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Syfte:  Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva vilka faktorer som har betydelse för 

hur ledningen i en organisation kommunicerar strategi till medarbetarna.   
 
Metod:  För att kunna uppnå vårt syfte har vi använt oss av en kvalitativ metod. Vi 

har samlat in vår empiri med hjälp av intervjuer utformade som samtal. I 
analysen har vi sedan tolkat materialet utifrån de teorier vi funnit kunna 
hjälpa oss förstå det studerade. 

 
Slutsats: Vi har funnit 14 faktorer som har betydelse för hur strategi kommuniceras. 

Dessa har vi sedan kunnat dela in i medvetna och omedvetna. Vi har 
dessutom utvecklat begrepp, i form av fyra olika kommunikationskulturer. 
Våra undersökta företag är en blandning av dessa kulturer.  

 
ABSTRACT 

 
Title: Communication of strategy – important factors  
 
Authors: Emma Håkansson and Carolina Nilsson 
 
Supervisor: Göran Alsén 
 
Department: Department of Business Administration and Social Science 
 
Course: Master thesis in business administration, FED006 
 
Purpose: Our purpose is to describe which factors have significance for how the 

management in an organisation communicates strategy to the employees.   
 
Method: To fulfil our purpose we have used a qualitative method. We have collected 

our data with help of interviews designed as conversations. In the analysis 
we have interpreted the data on the basis of theories we thought could help 
us understand our area of study.   

 
Results:  We have found 14 important factors for how strategy is communicated. 

These have been divided in aware and unaware factors. We have also 
developed concepts in form of four cultures of communication. The 
investigated organisations are a mix of these cultures.     
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PROBLEMATISERING 
 

 
”De anställda har ingen aning om företagets vision, mål och strategier. Det betyder att de inte 

heller vet sin egen roll, vilket får till följd att de inte bidrar till företagets utveckling på det 
effektivaste sättet.” (Jan H Johansson, Renaissance i artikeln Anställda förstår inte visionerna, 

Dagens Industri, 1998-03-13) 
 

en förbättrade infrastrukturen och informationsteknikens utveckling har inneburit 
en globalisering för all verksamhet, även på det nationella planet. De stora 

politiska förändringarna i form av flera marknaders avreglering, bl a el-, bank- flyg- och 
telemarknaden, har resulterat i att många företag har hamnat i en mer konkurrensutsatt 
miljö. Detta har fått till följd att företagsledare fått lära sig att anpassa sig efter nya 
villkor och regler. (Högström et al, 1999) Organisationer måste vara flexibla och 
utveckla kärnkompetenser för att kunna hävda sig mot konkurrenterna (Porter, 1996). 
För att inte hamna efter är det därför viktigt att ägna tid åt att tänka på framtiden och 
formulera vision, mål och strategier som anger riktlinjerna för det organisationen strävar 
mot. Detta har resulterat i helt andra krav på ledarskapet, alla ledare behöver ha ett 
strategiskt medvetande. (Rohlin et al, 1994)  
 
1.1 Strategi 
 
Det finns en stor mängd litteratur inom området strategi men ingen större enighet om 
vad begreppet egentligen innebär eller hur det ska användas. Markides (2000, i 
Whittington, 2002, sid 8) menar att ”Vi vet helt enkelt inte vad strategi är eller hur vi 
ska bära oss åt för att utveckla en bra strategi.”  
 
Strategibegreppet har en kort historia inom företagsekonomin, 30-40 år. Inom det 
militära området har dock begreppet tusenåriga traditioner. Ordet strategi härstammar 
från grekiskans strategos, vilket betyder ”generalkonst” eller ”krigföring i stort.” När 
strategi började användas som begrepp inom företagsekonomin var det främst i 
betydelsen ”konsten att utnyttja företagets resurser i syfte att uppnå företagets mål.” 
Strategi handlar alltså om hur målen ska uppnås och berör en verksamhets långsiktiga 
överlevnad och framgång. (Rohlin et al, 1994)  
 
I nära anknytning till begreppet strategi finns ett flertal andra begrepp. Dessa används 
olika beroende på vilken organisation och vilka personer som arbetar med dem. Roos et 
al (1998) menar därför att det inte är möjligt att ge några allmängiltiga definitioner av 
dessa begrepp.  
 
En vision är ett önskvärt framtida tillstånd och beskriver vart en organisation är på väg 
och vad den vill uppnå. Den ska vara annorlunda, utmanande och begriplig och har som 
syfte att motivera och engagera medarbetarna. Det är ofta ledningen som formulerar och 
lyfter fram visionen. Samtidigt är det även viktigt att ledningen personifierar visionen 
och lever och agerar i enlighet med den. Visionen ger ramar för utformningen av 
affärsidé, mål och strategi. Affärsidén ska vara unik och beskriver hur en organisation 

D 



Kommunikation av strategi 
- betydelsefulla faktorer  

 
 
 

 - 7 - 

vill särskilja sig från andra och liknande verksamheter. Den anger varför en 
organisation finns och på vilket sätt den agerar för att växa och utvecklas. En 
organisations mål är de avsedda effekterna av en organisations verksamhet, alltså vad 
som är viktigt att uppnå. Målen kan ha olika karaktär och finnas på olika nivåer i en 
organisation. I alla organisationer finns även en företagskultur, vilken handlar om dess 
inre liv, d v s sättet att leva, tänka, handla och vara. Det är i kulturen som vision, 
affärsidé, mål och strategi finns. Kulturen utgörs av värderingar, d v s uppfattningar om 
vad som är bra och dåligt, önskvärt eller inte önskvärt och vad som bör eftersträvas 
respektive undvikas. Värderingarna ger således de anställda vägledning om vad som är 
viktigt och hur de ska lösa problem. (Bruzelius och Skärvad, 1995 och Roos et al, 1998)    
 
1.1.1 Olika strategiperspektiv 
 
Det finns flera sätt att se på strategi. Whittington (2002) använder sig av fyra olika 
perspektiv när han beskriver strategi; det klassiska, det evolutionistiska, det 
processuella och det systemteoretiska.  
 
Det klassiska perspektivet är det äldsta och mest inflytelserika och har lönsamhet som 
övergripande mål. Enligt detta synsätt ses strategi som en rationell planeringsprocess, 
vilken har syftet att på lång sikt maximera fördelar. Strategin är viktig, rationell analys 
och objektiva beslut är det som på lång sikt gör skillnaden mellan framgång och 
misslyckande. Efter planeringen följer implementeringen av strategin. Evolutionisterna 
betraktar vanligtvis framtiden som alltför flyktig och oförutsägbar och därmed omöjlig 
att planera, endast de företag som lyckas utveckla en vinstmaximerande strategi 
kommer att överleva. Marknadernas dynamiska, fientliga och konkurrensinriktade natur 
skapar förståelse för att det inte går att planera för överlevnad på lång sikt. Även 
processualisterna tvivlar på värdet av rationell och långsiktig planering och hävdar att 
strategi bäst tolkas som en ständigt föränderlig process som innefattar lärande och 
anpassning. Strategi i den klassiska bemärkelsen är alltså inte särskilt viktigt för vare 
sig evolutionisterna eller processualisterna, eftersom all planering raseras av 
oförutsedda händelser och felaktiga antaganden. Inom det systemteoretiska perspektivet 
antas en relativistisk ståndpunkt där det strategiska tänkandets mål och former i första 
hand är beroende av den sociala kontexten. Eftersom strategier speglar de sociala 
system i vilka de uppstår, kommer företag från olika sociala system att skilja sig åt när 
det gäller typiska angreppssätt inom det strategiska området. (ibid) 
 
Mintzberg el al (1998) använder sig istället av 10 olika skolor när de beskriver strategi. 
Det tre första, design- planerings- och positioneringsskolan är normativa och handlar 
mer om hur strategiformulering bör utformas än om hur den faktiskt genomförs. 
Eftersom det i dessa skolor görs en åtskillnad mellan strategiformulering och 
strategiimplementering inryms de i Whittingtons klassiska perspektiv. Det har framförts 
mycket kritik mot de tre skolorna, framförallt att det inte går att förutspå framtiden. De 
7 andra skolorna fokuserar på hur strategier faktiskt utformas, de är ofta resultatet av en 
rad olika åtgärder som tillsammans bildar en framväxande strategi.  
 
Anthony och Govindarajan (2001), som har ett klassiskt synsätt på strategi, delar upp 
strategiprocessen i olika steg. Strategiformulering är processen där det beslutas om nya 
strategier och den strategiska planeringen är den process där det beslutas om hur dessa 
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ska implementeras. I strategiformuleringsprocessen behandlar ledningen 
organisationens mål och skapar strategier för att kunna uppnå dessa mål. Den 
strategiska planeringsprocessen omvandlar i sin tur målen och strategierna till 
handlingsprogram som har till syfte att implementera strategierna och uppfylla målen på 
ett effektivt sätt.  
 
Det är just när strategi delas upp på detta sätt, alltså i strategi och handling, plan och 
genomförande eller strategiformulering och strategiimplementering, som problem 
uppstår. Inom strategiområdet talas det om implementeringsproblem och inom 
ledarskapsområdet om svårigheter att kommunicera budskapet. Problemen uppstår med 
andra ord p g a att vad-frågor skiljs från hur-frågor. För att undkomma problemet 
förespråkas att alla i organisationen ska ges möjligheten att delta i utvecklingen av 
strategierna. (Rohlin et al, 1994)   
 
1.1.2 Implementering av strategier 
 
Strategiimplementering handlar om att omarbeta de strategiska planerna till handlingar 
så att de uppsatta målen kan nås. Nyckeln till en lyckad implementering är en enad 
organisation som tillsammans arbetar i riktning mot målen, något som kräver både 
engagemang, motivation och kompetenta medarbetare. Det är VD: n, som tillsammans 
med andra högt uppsatta, har huvudansvaret för implementeringen av strategierna. 
(Thompson och Strickland, 1992)  
 
Enligt Roos et al (1998) varierar implementeringen från situation till situation. Det finns 
dock två förhållanden som har stor betydelse för hur processen ska genomföras: 
 

♦ Strategins omfattning 
♦ Tidshorisonten 

 
Implementering av strategier som får relativt begränsade konsekvenser kräver ett helt 
annat arbetssätt än implementering av strategier som medför stora förändringar och 
kräver stora resursinsatser. En krissituation kräver ett helt annat arbetssätt för 
implementeringen av en strategi än exempelvis en förändring i företagets 
produktsortiment. I det förstnämnda fallet är det mycket viktigt att handla snabbt, 
medan det andra fallet kräver en mer långsiktig och stegvis process. (ibid)  
 
De flesta organisationer lyckas inte med att implementera sina strategier på ett 
framgångsrikt sätt. En viktig anledning till detta är att företagsledningar inte sätter upp 
mätbara, prestationsinriktade mål och att de dessutom inte regelbundet följer upp mål 
och åtgärder. Bättre resultat skulle uppnås om ledningarna tidigt förmedlade en egen 
strategi om hur mål sätts och följs upp. Det är först då som en organisation kan förenas i 
en gemensam inriktning som möjliggör ett effektivt genomförande av strategierna. 
Relevanta och mätbara mål borde vara ledningens viktigaste styrmedel för att nå 
önskade resultat. (Computer Sweden, 2003-01-24) 
 
