
fokusera på den interna kommunikationen men även kommunikationskanalerna.  
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Kommunikationen kan delas upp i den interna- och externa kommunikationen, där intern är 
inom företaget medan extern kommunikation är till omvärlden. Vi anser att det är viktigt att 
en organisation erhåller en balans gällande sin interna och externa kommunikation, precis 
som Kovács och Borza (2012) belyser. Enligt oss blir organisationen mer enhetlig och 
funktionsmässigt stabilare när det finns en balans mellan den interna- och externa 
kommunikationen. Det är viktigt att kommunikationen fungerar bra på båda håll för att även 
samspelet skall fungerar optimalt, både i organisationen och i större utsträckning sett till 
omvärlden.  
 
Vi anser att en gemensam kommunikationskanal kan vara att föredra i organisationer där alla 
arbetar mot samma mål men inom olika avdelningar. Detta för att underlätta arbetet i 
organisationen men även för att undvika problem och komplikationer i arbetssättet. Vi anser 
även att till exempel ett intranät kan sprida information och budskap på ett mycket effektivt 
sätt, eftersom att alla anställda kommer i kontakt med intranätet dagligen och på så sätt kan få 
information och hela tiden vara uppdaterade. Intervjuperson 4 sa: ”Intranätet behöver bli mer 
tillgängligt för alla så att eventuella driftstörningar och viktig information syns”. 
 
Från intervjuerna fick vi även fram information om att intranätet är en typ av 
kommunikationskanal som ständigt utvecklas på grund av att den idag inte är fullständig och 
med anledning till företag X pågående organisationsförändring. Flera tyckte även att ett 
förbättrat intranät kan leda till en bättre extern kommunikation, sett till deras kontor runt om i 
Europa. Vi anser att det gäller att organisationen kan implementera intranätet som en sorts 
huvudkanal när det gäller information och viktiga uppdateringar. Genom det kan det bli en 
form av standard som alla är vana vid och kan manövrera sig inom. Alla intervjupersoner 
samtyckte till att intranätet är en kommunikationskanal som bör utvecklas och då kan bli den 
självklara kommunikationskanalen i organisationen.  
 
Den interna kommunikationen håller ihop organisationer idag och över tid enligt Talal och 
Stegaroiu (2014). Från intervjuperson 5 kan vi tydligt se att kommunikationen har förändrats 
över tid på företag X. För 18 år sedan kommunicerade de anställda via fax och över 
fikabordet på grund av det låga antalet anställda. Idag har organisationen istället 400 anställda 
och e-post är den kommunikationskanal som blivit mest naturlig men även effektiv, de 
senaste 15 åren. Detta håller även övriga intervjupersoner med om och ser e-post som en 
effektiv kommunikationskanal som underlättar i arbetet mot organisationens mål.  
 
Den interna kommunikationen i organisationer skapar ett samspel som leder till utveckling, 
Sett till hur organisationer arbetar och förhåller sig till riktlinjer och mål, så blir 
kommunikationen en viktig faktor. Med tanke på alla olika kommunikationskanaler som finns 
idag så kan information, budskap och uppdrag spridas snabbt, effektivt och lätt vilket borde 
underlätta kommunikationen för företag idag. Detta skapar enligt oss möjligheter för 
organisationer och ger företag en större möjlighet att främja både samspel mellan anställda 
men även organisationens tillväxt.  
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6.3 Organisationskultur 
Organisationskultur är en viktig faktor för den interna kommunikationen i organisationer och 
för att organisationskulturen skall kunna utveckla sin kommunikation krävs medvetenhet från 
både ledare och medarbetare 
 