Enligt Karlöf (2002), som håller med om att det är svårt att implementera strategi, 
kräver en framgångsrik implementering gynnsamma organisatoriska förhållanden, 
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tillgång till nödvändig kompetens och effektiv kommunikation, d v s att medarbetarna 
tolkar strategin på det sätt som ledningen avsåg.   
1.2 Kommunikation 
 
Kommunikation kan beskrivas som överföring av information, idéer, åsikter och 
känslor från en person eller grupp till en annan (Hall, 1972 i Jacobsen och Thorsvik, 
1998). Begreppet kan delas in i verbal och icke-verbal kommunikation. Verbal 
kommunikation är sådant som sägs eller skrivs, den kräver användning av språk. Icke-
verbal kommunikation är allting annat, den sker utan ord. Denna sorts kommunikation 
är kopplad till vilken fysisk bild som avges i form av t ex kläder eller hur omgivningen 
dekoreras. (Larsson, 2001) 
 
1.2.1 Strategikommunikation 
 
Utifrån vår litteraturgenomgång inom strategiområdet har vi funnit att många författare, 
t ex Roos et al (1998) och Thompson och Strickland (1992), behandlar implementering 
av strategi. Däremot finns det betydligt mindre skrivet om kommunikation av strategi, 
som är en viktig del av implementeringen och som vi väljer att fokusera på i vår 
uppsats. Enligt Karlöf (2002) har processen att definiera och kommunicera strategiska 
frågeställningar en avgörande betydelse för implementeringen. En av nyckelfrågorna rör 
överbyggandet av gapet mellan en vältänkt vision och konkreta handlingar. Dock menar 
Rohlin et al (1994) att det är problematiskt att kommunicera strategin i organisationer 
och säkerhetsställa att den förstås och tolkas på rätt sätt. Därför är det många 
organisationer som misslyckas med att nå sina strategier och uppsatta mål. Förklaringen 
behöver alltså inte vara att strategierna är feltänkta eller felformulerade, utan det kan 
bero på att de är otillräckligt förstådda. (Karlöf, 2002) I många organisationer läggs 
stora resurser på formuleringen av strategiska styrdokument, som sedan inte följs 
eftersom de av medarbetarna uppfattas som alltför abstrakta och för långt från deras 
egna verkligheter. I dessa organisationer fungerar inte kommunikation av mål och 
strategier på ett bra sätt. I andra organisationer däremot, fungerar strategin som ett 
utmärkt styrdokument som ger riktlinjer för de anställdas dagliga arbete och som blir ett 
levande dokument i den meningen att det kontinuerligt diskuteras och utvecklas på 
olika nivåer inom organisationen. (Johansson, 2003) Strategikommunikation spelar 
därför en viktig roll. Dess huvudsyfte måste vara att förklara varför och inte bara vad. 
Avgörande för förståelsen är ledningens förmåga att förklara orsakssamband. (Karlöf, 
2002) För detta ändamål är förtroende i relationen till sina medarbetare viktigt för en 
ledare. Utan sådant är det svårt att ”nå fram”, snarare än att bara ”nå ut” med 
organisationens strategier. (Müllern och Stein, 2000) 
 
1.2.2 Olika sätt att kommunicera strategi 
 
Utifrån dessa svårigheter när det gäller kommunikation av strategi är vi intresserade av 
att se hur företag ser på strategier och hur de arbetar med dem. Finns det olika sätt att 
kommunicera strategi på och i så fall, vilka? Vi har jämfört tre olika organisationer för 
att få en uppfattning om hur de arbetar med strategier och om/hur ledningen försöker 
kommunicera dem till medarbetarna. Även forskare menar att detta är ett relevant 
område, t ex hävdar Dalefelt et al (2001, i Johansson, 2003) att kommunikation inom 
organisationer är ett obeforskat område i Sverige.   



Kommunikation av strategi 
- betydelsefulla faktorer  

 
 
 

 - 10 - 

 
Ikeas vision är att bidra till att ”Skapa en bättre vardag för de många människorna” och 
affärsidén innebär att ”Erbjuda ett brett sortiment, form- och funktionsriktiga 
heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt får råd att köpa dem.” 
Deras strategi innebär att varje leverantör tillverkar den möbeldel de gör bäst och 
billigast, att packa delarna i platta paket för billiga leveranser och låga lagerkostnader, 
att låta kunderna välja om de vill köra hem möblerna själva eller få dem hemkörda samt 
att låta kunderna själva montera möblerna. Allt detta sänker priset, utan att sänka 
kvaliteten. (Bruzelius och Skärvad, 1995 och www.ikea.se) Inom organisationen 
eftersträvas öppenhet, enkelhet och hushållning med resurser. Ikeas grundare, Ingvar 
Kamprad, är ett föredöme när det gäller att kommunicera och leva i dessa värderingar, 
han utstrålar en kostnadsmedvetenhet. Härigenom sänds signaler ut som 
uppmärksammas av medarbetarna. (Müllern och Stein, 2000) Det talas om att vara Ikea-
mässig, d v s enkel och inte flashig. Dessa värderingar visar sig tydligt i organisationen 
genom olika symboler. De anställda ger inget exklusivt intryck genom sin lediga klädsel 
och varuhusens restauranger serverar enkla och billiga måltider. Cheferna har alldagliga 
vanor, vid lokala möten är cykeln ett givet färdmedel. Vid affärsresor färdas de i andra 
klass och bor på billiga hotell. Förr fick de dessutom ofta dela rum. Det ryktas t o m att 
en chef blev avskedad sedan denne färdats i första klass på en affärsresa. (Svenska 
Dagbladet, 2000-04-10 och Rolfer, 2002)    
 
Kommunikation genom symboler, d v s en informell och icke-verbal kommunikation, 
skulle kunna vara en metod för ledningen att kommunicera strategi till medarbetarna. 
Att arbeta i en enkel och kostnadsmedveten miljö, där medarbetarna ständigt påminns 
om organisationens värderingar, kan vara ett sätt att erinra dem om strategin. Strategin 
är helt och hållet grundad på värderingarna. Som följd av detta kommuniceras själva 
strategin endast indirekt, det inte är själva orden i strategin som kommuniceras. Ikea 
kommunicerar således snarare sin strategi i form av värderingar, vilka uttrycks med 
hjälp av symboler.  
 
Volvos vision är att värderas som världsledande vad gäller kommersiella 
transportlösningar. Volvo Penta, ett bolag inom Volvokoncernen har som affärsidé att 
tillhandahålla tekniskt avancerade marina och industriella motorer samt drivsystem för 
krävande kunder inom utvalda segment. Strategin för detta är att utveckla produkter och 
tjänster med inriktning på kundvärde samt kvalitet, säkerhet och miljö - 
Volvokoncernens kärnvärden. (www.volvopenta.se) Volvokoncernen har även utformat 
strategidokumentet ”The Volvo way” som beskriver företagskulturen med dess 
värderingar, vilket ska vägleda de anställda på de olika bolagen. Värderingarna 
sammanfattar vad Volvo representerar och vilket fokus de anställda har. 
(www.volvo.com) På Volvo Penta sker kommunikationen av strategi genom dialoger. 
VD: n är regelbundet ute i organisationen och talar med medarbetarna. Han har bestämt 
sig för att inte fångas i ”sammanträdesfällan med stiliga verksamhetsplaner och 
strategidokument”. Den praktiska tillämpningen och den vardagliga dialogen med 
människorna ute i organisationen är väl så viktig. För att lyckas med strategiarbetet 
försöker han att inte vara så uppbokad, utan träffar regelbundet medarbetarna. Det gör 
att de får respekt för honom, de känner sig delaktiga och uppskattade av 
företagsledningen och det blir enklare att få med sig organisationen. En viktig del i hans 
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ledarskap är att ”bryta barriären till medarbetarna under mellancheferna” och att skapa 
sig en egen bild av verksamheten. (Affärsvärlden, 03-02-25)  
 
En annan VD på ett stort svenskt tillverkningsföretag förespråkar också, i likhet med 
Volvo Pentas VD, att chefer ger sig ut i organisationerna. Han pekar på vikten av en 
tydlig strategi som ett företag först och främst måste arbeta efter. Ska en person bli 
framgångsrik som chef är det viktigt att hela tiden tala med folk i organisationen, hon 
måste ut på verkstadsgolvet för att förstå om ett budskap tränger igenom eller inte. Det 
är viktigt att småprata i en organisation, men det går inte om det inte finns en strategi att 
tala om. (ibid)  
 
Även Volvo Pentas kommunikation är informell, fast på ett annat sätt än Ikeas 
symbolkommunikation, den sker genom en kontinuerlig dialog mellan chefer och 
medarbetare. Ikeas kommunikation genom symboler hade kanske inte fungerat, eller 
varit betydligt svårare att genomföra på Volvo Penta. Hur ska t ex säkerhet och kvalitet, 
på ett naturligt sätt, kunna kommuniceras genom symboler, så att de genomsyrar hela 
organisationen?  
 
Tarkett Sommer har en vision om att vara ledande inom miljö-, teknik- och 
serviceutveckling inom sitt affärsområde. Strategin för detta är att öka förmågan och 
flexibiliteten när det gäller kundanpassning, samt att ha en nöjd personal 
(www.tarkett.se). För dem är strategierna mycket viktiga, de utgör en central del i 
organisationen. Strategierna formuleras av ledningsgruppen som består av fem 
personer. I utformningsprocessen är medarbetarna inte delaktiga. Däremot skickas 
förslaget ut till de olika avdelningscheferna för att de ska kunna avgöra om strategierna 
ligger i linje med deras värderingar. Meningen är att de ska känna att de kan 
kommunicera och stå för strategin. Strategin kommuniceras till medarbetarna med hjälp 
av obligatoriska stormöten ledda av VD: n en gång i kvartalet. Då stäms det av med 
personalen så att de känner att de kan vara delaktiga och att strategin går att arbeta efter. 
Dessutom hålls avdelnings- och gruppmöten där det informeras och diskuteras kring bl 
a strategin. Utöver detta skickas det ut e-post angående vad som diskuterats på mötena. 
Vision och strategi finns dessutom nedskrivna i organisationens handbok som finns 
tillgänglig för alla. Det läggs mycket stor vikt vid kommunikationen av organisationens 
vision, mål och strategier och det ses som ett krav att alla anställda ska känna till dem. 
Företaget ser det som vikigt att de lever efter sina mål, de anställda måste hela tiden 
tänka på och relatera sina prestationer till dem. (Samtal med avdelningschef, 2003-03-
07) 
 
Även om syftet är att alla ska känna till mål och strategi, förhåller det sig inte på detta 
sätt. Vid samtal med en anställd fick vi vetskap om att hon inte känner till strategin. 
Anledningen till detta är att hon inte har något intresse för strategierna, vilket i sin tur 
beror på att hon jobbar på en avdelning där det inte i så hög grad går att relatera sin 
prestation till mål och strategi (Samtal med anställd, 2003-03-07). Finns det fler 
anställda med detta svaga intresse uppnås inte syftet med strategimötena, d v s att alla 
ska känna till organisationens strategier.  
 
Även om Ikea och Volvo också kan sägas ha en hierarkisk kommunikation, d v s 
strategierna kommer från ledningen och sprids nedåt i organisationen, ser vi den 
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hierarkiska kommunikationen tydligast på Tarkett Sommer. På mötena framträder 
hierarkin genom ledningens kommunikation till medarbetarna. 
Kommunikationsprocessen är formell, ”hela” strategin kommuniceras och inte bara 
symboler som på Ikea. Till skillnad från Volvo Penta, där strategin är formell i 
formuleringsfasen men informell i kommunikationen, är strategin på Tarkett Sommer 
formell i så väl formulerings- som kommunikationsprocessen.    
 
Genom att jämföra dessa tre organisationer har vi försökt urskilja olika metoder för hur 
ledningen kommunicerar strategi till medarbetarna. Inom Ikea ser vi det som att 
strategin kommuniceras genom symboler. Medarbetarna befinner sig i en miljö där de 
ständigt påminns om strategin. Denna metod väljer vi att benämna symbolbaserad 
kommunikation. På Volvo Penta sker en ständig dialog mellan chefer och medarbetare. 
Detta blir ett sätt att kommunicera strategin, en dialogbaserad kommunikation. På 
Tarkett Sommer kommuniceras strategierna hierarkiskt genom formella möten där alla 
anställda måste delta, en metod som vi väljer att kalla för mötesbaserad kommunikation.  
 
Något som måste uppmärksammas är att vi har olika detaljerad information om de olika 
organisationerna. Tarkett Sommer har vi besökt, medan vår information från Ikea och 
Volvo Penta endast har hämtas från deras hemsidor, artiklar och böcker. Som ett 
resultat av detta kan vi med större säkerhet säga att Tarkett Sommer kommunicerar på 
det sätt som de gör medan vi bara har läst och sedan tolkat att Ikea har en 
symbolbaserad kommunikation och Volvo Penta har en dialogbaserad kommunikation. 
Vi har alltså inte tillräckligt med information för att kunna säga att kommunikationen 
verkligen förhåller sig på de sätten eller att dessa är deras enda sätt. Det kan tänkas att 
alla någon gång använder t ex möten för att kommunicera strategi. Det finns säkerligen 
också fler metoder att basera sin kommunikation på, än de tre vi har spekulerat runt. 
 
1.2.3 Vad har betydelse för hur en ledning kommunicerar strategi? 
 
Några av de författare vi har tagit upp, t ex Rohlin et al (1994) och Karlöf (2002), 
behandlar kommunikationens betydelse vid implementering av strategi i en 
organisation. Som vi sett i exemplen ovan kan dock kommunikationen yttra sig på olika 
sätt. Vad är det då som egentligen avgör hur en ledning kommunicerar strategi? 
 
I kommunikationssammanhang talas det om sändare och mottagare. Sändaren är den 
individ som sänder ett budskap, medan mottagaren är den som mottar och tolkar ett 
budskap. Hur sändaren, medvetet eller omedvetet, väljer att sända ett budskap beror på 
olika faktorer, vilka har sin grund i hur sändaren uppfattar mottagaren, hur relationen 
ser ut dem emellan. Mottagarens kulturella bakgrund och utbildning kan vara avgörande 
för hur budskapet sänds. Även mottagarens intresse och engagemang för budskapet kan 
ha betydelse. (Jacobsen och Thorsvik, 1998)  
 
Hur ledningen väljer att kommunicera strategi kan således bero på medarbetarna. På 
Ikea, där kommunikationen, enligt vår tolkning, är symbolbaserad, har många av de 
anställda ingen utbildning (Rolfer, 2002). Det skulle kunna vara en anledning till varför 
Ikea kommunicerar med hjälp av symboler i medarbetarnas omgivning. Vi menar dock 
inte att de anställda på Ikea inte skulle kunna förstå mötes- eller dialogbaserad 
kommunikation men symbolerna skulle kunna möjliggöra en ökad förståelse för 
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strategin. På Volvo Penta har vi svårt att ens spekulera i om medarbetarnas egenskaper 
har betydelse för kommunikationen eftersom vi inte har någon information om dem.  
 
Det skulle dock kunna vara så att ledningen är så upptagen med att kommunicera 
strategi att den ”glömmer bort” medarbetarna och deras utbildning, engagemang och 
förståelse för strategin. På Tarkett Sommer är, som tidigare nämnts, ledningen mycket 
noga med att kommunicera strategi och använder sig av möten för att göra detta. De 
eftersträvar att alla relaterar sina prestationer till strategin. De kanske har möten för att 
de tror att denna metod säkerhetsställer att alla i organisationen förstår strategin. 
Ledningen har dock glömt bort att det finns medarbetare som inte kan relatera sina 
prestationer till mål och strategi, vilket kan resultera i att både deras engagemang och 
förståelse uteblir. Mötena blir då verkningslösa, dels för ledningen, dels för de som inte 
förstår.   
 
Något som vi har uppmärksammat är att strategierna i de olika organisationerna har 
olika särdrag. Kan det vara så att tyngdpunkten i strategin har betydelse för hur 
ledningen kommunicerar? Beroende på vad som är tyngdpunkten i strategin kanske 
kommunikationen ter sig olika, olika huvudfrågor kan kanske vara olika enkla att 
kommunicera. Av Ikeas strategi kan utläsas att de är måna om kvalitet samtidigt som de 
önskar hålla så låga priser som möjligt, något som har sin grund i deras starka 
värderingar. Detta kan i sin tur kommuniceras informellt genom symboler. I Tarkett 
Sommers fall tas istället fasta på flexibilitet, vilket vi tolkar som ett mer 
svårkommunicerat begrepp. Kanske behövs det därför en mer formell metod som 
möten.  
 
En organisations värderingar skulle också kunna ha betydelse för hur ledningen väljer 
att kommunicera strategi. Ikea använder sig av en symbolbaserad kommunikation. Hur 
svårt eller lätt det är att bygga upp en verksamhet så att den genomsyras av de 
värderingar som finns inom organisationen avgörs kanske av innehållet i värderingarna, 
i Ikeas fall, kostnadsmedvetenhet och enkelhet. Det blir i sin tur avgörande för om, och 
i så fall i vilken omfattning, det går att kommunicera strategin genom symboler. I Ikeas 
fall tycks det vara möjligt då värderingarna är så påtagliga.  
 
Har ledaren och hennes kommunikativa förmåga betydelse för hur strategi 
kommuniceras? Att vara ledare innebär att kommunicera och att kommunicera är att 
föra en dialog med sina medarbetare (Liljequist Rydz, 2002). Inom Volvo Penta, som 
använder sig av en dialogbaserad kommunikation, tycker vi oss just kunna se att VD: n 
och hans kommunikativa förmåga har betydelse för kommunikationen av strategi. 
Ekman (2003) menar att just småpratet inom en organisation spelar en så oändligt 
mycket större roll än vad många företagsledare tror. Med småprat menar han prat runt 
kaffebordet, i hissar, i arbetsrum och i korridorer. Det är ett ständigt pågående prat 
mellan människor som kan handla om väder och vind, men också om frågor som är helt 
avgörande för organisationen. Det är i det informella samtalet som strategier accepteras. 
Det förhåller sig säkert så att inte alla ledare har de kommunikativa egenskaper eller 
inser vikten av de dialoger med medarbetarna som Ekman (2003) förespråkar. Om 
Volvo Penta inte haft den ledare de har idag, hade deras kommunikation av strategi 
kanske yttrat sig på ett annat sätt. 
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Idag är det formellt bokade mötet i en organisation nästan heligt, men det verkar som 
om många människor har tröttnat på den sortens möten (Ekman, 2003). Det kanske kan 
vara därför som ledaren på Volvo Penta bestämt sig för att inte hamna i 
”sammanträdesfällan”, utan ger sig ut och pratar med medarbetarna i organisationen. Ur 
effektivitetssynpunkt tar formella möten den största delen av en ledares tid (ibid) och 
anledningen till att Volvoledaren istället valt att använda sig av en dialogbaserad 
kommunikation, kan vara att han insett det.  
   
På Tarkett Sommer använder sig ledningen av möten för att kommunicera strategier. 
Att den väljer att kommunicera på ett sådant sätt skulle delvis kunna bero på 
organisationsstrukturen. Organisationen har 680 anställda och uppbyggnaden är 
hierarkisk. Ekman (2003) talar om organisationer som familjer, som han delar in i 
chefsfamiljer, vilka fokuserar på chefsarbete, och medarbetarfamiljer, vilka är upptagna 
av sina vardagsarbeten. Ibland är det mycket stora avstånd mellan familjerna. 
Chefsfamiljer formulerar strategier och hur arbetet ska utföras, vilket sedan förmedlas 
via exempelvis strategidokument och formella möten till medarbetarna, som sedan 
förväntas förverkliga idéerna i praktiken. Istället för informella möten med 
medarbetarna fylls chefernas almanackor av formella möten. Enligt Högström et al 
(1999) är det negativt om avståndet mellan ledningen och verksamheten är för stort. Det 
är då svårt att skapa tillit, förtroende och förståelse.  
 
Det kan kanske vara så att avståndet mellan cheferna och medarbetarna på Tarkett 
Sommer är för stort för att exempelvis använda sig av en mer informell kommunikation, 
t ex dialoger. En annan orsak till att de använder möten kan vara storleken på 
organisationen. Eftersom de har 680 anställda kan det kanske kännas effektivare att 
samla alla på ett och samma ställe. Ekman (2003) menar vidare att många tror att 
formella möten är ett enkelt och effektivt sätt att förmedla hur medarbetarna bör tänka 
kring viktiga frågor. De möten som används för att kommunicera strategi inom Tarkett 
Sommer skulle således även kunna bero på ledarens tid. I motsats till Volvo Penta 
verkar ledningen på Tarkett Sommer istället tro att möten är ett effektivt sätt att 
kommunicera strategi.  
 
Roos et al (1998) menar, som tidigare nämnts, att strategins omfattning och 
tidsdimensionen påverkar implementeringen av strategi. I de organisationer vi har 
jämfört, har vi inte kunnat se att dessa faktorer har betydelse för hur de kommunicerar 
strategi. Det kan bero på att vi endast har en begränsad mängd information, vilken 
främst handlar om hur organisationerna generellt sett går till väga, när de arbetar med 
strategier. Beroende på hur omfattande och komplex strategin är, kan säkerligen 
kommunikationen av den skilja sig från fall till fall. Det borde krävas en annan sorts 
kommunikation om en organisation ska implementera en strategi till följd av en större 
förändring, eller om de befinner sig i en kritisk fas, i jämförelse med en mindre 
justering i strategin. Detsamma gäller tidsdimensionen, d v s befinner sig en 
organisation i en kritisk fas kanske det är nödvändigt att få ut budskapet snabbt, medan 
en större förändring kanske behöver kommuniceras steg för steg.      
 