Organisationskulturen är en stor del av det sociala systemet i en organisation och det sociala 
utgör givetvis kommunikationen då medarbetarna samspelar med andra kollegor och externa 
samarbetspartners via olika funktioner. Som intervjupersonerna påpekar är ödmjukhet och 
den familjära känslan en stor grund till att medarbetarna känner sig bekväma på arbetsplatsen. 
Vilket vi har sett genomströmmar organisationskulturen eftersom att samtliga 
intervjupersoner beskrev deras organisations med likande värdeord. Vi tror att det är positivt 
för företag X att lyckats skapa en kultur som är både funktionell men även väldigt omtyckt. 
Detta ser vi främjar kommunikationen i organisationen och vi tror att kulturen i sig leder till 
ett större deltagande vid konversationer och att det genom dem leder till att det blir roligt att 
samtal med vem som på arbetsplatsen. Dock ser vi även naturliga skillnader i 
kommunikationen mellan kollegor respektive medarbetare och chef. Den hierarkiska 
skillnaden finns enligt oss oavsett hur platt och öppen organisationen är och som intervju 
person X sa kanske man inte diskuterar andra potentiella arbetsplatser med sin chef. 
 
Ledarna på arbetsplatser idag tror vi har en stor kraft i grundandet av en organisationskultur 
och att kulturen sedan påverkar hur kommunikationen ser ut och hur den kan komma att 
utvecklas framöver. Det grundar vi i att ledare och chefer har en större påverkan när det gäller 
att utforma och implementera förändringar generellt. För att sedan lyckas med en 
organisationsförändring ser vi ett stort värde i att värdera medarbetarna och uppmuntra deras 
deltagande, speciellt eftersom att 80 % av alla organisationsförändringar idag misslyckas 
enligt Fasth (2011).  
 
Det kan vara viktigt att arbeta med organisationskulturen och att våga förändra och Sims 
(2000) påpekar att en organisationskultur inte kan ändras av en slump. Vi anser att det är 
viktigt att arbeta med organisationskulturen för att det i sin tur kan främja kommunikationen 
och trivseln hos företag idag. Organisationskulturen kan ändras av ledare, chefer och ägare av 
organisationen och genom det skapa en organisationskultur som även den främjar 
kommunikationen. Företag X är ett familjeägt företag vilket kan vara en orsak till att både 
kommunikationen och organisationskulturen är ödmjuk och familjär idag. Däremot är det allt 
för många organisationer enligt Miller (2004) som ignorerar sin organisationskultur eller 
endast behandlar den när det är någon form av intern kris. Ett beteende som vi inte ser som 
speciellt långsiktigt. Vi tror på flera fördelar att uppmärksamma kommunikation och 
organisationskulturen tillsammans, genom att bekräfta att kulturen berörs även faktorer som 
ledarskap sett till kommunikation. En bra ledare formar både en kultur och kommunikation 
inom en organisation om ledaren lyfter upp organisationens värden, mål och värderingar, 
något vi tror kan skapa en högre medvetenhet och delaktighet. 
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Organisationskulturen ser vi som något som finns men som kanske inte alltid går att ta på 
vilket kan vara en orsak till att den inte alltid uppmärksammas. Med glädje uppfattar vi en 
hälsosam och utvecklande organisationskultur hos företag X, som idag inte reflekterar några 
missnöjen eller osämjor. Meade (2010)  belyser att det finns starkare och mer definierade 
interna kommunikationskulturer som främjar de anställdas gemensamma identitet och bidrar 
med en trygghet och en tillhörighet. Vi ser företag X organisationskultur som stark men inte 
fullt definierad eftersom medarbetarna är nöjda och trivs i sin organisationskultur men vi tror 
att dem kan få mer möjlighet att påverka 
 
Däremot finns det ändå faktorer som ledarskap som vi tror är avsevärda för att skapa vad 
Welch (2012) kallar för en gynnsam organisationskultur. Hos företag X ser vi en kultur 
tillsammans med ett ledarskap som är öppet och ödmjukt, som dessutom av medarbetarna 
upplevs som detsamma. Vi upplever att deras kulturs sprids ovanifrån och har lett till den 
interna kommunikation som finns idag, både med dess styrkor och svagheter. 
 