Genom att överföra teorier om kommunikation till strategiområdet har vi, genom våra 
exempel, kunnat spekulera fram olika faktorer som skulle kunna ha betydelse för hur en 
ledning kommunicerar organisationens strategi. Hade vi fortsatt att spekulera hade vi 
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säkert kunnat hitta ytterligare faktorer. För att visa hur det ”verkligen” kan se ut i olika 
organisationer vill vi nu göra en empirisk studie. Utifrån de organisationer vi har 
exemplifierat har vi ingen möjlighet att uttala oss om vilka faktorer som faktiskt har 
betydelse, eftersom vi inte har tillräckligt med information om dem. Tillräckligt med 
information tror vi oss kunna få endast om vi själva går ut i organisationer.   
 
Att i implementeringsprocessen nå ut med strategin är enligt Rohlin et al (1994) ett 
ledarskapsproblem. En medvetenhet, hos ledningar med ett klassiskt synsätt på strategi, 
om vilka faktorer som har betydelse för kommunikationen av strategi skulle därför 
möjligtvis kunna förbättra själva kommunikationen. Detta skulle i sin tur kunna leda till 
att det blir enklare för medarbetarna att förstå strategin och hur de ska agera för att följa 
den.  
 
1.3 Tidigare forskning 
 
Beträffande vårt intresseområde, kommunikation inom organisationer, finns en brist på 
undersökningar. Enligt Dalefelt et al (2001, i Johansson, 2003) är det anmärkningsvärt 
att intresset för kommunikationsvetenskaplig forskning inte är större i Sverige. 
Eftersom endast ett fåtal svenska undersökningar har publicerats efterlyser de mer 
forskning inom området organisationskommunikation. Dessutom finns också ett stort 
intresse och behov av kunskap från praktiker, t ex informatörer och chefer, kring detta. 
En bredare kunskapsöversikt skulle vara av stor vikt för utvecklingen av ämnet 
organisationskommunikation till nytta för både forskare och praktiker.  
 
Forskningen kring just kommunikation av strategi, mål och vision i organisationer var 
före 1990 inte särskilt utvecklad. Under 1990-talet började det dock diskuteras kring att 
det var vanligt att företag misslyckades med att implementera strategierna. Efter detta 
publicerades ett fåtal undersökningar som behandlar ämnet utifrån olika perspektiv. 
(Johansson, 2003) Det som ligger närmast det vi är intresserade av att undersöka är 
Catrin Johanssons egen doktorsavhandling, Visioner och verkligheter: 
Kommunikationen om företagets strategi från 2003. I avhandlingen kommer hon bl a 
fram till att chefer behöver öka sin kompetens och förståelse när det gäller 
kommunikation. Chefernas förenklade syn på kommunikationen är en av förklaringarna 
till att de inte vet varför kommunikationen inte fungerar som de vill.     
 
1.4 Syfte 
 
Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva vilka faktorer som har betydelse för hur 
ledningen i en organisation kommunicerar strategi till medarbetarna. Denna studie 
hoppas vi kan leda till en, för ledningar, ökad medvetenhet och förståelse kring 
kommunikation av strategi och vad som har betydelse för deras sätt att kommunicera.   
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METOD 
 
 

etodavsnittet belyser vårt val av ämne, vårt perspektiv och referensram såväl som 
hur vi har gått tillväga i uppsatsen vid insamling och bearbetning av empirin. 

Avsikten med avsnittet är att ge läsaren en inblick i den tankegång vi har haft och att ge 
henne möjlighet att kritiskt granska vårt tillvägagångssätt och förhållningssätt till 
problemet samt de avvägningar vi har gjort.  
 
2.1 Övergripande angreppssätt 
 
2.1.1 Val av ämne och forskningsfråga 
 
Under vårterminen 2003 läste vi kursen Ledarskap där bl a diskussioner kring 
strategiskt ledarskap förekom. Här framkom kommunikationens viktiga roll. I samband 
med detta kopplade vi ihop begreppet strategi med kommunikation och började studera 
litteratur inom dessa områden. Tidigare i vår utbildning har vi även läst kurser som 
berört både strategi och ledarskap, t ex Strategi och Affärsutveckling samt 
Projektorganisation och Arbetsvetenskap. Vårt intresse för de olika ämnesområdena, 
ledarskap, strategi och kommunikation kan sägas ha växt fram successivt under 
utbildningens gång och vi väljer nu att sätta samman dem i en forskningsuppsats.   
 
Vid genomgång av litteraturen fann vi betydelsen av att kommunicera strategi. Dock 
behandlade inte litteraturen konkreta tillvägagångssätt för hur kommunikationen kan 
yttra sig, i någon större utsträckning. Vi fann det därför intressant att närmare studera 
kommunikation av strategi och bestämde oss för att fördjupa oss inom detta. I 
problemavsnittet jämförde vi tre olika organisationer på samma nivå vad beträffar 
kommunikation, d v s kommunikationen mellan den som formulerar strategin, 
ledningen, och de som strategin ska kommuniceras till, medarbetarna. Vi fann då olika 
metoder att kommunicera strategi på, genom symboler, dialoger samt möten, vilket 
resulterade i att vi ställde oss frågan varför ledningar kommunicerar på just det sätt som 
de gör.  
 
2.1.2 Vetenskaplig utgångspunkt 
 
I vår uppsats har vi som syfte att beskriva vilka faktorer som har betydelse för hur 
ledningen i en organisation kommunicerar strategi till medarbetarna. Detta hoppas vi 
kan leda till en ökad förståelse för varför ledningar kommunicerar som de gör. För att 
kunna få en helhetsförståelse för problemområdet måste vi studera delarna och för att 
förstå de enskilda delarna måste vi ha en helhetsförståelse av det vi studerar. (Andersen, 
1998) För att kunna tolka vilka faktorer som har betydelse för hur ledningen 
kommunicerar strategi, måste vi först och främst förtydliga vilka olika metoder de 
kommunicerar med. Först därefter är det möjligt för oss att göra tolkningar angående 
vilka faktorer som har betydelse för hur de kommunicerar strategi och på så sätt få en 
förståelse för varför de använder sig utav den aktuella kommunikationsmetoden. Vi 
menar således att själva kommunikationen är en slags helhet som består av olika 

M 
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bakomliggande faktorer. De olika delarna, faktorerna, resulterar med andra ord i en 
kommunikationsmetod. Först när vi uppsatsförfattare har fått en helhetsförståelse kan 
vi, med hjälp av vår uppsats, förmedla den till ledningar och förhoppningsvis då öka 
även deras förståelse.  
 
Vi har i vår uppsats ett hermeneutiskt förhållningssätt till problemet, vilket innebär att 
vi kommer att tolka hur ledningen upplever sitt sätt att kommunicera strategi. Det vi 
kommer att presentera är våra subjektiva tolkningar av problemet, avsikten är inte att 
hävda att de faktorer vi finner har betydelse för kommunikation av strategi är generellt 
gällande (Tebelius i Patel och Tebelius, 1987). Vår förhoppning är dock att våra resultat 
kan användas för att förstå kommunikation av strategi i andra organisationer med 
liknande förhållanden, som de vi har undersökt. 
 
2.1.3 Referensram 
    
Vår referensram har formats av bl a vår ekonomutbildning och de kunskaper och 
erfarenheter som vi fått genom denna, vilka även innefattar de lärdomar som vi 
inhämtat genom att studera problemområdet. Detta innebär följaktligen att 
referensramen har ändrats under arbetets gång, vi har andra kunskaper om 
kommunikation av strategi nu vid uppsatsens färdigställande än vad vi hade vid dess 
början. De faktorer som vi tolkat har betydelse för kommunikation av strategi är således 
beroende av vår referensram. Vi har funnit faktorer som kan hänföras till vår utbildning 
inom företagsekonomi. Med det menar vi att vi har kunnat hänföra faktorerna till de 
begrepp och teorier som, på grund av vår utbildning, finns i vår referensram. Om vi inte 
hade haft vår referensram, hade vi inte kunnat tolka det som har betydelse för 
kommunikation av strategier, som faktorer (Tebelius i Patel och Tebelius, 1987). 
 
Vi är införstådda med att referensramen inte är något vi nämnvärt kan påverka, den 
finns där ändå. Då vi två uppsatsförfattare har olika referensramar, även om det finns 
stora likheter eftersom vi under fyra år gått samma utbildning, har vi försökt vara 
medvetna om det när vi har tolkat vår data och tagit hänsyn till bådas tolkningar då vi 
analyserat. Ibland har det förekommit att en av oss funnit en faktor som den andra haft 
svårt att koppla samman med en viss kommunikationsmetod. Vid dessa tillfällen har vi 
fört en djupare diskussion kring faktorn och kommunikationsmetoden. Den som funnit 
faktorn har då fått motivera sin koppling för att få med den andra i sina tankegångar. 
Detta har även resulterat i att den andra kunnat komma med kreativa tolkningar 
beträffande den aktuella faktorn. Vi är därför väl medvetna om att om någon annan 
skulle författa en uppsats med samma syfte, skulle resultatet säkerligen skilja sig från 
vårt.    
 
2.1.4 Perspektiv 
 
Vid våra litteraturstudier inom strategiområdet fann vi att strategi kan ses utifrån flera 
olika perspektiv. Eftersom det inom, vad Whittington (2002) benämner det klassiska 
perspektivet, görs en uppdelning av strategiprocessen i en planerings- och en 
implementeringsfas, uppstår det problem när strategierna ska implementeras. Således 
har vi, utifrån en teoretisk utgångspunkt, valt att betrakta problemet ur ett klassiskt 
perspektiv, d v s vi har undersökt organisationer med detta perspektiv.   
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Inom det klassiska perspektivet är det ledningen som formulerar en organisations 
strategier och det är även denna som ska kommunicera strategin till medarbetarna. Det 
är alltså för ledningen som implementeringen är ett problem. Ur en empirisk synvinkel 
har vi följaktligen ett ledningsperspektiv. Med detta menas att det är genom ledningen 
som vi har studerat problemet, det är de i ledningens uppfattning om verkligheten som 
vi fått ta del av. 
 