6.4 Ledarskap 
Vi ser ledarskapet som ett verktyg för organisationen. Både när det gäller att fördela ut 
arbetsuppgifter och styra organisationen mot mål, men även när det gäller utveckling av 
processer och arbetssätt. Ledarskapet kopplat till kommunikation är för oss en fråga om 
vilken typ av ledare organisationen har. Genom ledarskap påverkas arbetsplatsens miljö och 
de anställdas samspel men även organisationens effektivitet och utveckling. Vi tror att alla 
faktorer i en organisation, på ett eller annat sätt håller ihop och vi får en tydlig bild av detta 
när vi ser ledarskap och kommunikation som helhet i organisationen. Detta påpekar även De 
Viries, Bakker-Pieper och Oosterveld (2010) och menar att kommunikationen i förhållande 
till ledarskapet kan bli bättre eller sämre men att detta även kräver en ledarskapsstil som är 
relevant för organisationens kommunikativa utveckling.  
 
Vi tror att kommunikationen kan vara den faktor som är avgörande för hur organisationen 
överlever kriser och svåra perioder. Är dem anställda rätt informerade om vad som händer i 
organisationen, hur arbetet ska gå tillväga och vilka riktlinjer som skall följas blir arbetet 
lättare. Vi anser att tydliga riktlinjer och mål från organisationens sida bidrar med en ökad 
förståelse och kunskap hos medarbetarna. Detta kan vara det som krävs för att organisationen 
skall klara sig både kort- och långsiktigt.  
 
Vi håller däremot inte med Nayak och Barik (2013) om att det inte finns kopplingar mellan 
ledarskap, kommunikation och produktivitet. För oss är det en självklarhet att fallet är så, sett 
till processer inom ledarskap som gynnar kommunikationen, men även tvärtom. I stället anser 
vi att det möjligtvis kan vara så att produktiviteten och kommunikationen påverkas negativt i 
en organisation, av ett ledarskap som inte gynnar detta. Vi anser att ledarskapet i förhållande 
till den interna kommunikationen kan ge positiva konsekvenser, men även tvärtom. Ett 
ledarskap som inte gynnar kommunikationen, kan resultera i negativa konsekvenser för 
organisationen och en sämre effektivitet. 
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Vi anser att detta säkerligen är vanligare än folk ser eftersom att vi har känslan av att 
människor möjligtvis inte är medvetna om hur stor roll kommunikationen spelar i en 
organisation.  
 
Intervjupersonerna från företag X har samtliga påpekat att ledare och chefer är jordnära och 
lätta att samtala med, vilket vi tror kan påverka kommunikationen och långsiktigt 
effektiviteten. Intervjuperson 1 påpekar att ledarskapet starkt påverkar inte bara 
kommunikationen på arbetsplatsen, utan även gemenskap, samspel och trivsel. Detta håller vi 
med om och vi tror precis som intervjuperson 1 att ledarskapet i förhållande till 
kommunikationen är mycket viktigt. Under våra observationer fick vi en mindre insyn av 
åtminstone det informella ledarskapet, detta under våra möten och vår rundvandring hos 
företag X. Ledarskapet såg vi precis som intervjuperson 1 beskrev det med en synlig öppen 
kommunikation, trivsel och ett bra samspel.  
 
Vi tror vi att ledarskapet kan bidra med motivation, engagemang, fokus och positivitet hos 
medarbetarna. Detta förespråkar både god utveckling och trivsel på arbetsplatsen. En 
organisation som väljer att utveckla kommunikationen, till exempel i form av flera 
kommunikationskanaler, tror vi starkt på. Beroende på arbetsuppgifter så krävs kanske e-post, 
samtal eller kommunikationsprogram för att underlätta och effektivisera arbetsuppgifter i 
organisationen. Därför borde ledarskapet i sig sättas i fokus ur den synvinkeln att det kan 
påverka kommunikationen positivt.  
 
 
 
  

 29 



7. Slutsats 
Kapitlet slutsats presenterar vår slutsats och rekommendationer till företag X. Därefter följer 
en reflektion av studiens genomförande och våra förslag till fortsatta studier. 
 