2.2 Praktiskt angreppssätt   
 
2.2.1 Metodologisk utgångspunkt 
 
Inför datainsamlingen och analysen har vi behövt ta ställning till om vi skulle använda 
oss av kvalitativ eller kvantitativ metod. I vår uppsats har vi en önskan om att få en 
förståelse för hur ledningar uppfattar kommunikation av strategi och varför de 
kommunicerar som de gör. Detta innebär att vi behöver göra tolkningar av de 
studerades situation, vilket har gjort att vi har valt att gripa an vårt problemområde med 
hjälp av den kvalitativa metoden. Eftersom vår uppsats handlar om uppfattningar och 
beteende tror vi inte att det hade varit möjligt att få fram vilka faktorer som har 
betydelse för kommunikation av strategi med hjälp av kvantitativ metod som är inriktad 
på att mäta. (Lundahl och Skärvad, 1999) Exempelvis upplever individer i ledningen i 
våra studerade organisationer att organisationsstrukturen är hierarkisk, vilken vi, genom 
tolkningar, hävdar är en faktor till att de kommunicerar strategi genom möten. Eftersom 
vi inte heller är intresserade av hur världen är, d v s hävda att de faktorer som vi har 
funnit har betydelse i de organisationer vi har studerat gäller för alla organisationer, 
stärks valet av den kvalitativa metoden ytterligare. (ibid)  
 
2.2.2 Tillvägagångssätt 
 
Krav på empiri och forskningsobjekt 
 
För att kunna göra en meningsfull analys fanns det krav på den empiri vi behövde samla 
in. Detta har i sin tur påverkat vilka och antalet forskningsobjekt som vi var i behov av 
att undersöka. Då vi i problemavsnittet har spekulerat fram olika faktorer som skulle 
kunna ha betydelse för hur ledningen kommunicerar strategi, har empirin behövt hjälpa 
oss att öka förståelsen för vilka faktorer som faktiskt har betydelse för denna 
kommunikation. Vi har även haft en önskan om att finna ytterligare faktorer som kan 
tänkas ha betydelse. Det empiriska materialet har därför behövt vara rikt på information 
som gav oss möjlighet att göra tolkningar.  
 
Även vid valet av forskningsobjekt har vi haft ett antal kriterier för om de företag vi 
kontaktade skulle vara lämpliga i vår undersökning. Först och främst har kravet varit att 
det skulle finnas en hierarki i form av en ledningsgrupp som planerade och utarbetade 
strategi och som sedan försökte kommunicera den till medarbetarna, d v s ett klassiskt 
synsätt på strategiarbete. Vi har även haft som krav att organisationerna skulle ha 
åtminstone 40-50 anställda, eftersom vi hade en föreställning om att det skulle vara 
svårt att undersöka kommunikationen av strategi i företagen om de var färre än så. Detta 
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grundar vi på Strids (1999) uttalande om organisationsstorleken. Han menar att ju större 
en organisation är, desto mer specialiserad och uppdelad i form olika befattningar med 
olika arbetsuppgifter och ansvar, blir den. Därmed ställs högre krav på 
kommunikationen, det är den som håller samman en organisation. Vi tror därför att ju 
större företaget är, desto större är utmaningen för en ledning att kommunicera strategi 
till medarbetarna. Från början valde vi att endast fokusera på ett forskningsobjekt för att 
senare eventuellt kontakta fler organisationer om empirin inte var tillräcklig. 
 
Val av forskningsobjekt  
 
För att välja ut de företag som vi har kontaktat har vi använt vår egen kännedom om 
företag i regionen. För att få tips och idéer har vi dessutom tillfrågat personer som 
kunde tänkas ha vetskap om företag som skulle kunna vara intressanta för oss. Efter 
detta upprättades en förteckning över potentiella undersökningsföretag.  
 
Den första kontakten med företagen togs via telefon. Efter att ha fått kontakt med någon 
som arbetade med strategier försäkrade vi oss om att företaget uppfyllde våra kriterier 
och ställde några frågor för att få en uppfattning om hur de arbetade med strategi.  
 
Vid den första kontakten med VD: n på det företag som vi skulle undersöka, kom vi 
överens om att vi skulle besöka företaget för att presentera oss och vårt arbete närmare. 
Överenskommelsen om ett möte upplevdes, av både oss och VD: n, som positiv 
eftersom vi då skulle kunna skapa oss en klarare bild av den organisation vi skulle 
undersöka och VD: n skulle bättre kunna förstå vad vi ville uppnå med vår 
undersökning.      
 
Diskussionsmöte 
 
Vid mötet ställde vi frågor för att återigen försäkra oss om att företaget verkligen 
uppfyllde våra uppsatta kriterier, vilket det gjorde. Därefter berättade VD: n kortfattat 
om hur företaget är uppbyggt, vad ledningsgruppen har för funktion och med vilka 
metoder den försöker kommunicera strategierna till medarbetarna. Informationen gjorde 
att vi fick en uppfattning om företaget och den utgjorde sedan en grund för vad vi skulle 
diskutera under intervjuerna.  
 
Ytterligare ett forskningsobjekt 
 
Efter en genomgång av den information vi erhållit vid diskussionsmötet 
uppmärksammades att en studie av endast ett företag förmodligen inte skulle ge oss 
tillräckligt informationsrik empiri för att kunna göra relevanta tolkningar. För att kunna 
få fler aspekter ansåg vi det således nödvändigt med ytterligare ett forskningsobjekt. 
Även om det inte var säkert att vi skulle finna fler faktorer med ännu ett 
forskningsobjekt så var vår förhoppning att vi skulle vi få en ännu djupare förståelse för 
kommunikation av strategi om faktorerna var betydelsefulla i mer än en av 
organisationerna.   
 
Vi fick kontakt med ett företag i en helt annan bransch men med en liknande 
kommunikationsmetod som vårt första undersökningsföretag. Eftersom det första 
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företaget använder sig av så många olika kommunikationsmetoder förekom flera av 
dessa även i det andra företaget. Efter diskussionsmötet med det första företaget var vi 
på det klara med vilka frågor som behövde ställas för att kunna avgöra om även denna 
organisation hade det klassiska synsättet på strategi. Istället för ett diskussionsmöte 
hade därför en av oss ett längre samtal på telefon med organisationens 
affärsområdesansvarig (eftersom denna organisation är en resultatenhet i en koncern 
finns inte titeln VD utan affärsområdesansvarig är motsvarigheten till denna post). Vid 
samtalet fick vi en ytlig kännedom om hur de arbetar med strategier och hur 
kommunikationen av dem sker. 
 
Anonymitet   
  
Vi har valt, efter diskussion med de två organisationerna, att inte namnge dem i vår 
uppsats. Vi föredrar detta eftersom vi tror att det annars tenderar att fokuseras för 
mycket på själva organisationerna än på de resultat vi har kommit fram till. Vi har 
således från början haft för avsikt att, oavsett om organisationerna tillåtit oss att uppge 
deras namn eller inte, låta dem vara anonyma. För att särskilja organisationerna har vi 
istället valt att kalla dem för Alfa och Beta. Vi kommer att ge en närmare beskrivning 
av respektive organisation i analyskapitlet.    
 
Motivering till val av forskningsobjekt  
 
De två forskningsobjekt som ingår i vår studie har vi valt eftersom vi tror att de kan ge 
oss flera intressanta aspekter. Organisationerna uppvisar både skillnader och likheter. 
De ingår båda i en koncern och har ungefär ett lika stort antal anställda. Båda har en 
chef som haft sin post under flera år och dessa personer har därför hunnit få en 
förståelse för hur det fungerar i deras respektive organisation.  
 
Branscherna de befinner sig i är mycket olika. Alfa ett tillverkningsföretag medan Beta 
befinner sig i mediebranschen. Att de i detta avseende är så olika anser vi vara positivt 
och förhoppningsvis kan det ge oss intressanta aspekter beträffande kommunikation av 
strategi. Såväl Alfa som Beta befinner sig i en starkt konkurrensutsatt miljö där 
förändringar och omstruktureringar har varit och är nödvändiga. Detta har i sin tur ställt 
krav på strategierna. 
  
För att kunna studera fenomenet kommunikation hade vi en föreställning om att det i de 
organisationer vi ämnade studera existerade en hög grad av öppenhet kring information 
och kommunikation. Om de intervjuade personerna inte stod för öppenhet vad gäller att 
sprida information, skulle det förmodligen vara svårt att få den djupare diskussion kring 
kommunikation av strategi, som vi efterfrågade. Det var därför av stor vikt att de 
intervjuade förespråkade denna öppenhet.  
 
Redan vid första samtalet på telefon med de två organisationerna fick vi en känsla om 
vad de hade för förhållningssätt till kommunikation. Givetvis kunde vi omöjligt vara 
säkra om vår känsla stämde överens med hur det verkligen förhöll sig. Under 
diskussionsmötet och intervjuerna fick vi dock en klarare bild om att det faktiskt var så 
som vi anat i respektive organisation, det råder en öppenhet. Om detta tyder inte minst 
följande citat på:  
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”Jag vill ha en genomskinlig organisation, alla ska veta allt.” (intervju på Beta) 

 
”/…/  vi känner att vi ska ge så mycket av informationen som möjligt, att alla ska ha samma 

information.” (intervju på Alfa) 
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2.2.3 Datainsamling  
 
Vi har valt att samla in vår empiri med hjälp av forskningsintervjuer i form av 
personliga möten. Vi valde forskningsintervjuer eftersom de har som syfte att erhålla 
beskrivningar av respondenternas situation i avsikt att tolka denna (Kvale, 1997). 
Eftersom vi hade en önskan om att få en personlig kontakt och skapa en fri diskussion 
med respondenterna kring kommunikation av strategi, var intervjuer att föredra. Då 
Johansson (2003) dessutom menar att dialogen öga mot öga är överlägsen alla andra 
kommunikationsmetoder och vår uppsats handlar om kommunikation, upplevdes ett 
fysiskt möte som givet. Vi tror att det hade varit svårt att få det djup vi efterfrågade om 
vi inte haft dessa fysiska möten, t ex hade det varit omöjligt för oss att uttala oss om den 
symbolbaserade kommunikationen. Vi hade således inte kunnat tolka att 
affärsområdesansvarigs kontor symboliserar en mötesplats, om vi inte hade besökt Beta 
fysiskt. (Se analysavsnittet, sid 43 och 52).  
 
Motivering till val av respondenter 
 
Vårt empiriska perspektiv har inneburit att vi behövde tala med personer i ledningen 
eftersom det är de som både utformar och kommunicerar strategi. Vi har intervjuat tre 
personer i ledningsgruppen på Alfa och två personer på Beta. Det är främst dessa 
personer som arbetar med strategier i ledningarna och som har mest kännedom om 
ämnet inom respektive organisation. Vi har således på Alfa intervjuat VD, ekonomichef 
samt kvalitets- och teknikchef. På Beta har vi intervjuat affärsområdesansvarig och 
personalchef/controller. Vår intention har varit att inte behandla ledningen som en 
grupp utan varje individ var för sig. Motivet till varför vi har valt att intervjua fler än en 
individ i respektive ledningsgrupp och exempelvis inte bara VD: n, är dels att det är en 
grupp som formulerar och kommunicerar strategin, dels att vi ska få ett så brett 
informationsmaterial som möjligt; detta för att vi ska kunna göra så relevanta tolkningar 
som möjligt. Bruzelius och Skärvad (2000) menar att det är omöjlig för en person att 
klara av ledarskapets alla funktioner och att ett effektivt ledarteam måste innehålla 
individer som visserligen är överens om grundläggande mål och värden, men i övrigt i 
många avseenden är olika. Detta påstående förstärker ytterligare våra val att dels 
intervjua mer än endast en individ i ledningsgruppen, dels att behandla 
ledningsgruppens medlemmar som enskilda individer istället för en grupp. För att 
tydliggöra ytterligare vill vi få in så många olika slags fall av företeelsen som möjligt 
(Eneroth, 1984); vi vill således finna så många olika faktorer, som har betydelse vid 
kommunikation av strategi, som möjligt. Detta tror vi oss ha fått eftersom de vi har 
intervjuat är enskilda individer som använder sig av flera olika 
kommunikationsmetoder, där respektive metod kan ha olika betydelsefulla faktorer. 
 