7.1 Slutsats 
Vi har undersökt vilka faktorer som är viktiga för en fungerande intern kommunikation, där vi 
sett närmare på vad medarbetarna hos företag X saknar idag samt hur deras interna 
kommunikation kan förbättras. Syftet med vår forskning har varit att undersöka detta och 
även kartlägga företag X nuvarande interna kommunikation med hjälp av empirisk 
datainsamling, stöd från vetenskaplig forskning och egna reflektioner. Vi hoppas även att vår 
studie har intresserat andra organisationer att kartlägga sin interna kommunikation och med 
hjälp av dessa höja medvetenheten och relevansen kring intern kommunikation idag. Studiens 
budskap har även varit att tillhandahålla företag X en objektiv synvinkel och även lämna 
förslag till förbättring. Trovärdigheten för vår studie ser vi som hög eftersom att vi själva 
genomfört vår empiriska datainsamling där vi bland annat fick möjlighet att läsa av 
intervjupersonernas deltagande. Dock ser vi en bristande giltighet sett till bredden av vårt 
problemområde då vi endast genomfört fem intervjuer intern hos ett företag och inte flera. 
 
Vår slutsats är att organisationskultur och ledarskap är två av faktorerna som är viktiga för en 
fungerande intern kommunikation. Organisationskulturen anser vi skall vara öppen, ödmjuk, 
utvecklande och med fördel i en familjär anda. Tillsammans med ett tydligt ledarskap tror vi 
dessa utgör en bra grund för organisationers kommunikation. Ett tydligt ledarskap skall 
innefatta egenskaper som lyhördhet, förståelse tillsammans med helhets perspektiv intern 
inom organisationen. Organisationskultur och ledarskap tillsammans med ett stort 
engagemang från medarbetarna anser vi skapar dem tre faktorer som är viktiga för en 
fungerande intern kommunikation.  
 
Vår slutsats är även att medarbetarna hos företag X saknar en tydlig struktur för vilka 
kommunikationskanaler som skall användas när och hur. Vi ser här att företag X intranät är 
bristande eftersom att information inte sprids tillräckligt effektivt via detta och att det i sin tur 
skapar en ineffektiv kommunikation både internt och externt. Vi anser att deras interna 
kommunikation kan förbättras genom att skapa tydliga riktlinjer och en struktur för vilka 
kommunikationskanaler som skall användas när och hur. Intranätet kan även förbättras genom 
att all information som berör verksamheten sprids via intranätet för att undvika överflödigt 
arbete och ineffektiv intern kommunikation. 
 

7.2 Rekommendationer till företaget 
Våra rekommendationer till företag X är att utforma en handlingsplan för deras 
kommunikationskanaler utefter behov. Vi anser att det skall finnas riktlinjer om hur 
medarbetarna i olika arbetsroller skall handskas med dagliga uppgifter och problem. 
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Med hjälp av detta kan företag X skapa en enhetlig kommunikation sett till dem olika 
arbetsrollerna och genom detta får mottagarna bemötandet via samma 
kommunikationskanaler. Detta är något som vi ser kan implementeras både intern och externt. 
Intranätet kan även utvecklas genom att skapa rutiner kring att all behövande information 
skall spridas via intranätet, detta för att undvika de problem som finns idag. Våra 
rekommendationer tror vi kan stärka företag X nyckelord mot en bättre kvalité, en tydligare 
enkelhet, mer effektivitet och en högre innovation. 
 

7.3 Reflektion av studiens genomförande 
Ämnet som vi har studerat valdes utefter intresse och tidigare studier, detta gav oss en bra 
förkunskap inom området och vårt intresse i att fördjupa oss inom ämnet har även påverkat 
utformandet av studien. Vårt samarbete företag X har under hela arbetsprocessen fungerat bra, 
där vår kommunikation hela tiden varit ömsesidig och dem har visat ett stort intresse för 
studien.  Studiens kvalitativa metod anser vi har varit passande för genomförandet av studien 
eftersom att vi har undersökt mjuka värden inom organisationen.  
 