Tillvägagångssätt vid intervjuer 
 
Eftersom vi hade en önskan om att finna så många faktorer som möjligt samtidigt som 
det endast ingick fem individer i vår studie, behövde vi få ett djup i våra intervjuer. 
Därför utformade vi dem som samtal. Det är vid sådana som vi lär känna andra 
människor, får veta något om deras erfarenheter, känslor och deras situation (Kvale, 
1997). Mer konkret innebär detta att vi har försökt få respondenterna att berätta fritt 
utifrån deras uppfattningar om och erfarenheter av strategi och kommunikation av den. 
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För att kunna göra detta hade vi förberett några frågor som fungerade som 
utgångspunkt. Vissa av dessa var anpassade efter respondentens befattning. Vi försökte 
sedan föra en diskussion kring frågorna och på så sätt få fram hur respondenterna 
upplever situationen. Samtalen kretsade kring strategiprocessen och respondenternas 
uppfattning om kommunikation av strategi. Utifrån vad de berättade ställde vi olika 
följdfrågor som gjorde att vi kunde komma ännu djupare ned i problemområdet. 
Resultatet av datainsamlingen blev samtal som såg mer eller mindre olika ut.  
 
Eftersom vi båda två har positiva erfarenheter från att använda bandspelare för att 
dokumentera intervjuer, var vår förhoppning att även respondenterna skulle vara 
positivt inställda till denna dokumentationsmetod. Vid förfrågan på Alfa fick vi svaret 
att det inte innebar några problem. Däremot var affärsområdesansvarig på Beta kritisk 
till denna metod, då vi skulle komma få ta del av företagshemligheter; detta trots att vi 
lovat dem anonymitet. Vi har därför varit väl medvetna om att det ställdes väsentligt 
högre krav på oss vad det gäller koncentration under intervjuerna på Beta än på Alfa 
eftersom vi verkligen var tvungna att försöka anteckna så mycket som möjligt under 
intervjuernas gång. Dock menar vi naturligtvis inte att vi har varit okoncentrerade under 
intervjuerna på Alfa.  
 
Primär- och sekundärdata 
 
Primärdata utgörs av de data som vi själva samlat in och sekundärdata är material som 
samlats in av andra (Lundahl och Skärvad, 1999). Vår primärdata utgörs således av den 
empiri som vi har erhållit vid vår datainsamling och som är specifik för vår uppsats. 
Sekundärdatan består dels av strategidokument från de undersökta företagen, dels av de 
tips och idéer vi fick från andra vid förfrågningarna om lämpliga företag. Dock har den 
inte haft någon avgörande betydelse i uppsatsen, vi har endast använt 
strategidokumenten för att få djupare kännedom om organisationernas strategi och av de 
tips och idéer vi fått har vi, efter utvärdering, tagit till oss det som vi ansåg var relevant. 
Således har de sekundära källorna inte påverkat vårt resultat nämnvärt.      
 
2.2.4 Bearbetning av empiri  
 
Sammanställning av intervjumaterial 
 
Då vi hade genomfört intervjuerna på Beta satte vi oss omedelbart ned och 
sammanställde informationen. Eftersom vi bara hade anteckningar var det nödvändigt 
att bearbeta materialet medan det fortfarande var aktuellt i våra minnen. I denna 
situation har det varit av stor vikt att vi båda två deltagit under intervjuerna eftersom 
den ena hade uppfattat information som den andra inte hade några starka minnen av. En 
nackdel med att vi inte fick spela in intervjuerna på Beta var att vi kan ha missat en del 
viktig information vid sammanställningen.    
 
Eftersom vi hade intervjuerna från Alfa inspelade på band fanns inte kravet att 
sammanställa materialet direkt efteråt. Vi ansåg det ändå vara att föredra att 
sammanställa empirin medan den fortfarande fanns i våra minnen och vi gjorde det 
därför kort efter intervjutillfällena. Vi har valt att dokumentera intervjuerna ordagrant. 
Anledningen till att vi har gjort detta val var att vi inte ville missa några viktiga detaljer.  
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I detta skede blev analysen en mer medveten process, trots att vårt tolkningsarbete och 
analyserande är något som har pågått under hela uppsatsskrivandet. Det var när vi 
började sammanställa intervjuerna som vi exempelvis började uppfatta mönster som vi 
ansåg skulle bli intressanta att analysera kring, d v s se faktorer som skulle kunna ha 
betydelse för hur individer i ledningen kommunicerar strategi. 
 
Analysarbetet 
 
Efter att ha sammanställt allt material började vi aktivt analysera. Framför oss hade vi 
en mängd information som i sig inte sade något om betydelsefulla faktorer vid 
kommunikation av strategi. Vi läste gång på gång igenom materialet för att finna 
ytterligare mönster. Med hjälp av vår teoretiska referensram hade vi till slut ur 
materialet kunnat urskilja 14 olika faktorer som vi tolkade har betydelse för hur 
individer i ledningen kommunicerar strategi. Vi hade förvisso en föreställning om att 
vissa av faktorerna skulle vara samma som de vi i problematiseringen spekulerat fram, 
men vi fann även helt andra faktorer som enligt vår tolkning har betydelse för 
kommunikation av strategi. De flesta av faktorerna visade sig dessutom ha betydelse 
på såväl Alfa som Beta.  
 
Vår ambition har varit att försöka se varje faktor utifrån flera olika infallsvinklar och vi 
har därför haft alla intervjuades åsikter och tankar med oss. På så sätt hoppas vi att vi 
har fått den helhetsförståelse för varför individer i ledningen använder de 
kommunikationsmetoder de gör, som vi hade som avsikt att få.  
 
För att få bättre struktur på analysen har vi utformat en analysmodell (se nästa sida). 
Modellen hjälpte oss att visa i vilken del av det insamlade materialet som vi skulle 
börja. De fyra första delarna i modellen, strategiformulering, strategi behöver 
kommuniceras, hinder för kommunikation och kommunikationsmetoder, är mer av 
beskrivande karaktär medan den femte och sista delen, faktorer, är en djupgående 
analys för att kunna beskriva vilka faktorer som har betydelse för hur individer i 
ledningen kommunicerar strategi.  Något som bör beaktas är att modellen visar vårt 
tillvägagångssätt vid analysarbetet och inte hur strategiprocessen ser ut i ”verkligheten”. 
För ledningen ligger faktorerna till grund för valet av kommunikationsmetod och 
kommer således före i modellen.    
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Vi anser att det blir enklare för läsaren att förstå den del av analysen som berör 
betydelsefulla faktorer om hon får en bakgrundsbeskrivning av organisationerna. 
Följaktligen har vi valt att inleda analysen med att kort beskriva företagen och, med 
hjälp av teorier, redogöra för hur Alfa och Beta formulerar strategier samt hur de 
uppfattar betydelsen av strategier och kommunikation av dem.  
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Figur 1: Vår analysmodell 
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TEORETISK BAKGRUND 
 
  

ör att läsaren ska få en bättre förståelse för var vi befinner oss när vi i uppsatsen 
använder begreppen strategi och kommunikation har vi valt att visa detta genom 

att sammanställa teorier kring begreppen. Således är kapitlet en bakgrund, vilken har till 
syfte att inför analysen underlätta för läsaren. I analysen kommer nedanstående teorier 
och teorierna i problemavsnittet att finnas med i våra resonemang. Dessutom kommer 
andra teorier, som har en direkt anknytning till faktorerna, att presenteras samtidigt som 
vårt resonemang kring faktorerna.  
 
3.1 Strategi  
 
3.1.1 Ett klassiskt perspektiv på strategi 
 
Läroböcker om strategi domineras av det klassiska perspektivet. För klassikerna är 
lönsamhet det övergripande målet i affärsvärlden och en rationell planeringsprocess är 
det medel som används för att uppnå det. Uppfattningen om hur en strategi ska 
formuleras bygger på idéer som skotska ekonomer lade fram på 1700-talet, medan dess 
grundantaganden om strategisk implementering går tillbaka till Antikens Grekland och 
dess militäriska ideal. Den klassiska synen är trots allt relativt ny. Först på 1960-talet 
uppstod en inledning till ett sammanhängande område i samband med de skrifter som 
lades fram av historiken Alfred Chandler (1962), teoretikern Igor Ansoff (1965) och 
affärsmannen Alfred Sloan (1963). Dessa lade grunden för klassikernas viktigaste drag, 
kopplingen till rationell analys, åtskillnaden mellan tanke och handling samt inriktning 
på vinstmaximering. (Whittington, 2002)  
 
Ansoff inspirerades av Sloan när han skrev den första läroboken i strategiskt tänkande, 
Corporate Strategy. Sloan hade även en nära koppling till den förste forskaren i 
strategiska frågor, Chandler, som delade hans tro på det förträffliga i ett rationellt och 
planerat uppifrån–och–ner perspektiv på strategiutformningen. I Chandlers 
inflytelserika bok Strategy and Structure finns hans definition av strategi, vilken 
inrymmer den klassiska skolans alla ingredienser; betoningen på långsiktighet, den 
genomtänkta synen på mål och den logiska grund som de ursprungliga målen utgör för 
samtliga handlingar och resurser. (ibid) Han menar att strategi kan definieras som ”The 
determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise, and the 
adoption of courses of action and the allocation of resources necessary for carrying out 
these goals” (Chandler, 1962, sid 13).  
 
3.1.2 Strategi som olika skolor  
 
En framstående forskare inom strategiområdet är Mintzberg som har bidragit med flera 
verk. I Strategy Safari (1998) identifieras 10 olika skolor, varav de tre första, design-  
planerings- och positioneringsskolan inryms i Whittingtons (2002) klassiska perspektiv 
eftersom de skiljer mellan formulering och implementering.   
 

F 
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Designskolan – strategiutformning som en begreppsmässig process 
 
Designskolan representerar den mest inflytelserika synen på strategiformulering. 
Mycket av dess tankar härstammar från Chandlers (1962) verk. Med några utvalda 
begrepp som utgångspunkt formuleras av ledningen en överordnad strategi. Skolan 
bygger på några underliggande premisser, bl a att strategiformulering ska vara en 
kontrollerad och medveten tankeprocess där det är ledarens uppgift att se till att 
processen blir kontrollerad och medveten samt att strategin bör göras explicit och därför 
kräver enkla formuleringar. Kritik har framförts mot skolan när det gäller den tydliga 
åtskillnaden mellan formulering och genomförande. Omgivningen måste vara så stabil 
eller förutsägbar att det är möjligt att genomföra strategier som är giltiga över tiden. 
(Mintzberg et al, 1998)  
 
Planeringsskolan – strategiutformning som en formell process 
 
Parallellt med designskolan utvecklades planeringsskolan som hade en dominerande 
roll under 1970-talet. Här är det Ansoff som har fått en central roll med sin bok 
Corporate Strategy från 1965. Planeringsskolans underliggande premisser är i stort sett 
de samma som designskolans där formuleringen bör vara en kontrollerad, kontinuerlig 
och formell planeringsprocess nedbruten till avgränsade steg med tillhörande 
checklistor och arbetsmetoder. Implementeringen bör ske med hjälp av detaljerad 
övervakning av mål, budgetar och operativa planer. Kritiken mot denna skola handlar bl 
a om att det är svårt att förutsäga framtiden och den höga grad av formalisering som 
skolan representerar. (ibid) 
 
Positioneringsskolan – strategiutformning som en analytisk process  
 
Denna skola utvecklades först i början av 80-talet och har Porter som central figur. 
Även denna skola har ungefärligen samma premisser som design- och planeringsskolan 
men har två viktiga tillägg. Nu handlade det mera om strategin i sig och inte hur 
strategierna utformades. Positioneringsskolan fokuserar också på strategins innehåll, 
vilket anger vilken position, i förhållande till kunder och konkurrenter, ett företag ska 
ha på marknaden. Strategiformuleringen ses som en analytisk process som grundas på 
kalkyler framtagna av analytiker. Mycket av kritiken mot positioneringsskolan liknar 
den mot de två ovan nämnda skolorna. (ibid)     
 
3.1.3 Implementering av strategi 
 
Enligt Broms och Gahmberg (1983, i Johansson, 2003) är strategierna värdefulla även 
om de inte implementeras eftersom de bidrar till att skapa positiva bilder av framtiden 
och en tilltro till arbetsresultatet. Strategin ger entusiasm, något som alla organisationer 
behöver. Tvärtemot menar Karlöf (2000) att när strategin har utarbetats och formulerats 
måste den implementeras i organisationen och enligt artikeln Strategier hamnar i 
återvändsgränd är en strategi värdelös om den inte förverkligas. (ComputerSweden, 
2003-01-24)  
 
Strategiimplementering handlar om att översätta de strategiska planerna till handlingar, 
att mer exakt ange vad som avses med strategierna (Thompson och Strickland, 1992). 
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Roos et al (1998) illustrerar processen med hjälp av ett flödesschema. Det betyder dock 
inte att implementeringen sker på ett så sekventiellt sätt, de olika momenten är 
ömsesidigt beroende av varandra.   
 

Val av strategi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
                                                              Kontroll 

 
Figur 2: Implementeringsprocessen (Roos et al, 1998, sid 245) 

 
När strategin har valts är det mycket viktigt att fördelningen av företagets resurser följer 
detta beslut. Om strategin endast formuleras men inte implementeras genom att 
finansiering, kompetens, maskiner och andra resurser omfördelas och genom att de 
åtgärder som strategivalet innebär följs upp, förvandlas strategin snabbt till en 
”pappersstrategi”. Sättet att organisera medarbetarna har också en avgörande betydelse 
för en lyckad implementering av strategin. Det gäller därför att fördela arbetet mellan 
olika grupper och individer och att inordna de olika delarna i ett system så att de arbetar 
effektivt tillsammans. (Roos et al, 1998)  
 
Thompson och Strickland (1992) menar att det i implementeringsprocessen även är 
viktigt att se vilka interna förhållanden som behövs för att det ska vara möjligt att 
genomföra planerna. Det handlar om att skapa en överrensstämmelse mellan:  
 
♦ Strategin och organisationsstrukturen 
♦ Strategin och organisationens skicklighet och kompetenser 
♦ Strategin och interna policys och procedurer 
♦ Strategin och belöningssystem 
♦ Strategin och företagskulturen 

  

 
Fördelning av resurser 

 
 

Fördelning av uppgifter till de olika delarna av organisationen,  
eventuellt omorganisering 

        
 

Delegering av ansvar och upprättande av samordningsmekanismer 
     

 
Fastställande av riktlinjer 

     
 

Klarläggande av mål på de olika nivåerna 
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Ledningens svåra uppgift  
 
Utmaningen att utveckla och implementera en strategi ligger hos ledningen och hur 
lyckad implementeringen blir beror på hur väl denna leder processen. Det finns inget 
”enda sätt” att göra detta på, varje organisation och dess förutsättningar är för unika för 
att kunna ta fram ett allmängiltigt tillvägagångssätt. (Thompson och Strickland, 1992) 
Dessutom ska ledningen förmedla strategin så att medarbetarna ska kunna fatta beslut i 
sina individuella arbetsuppgifter. Strategiarbetet kräver således tydlig kommunikation. 
(Porter, 1996) 
 
Högström et al (1999) menar också att det krävs kommunikativa ledare och att dessa har 
en nyckelroll i organisationen. Det är ledningen som ska leda organisationen i rätt 
riktning genom att bryta ned mål och vision och se till det finns en strategisk 
fokusering. Om strategiprocessen ska fungera som ledningen vill måste dock de mål 
och strategier som formuleras vara begripliga och meningsfulla för medarbetarna 
(Johansson, 2003). Ledningen har därför till uppgift att visa riktningen, genom att på 
kort och lång sikt beskriva målen, motivera genom att ge goda exempel samt stötta och 
konkretisera genom att diskutera ”hur” (Högström et al, 1999). Trots att kravet på att 
ledningen ska förtydliga målen har ökat enormt de senaste åren, är det dock många 
ledningar som misslyckas med detta. Det behövs någon sorts hjälpmedel för att kunna 
skapa en dialog i företagen och förtydliga verksamhetens mål. (Borås tidning, 2003-01-
30) Även i artikeln Anställda förstår inte visionerna (Dagens Industri, 1998-03-13) 
menar Hansson att många företag har problem med att få med sig personalen och på så 
sätt kunna nå sina mål och strategier. Hon refererar till en undersökning genomförd av 
ett konsultföretag där cirka hundra chefer svarat. Cheferna tror att mindre än 30 procent 
av mellancheferna förstår mål och strategi medan det bland medarbetarna är så få som 
fyra till fem procent. Mer än hälften av dessa chefer tror att detta kan bero på 
svårigheter med att översätta mål och strategi till personliga mål och planer.  
 
3.2 Kommunikation 
 
3.2.1 Vad är kommunikation? 
 
Begreppet kommunikation betyder ”att göra gemensam”. Kommunikation mellan 
människor förknippas i allmänhet med det talade eller skrivna ordet, d v s det verbala 
budskapet. Lika viktigt är dock det icke-verbala budskapet som en människa oftast 
omedvetet sänder ut med hjälp av kroppsspråket. En förenklad definition av begreppet 
kommunikation kan därför vara; all kontakt människor emellan. (Dahlkwist, 1999) En 
mer utförlig definition anger Hall (1972 i Jacobsen och Thorsvik, 1998) som menar att 
kommunikation är överföring av information, idéer, åsikter och känslor från en person 
eller grupp till en annan. Som en konsekvens av att kommunikation utgörs av både 
verbala budskap och icke-verbala signaler i kroppsspråket, uppstår ofta en brist på 
överensstämmelse. Vad en människa säger är en sak, hur hon säger det är en annan. 
(Jacobsen och Thorsvik, 1998)   
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3.2.2 Kommunikationsprocessen 
 
I mötet mellan två människor sätts kommunikationsprocessen igång omedelbart. 
Sändaren försöker med hjälp av olika kanaler, verbala och icke-verbala, att överföra ett 
budskap till mottagaren. Hur sändaren utformar budskapet som ska sändas kallas för 
kodning och hur mottagaren tolkar det benämns avkodning. Störande information, som 
inte tillhör budskapet, men som ändå når mottagaren, kallas för brus. Exempel på brus 
är buller eller andra som talar i bakgrunden. Återkopplingen, även kallad feedback, är 
mottagarens svar på det sända budskapet. Återkoppling sker dels genom frågor, dels 
genom korta uttryck som t ex ”varför det?”. Dessutom förekommer en oftast omedveten 
återkoppling med hjälp av kroppsspråket, t ex en nickning. (Jacobsen och Thorsvik, 
1998 och Dahlkwist, 1999) 
 
 
                       Kodning                                                         Avkodning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Modell över kommunikationsprocessen (Larsson, 2001, sid 40) 
 
 
Johansson (2003) menar att när människor kommunicerar konstruerar de en social 
verklighet som innefattar kunskap, identitet och relationer. Människors förkunskaper, 
tidigare erfarenheter, värderingar, attityder, status och perspektiv påverkar vilka 
aspekter som betonas i en situation och hur innehållet i kommunikationen tolkas. Hon 
hävdar därför att kommunikationsmodeller ofta gör mer skada än nytta eftersom de 
förenklar och generaliserar för mycket, kommunikation och kommunikationsprocesser 
är betydligt mer komplicerade än vad modeller visar. Detta hävdades redan 1976 av 
Rogers och Agarwala-Rogers (Johansson, 2003) som betonar att kommunikation är 
något alltför dynamiskt och komplext för att uttryckas med hjälp av en modell eftersom 
det handlar om ett komplicerat socialt samspel mellan människor.  
 
3.2.3 Kommunikation inom organisationer 
 
Området organisationskommunikation är tvärvetenskapligt och spänner över flera 
akademiska områden såsom medie- och kommunikationsvetenskap, 
organisationspsykologi, organisationssociologi samt företagsekonomi. En definition på 
organisationskommunikation är organisationsmedlemmarnas formella och informella 
kommunikation i organisationen, även kallad intern kommunikation. (Johansson, 2003) 
 
Begreppen struktur och kommunikation har ofta satts samman i 
forskningssammanhang. Rogers och Agarwala-Rogers (1976, i Johansson, 2003) menar 

Sändare Budskap Kanal Mottagare 

Brus 
Feedback 
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att organisationens struktur påverkar kommunikationsprocesserna, kommunikationen 
mellan överordnade och underordnade skiljer sig från kommunikationen mellan 
jämlikar. Jacobsen och Thorsvik (1998) diskuterar också detta och säger att en 
organisation genom sin struktur kan ha olika hierarkiska nivåer. Kommunikation inom 
en organisation kan antingen följa mönstret i denna auktoritetsstruktur - vertikal 
kommunikation från överordnade till underordnade, gå uppåt i hierarkin - vertikal 
kommunikation från underordnade till överordnade eller gå tvärs över strukturen - 
horisontell kommunikation mellan anställda på samma nivå i organisationen.  
 
Det traditionella synsättet på kommunikationsflödet i en organisation är att det startar i 
toppen på organisationen och att informationen sedan sprids nedåt i hierarkin 
(Högström et al, 1999). Den nedåtgående informationen kan exempelvis vara order, 
instruktioner och riktlinjer medan den uppåtgående informationen kan vara rapporter, 
synpunkter och kritik. (Flaa et al, 1998) I verkligheten är det dock betydligt mer 
komplicerat, kommunikation sker i ett flöde i olika riktningar, både vertikalt och 
horisontellt. (Högström et al, 1999)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 4: Kommunikationsflödet i en organisation (Högström et al, 1999, sid 17) 
 
Enligt Flaa et al (1998) är den horisontella kommunikationen en viktig men 
undervärderad del av kommunikationsprocessen i en organisation. Exempel på 
horisontell kommunikation är den som äger rum på en avdelning eller inom en 
arbetsgrupp. I vilken utsträckning det förekommer horisontell kommunikation beror till 
stor del på organisationsstrukturen.    
 