Den vetenskapliga forskningen som vi använt oss av har granskats noggrant utefter lämplighet 
till studien och sett till våra kriterier. Vi hade däremot i kommande studier velat avgränsa oss 
till forskning som publicerats från länder där företag X är verksamma. Då vi tror att 
organisationskultur och kommunikation skiljer sig i synnerlighet utanför Europa men även i 
Sverige, vilket även har diskuterats med företag X då dem är globalt verksamma. Sett till vår 
empiriska datainsamling nu i efterhand hade vi kunnat genomföra enkäter med samma frågor 
för att få en utökat empirisk datainsamling alternativt genomföra fler intervjuer hos företag X. 
Detta hade möjligtvis lett till ett annat resultat sett till kartläggningen av företag X interna 
kommunikation. Samtidigt var antalet intervjuer något som vi gemensamt beslutade om innan 
uppsatsens start. Vår intervjuguide har varit en avgränsning då vi kunnat förhålla oss till våra 
undersökningsfrågor genom den. Vi ser att en pilotintervju hade varit att föredra då ett par 
frågor upplevdes som överflödiga eller för lika varandra, vilket vi ser som en begränsning mot 
besvaranden av forskningsfrågorna.  
 
Vår slutsats grundas i studiens resultat, men vi ser en risk i att studiens slutsats lämnar 
utrymme för egna reflektioner som grundas i kunskap och egna erfarenheter både internt och 
externt hos företag X. 
 

7.4 Förslag till fortsatta studier 
Om vår forskning skulle ha fortsatt skulle vi vilja intervjua fler personer hos företag X men 
även utöka antalet samarbetspartners och där genomföra samma undersökning. Detta hade 
gett en mer giltig och övergripande bild av problemområdet men även skapat fler synvinklar 
kring vad som är viktigt för en fungerande intern kommunikation. 
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9. Bilagor 
Nedan presenteras studiens bilagor. 

9.1 Bilaga 1: ”Intervjuguide”  
Intervjuguide 
Studien kommer att intervjua fem personer på företag X i Göteborg. Personerna som 
intervjuas består av fem anställda i två olika positioner inom företaget, dessa är fyra 
medarbetare och en mellanchef. Vi hoppas att variationen av personer vi intervjuar ska göra 
studien bredare sett till information och upplysningar av deras interna kommunikation.  
 
Författare 
Vi är två studenter inom personalekonomi-området som studerar vårt sista år på Högskolan 
Väst. Under den sista terminen skriver vi ett examensarbete med inriktning på intern 
kommunikation. Vi behöver därför er hjälp med att få utförliga och ärliga svar på våra frågor 
gällande intern kommunikation och dess funktionalitet på företag X. Vi vill även påpeka att 
alla svar och upplysningar sker med anonymitet, samtidigt får ni gärna ta del av vårt resultat 
när examensarbetet är färdigställt och komplett. Vi är mycket tacksamma för ert deltagande!  
 
Intervjufrågor 

1. Vad är intern kommunikation för dig? 
2. Vilka kanaler använder ni er av? 
3. Vilken är er största typ av kommunikation? Till exempel e-post eller samtal. 
4. Hur har er kommunikation förändrats med tiden? 
5. Ser ni någon kommunikation som överflödig? 
6. Hur arbetar du som anställd med din kommunikation? 
7. Anser du att kommunikationen skiljer sig mellan chef och medarbetare respektive 

medarbetare och medarbetare? 
8. Om behovet finns, hur vill ni förändra er interna kommunikation? 
9. Vilken typ av intern kommunikation fungerar bäst och vilken behöver utvecklas? 
10. Har ni konkreta förslag till en förbättrad intern kommunikation? 
11. Hur ser kommunikationen ut med er närmsta chef? 
12. Påverkar kulturen er kommunikation? I så fall hur? 
13. Vad ser ni för hinder i att förändra er interna kommunikation? 
14. Hur tror du att ledarskapet på verkar kommunikationen här? 
 
Med vänliga hälsningar Maria Granath & Viktor Wigerdt. 
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