Kommunikationens betydelse 
 
Den formella strukturen i en organisation ställer krav på kommunikation. Ju större en 
organisation är, desto mer specialiserad och därmed uppdelad blir den. Varje avdelning 
eller grupp blir mer sammansvetsad och avskild från de andra grupperna. Resultatet av 
detta kan bli isolerade grupper och en försvunnen helhet. Detta är inte bara ett 
organisationsproblem utan även ett kommunikationsproblem. Kommunikationen är det 
som håller samman en organisation. (Strid, 1999)  
 
Direkta och indirekta informationsvägar 
 
Det finns olika informationsvägar inom en organisation. Med information åsyftas här 
den enkelriktade informationen rörande vad som ska göras och hur, d v s vertikal 
kommunikation. Även denna kan vara svår nog, människor läser inte vad de enligt 
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sändaren bör läsa och det lyssnar inte på vad de bör lyssna på. Syftet med informationen 
är att skapa deltagande och engagemang. Engagemang står i direkt samband med varför 
en person gör sitt arbete. Denna måste känna till vad hon ska känna engagemang inför 
och inför vilka det ska gälla. Informationsvägarna kan delas in i direkta och indirekta. 
(Strid, 1999) 
 
Direkta informationsvägar 
 
För information om vad medarbetarna ska arbeta med är chefen eller förmannen den 
naturliga informationskanalen. Även annan information passar bäst via denna kanal, 
dock inte för att chefen och förmannen är överordnade, utan för att de bäst känner till 
vissa förhållanden. Mycket hänger på dem om kommunikationen ska bli det som håller 
ihop en organisation. (ibid)   
 
Möten är också en direkt informationskanal. Att få alla i personalen att komma till ett 
möte kan vara svårt och det finns därför några riktlinjer för detta. Det ska finnas ett 
reellt syfte med mötet. Syftet ska inte vara att det tidigare beslutats att det ska hållas 
regelbundna möten och därför kallas det till möte. Det ska även finnas att behov för 
medarbetarna att delta. Behoven ska vara subjektiva och inte bara objektiva. Mötet ska 
vara strukturerat utan att vara alltför formellt. Det bör vara strukturerat på det sätt så att 
alla vet vad som ska avhandlas men det får inte bli för formellt. Dessutom ska inte 
antalet deltagare vara större än att alla kan delta. Deltagarna bör anpassas till mötets 
syfte. Ofta kan det vara bättre att kommunicera i mindre grupper för att tillvarata de 
idéer som sedan kan framläggas för en större grupp. (ibid) 
 
Indirekta informationsvägar 
 
Personaltidningar är ett indirekt sätt att sprida information till medarbetarna. Dessa ger 
både snabb och aktuell information. Innehållet ska anpassas efter mottagarna. En 
svårighet kan vara att få alla att läsa tidningen. (ibid) 
 
En anslagstavla är också en indirekt informationsväg. För att medarbetarna ska gå och 
läsa på den skall den hänga på ett bra ställe där alla tittar. Samtidigt skall det finnas ny 
information varje gång någon tittar. Det är även viktigt att ta bort information som inte 
är aktuell. (ibid) 
 
Informationsteknologin har haft en stark utveckling de senaste åren och har förändrat 
mycket inom organisationer. Det ses som ett enkelt och snabbt sätt att sända 
information på. Många organisationer använder sig av intranät i sin verksamhet. Det 
gäller då att se till att alla som behöver det har tillgänglighet till detta. (ibid) 
 
Det ideala kommunikationssystemet är ett integrerat system, där de olika kanalerna 
samverkar och stödjer varandra. Vad som sätts i centrum i ett sådant system kan variera 
beroende på organisationens verksamhet och art. Ett dataföretag sätter kanske intranät i 
centrum medan ett industriföretag ofta centrerar möten. Huvudsaken är att det sker ett 
systematiskt tänkande och att systemet byggs utifrån behov och nytta. Sådant som är 
enkelt att förstå och som inte behöver diskuteras eller bearbetas kanske kan läggas i 
intranätet medan frågor som handlar om att förklara, övertyga eller lösa problem måste 



Kommunikation av strategi 
- betydelsefulla faktorer  

 
 
 

 - 33 - 

bearbetas eller diskuteras i en dialog. Kan ett intranät avlasta den viktigaste dialog-
kanalen, möten, från envägskommunikation, skapar det plats för den mycket viktiga 
dialogen. Dessutom kan intranät hjälpa till att effektivisera mötena vad gäller 
förberedelser inför mötet och efterverkningar av mötet, såsom protokoll och 
beslutsspridning. (Högström et al, 1999)  
 
Val av kommunikationskanal 
 
I valet av kommunikationskanal finns enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) två frågor 
att beakta: 
 
♦ Ska sändaren använda formella kanaler, som vanligen följer 

auktoritetsstrukturen i organisationen eller informella, mer personliga och 
sociala kanaler? 

 
♦ Ska sändaren använda muntlig eller skriftlig överföring av ett budskap eller en 

kombination av dem? 
 
Budskapets karaktär och ändamål samt hur relationen mellan sändare och mottagare ser 
ut blir ofta bestämmande för valet av kommunikationskanal. 



Kommunikation av strategi 
- betydelsefulla faktorer  

 
 
 

 - 34 - 

 

 

ANALYS 
 
 

 nalysavsnittet innehåller interaktionen mellan teori och empiri. Genom att ställa 
dessa emot varandra kommer vi att göra tolkningar som kan öka förståelsen för 

vilka faktorer som har betydelse för kommunikation av strategi. Utifrån tolkningarna 
ämnar vi successivt bygga vidare på vår analysmodell, d v s utöka den med våra 
resultat. I analysen har vi haft våra spekulationer i problemavsnittet som grund men i 
organisationerna skulle det visa sig vara betydligt mer komplext än vad vi, utifrån 
spekulationerna, haft en föreställning om. För att inte behöva använda termen individer 
i ledningen när vi analyserar har vi valt att istället benämna intervjupersonerna som 
chefer.  
 
4.1 Beskrivning av Alfa 
 
Alfa ingår i en koncern med huvudkontor i Stockholm. Koncernen, som ägs av ett antal 
olika bolag, utgörs av ett moderbolag och sex dotterbolag, varav Alfa är ett av dem. 
Alfa har cirka 100 anställda medan det i koncernen finns cirka 350. Verksamheten i de 
olika bolagen är specialiserad men de kompletterar varandra så att de tillsammans kan 
erbjuda kunderna en helhetslösning. Koncernen arbetar med elektronik, mekanik, 
montering och konstruktion.  
 
Organisationsstrukturen på Alfa är hierarkisk. Under VD finns de fem olika 
avdelningscheferna och under dessa övriga anställda. Strukturen är grupporienterad med 
självstyrande grupper. Störst är produktion, som under produktionschefen har 80 
anställda. Tillsammans med VD utgör avdelningscheferna ledningsgruppen.  
 
Alfa är ett moget företag, det har väl etablerade rutiner samtidigt som det finns en 
utvecklingspotential. Produktionsmässigt har de gått från att tillverka stora volymer till 
mindre volymer och fler kunder istället. Lönsamhetsutvecklingen har varit tämligen bra, 
bortsett från 2001 och 2002 då hela branschen led mycket av nedgången i 
telekomsektorn.  
 
Alfas vision är att vara den mest kostnadseffektiva kontraktstillverkaren inom sitt 
område i Norden. För att kunna uppnå denna har företaget ett antal strategier.  
 
Vi har träffat tre personer i ledningen på Alfa, vilka vi har valt att kalla för Karl, Filip 
och Tobias. Karl som är VD är utbildad ingenjör. I sitt yrkesliv har han gått några 
ledarskapsutbildningar, bl a förhandling och presentationsteknik. Kvalitets- och 
teknikchefen, Filip, har gått tekniskt gymnasium samt några arbetsrelaterade kurser. 
Tobias, som är ekonomichef, har även han gått tekniskt gymnasium och sedan utbildat 
sig till civilekonom på högskolan.  
 
4.2 Beskrivning av Beta 
 

A   
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Beta är en organisation i mediebranschen som förmedlar information. Även den ingår i 
en koncern. Tidigare var Beta, tillsammans med fyra andra organisationer, dotterbolag i 
koncernen. Sedan 2002 finns det endast två dotterbolag. De andra tre, däribland Beta, är 
nu resultatenheter i koncernen och alltså inga egna bolag. Koncernen, som har ungefär 
500 anställda, har två ägare. Inom en snar framtid kommer koncernen gå ihop med ett 
annat mediebolag, för att på så sätt bli ännu större och få bästa möjliga överlevnad på 
lång sikt.  
 
Organisationen har cirka 110 anställda och är hierarkiskt uppbyggd. Under 
affärsområdesansvarig finns fyra avdelningschefer, vilka tillsammans utgör 
ledningsgruppen, och under dem olika gruppchefer. Längst ner i hierarkin befinner sig 
alla övriga anställda.  
 
Beta håller just nu på att återhämta sig efter flera radikala nedskärningar. De har 
genomgått två år av omfattande kostnadsreduceringar, vilket innebär att de sedan 
februari 2003 är en organisation som arbetar med begränsade resurser men trots det ska 
öka vinsten. Lönsamhetsutvecklingen har varit både bra och mindre bra. Just nu är den 
mindre bra eftersom hela branschen har haft problem några år.  
 
Beta har som vision att vara den oumbärliga informationskanalen i alla skeden.  
 
På Beta har vi intervjuat två personer; affärsområdesansvarig Anna och 
personalchefen/controllern Johan. Anna har en journalistexamen och har läst några 
branschspecifika kurser på högskolan. Hon har dessutom gått en diplomutbildning i 
företagsekonomi samt externa och interna ledarskapsutbildningar. Johan har läst 
ekonomisk linje på gymnasiet och har två års högskolestudier i ekonomi. Nyligen har 
han även genomgått en diplomutbildning för personalchefer.  
 
4.3 Strategiformulering 
 
Strategierna på Alfa formuleras av ledningsgruppen. Eftersom de är ett dotterbolag i en 
koncern finns dock krav både från ägarna och från koncernledningen. Ägarnas krav 
handlar om tillväxt och ekonomisk utveckling och från koncernen finns övergripande 
finansiella mål. Dessa mål bryts sedan ned av ledningsgruppen till avdelningsnivå och 
ger på så sätt medarbetarna något konkret att arbeta efter. Två gånger om året diskuterar 
ledningsgruppen strategiska frågor på ett möte. Dessutom hålls varannan vecka 
ledningsgruppsmöten där strategier tas upp vid behov. Efter strategiformuleringen är det 
sedan även ledningsgruppens uppgift att kommunicera strategin till medarbetarna. 
Formuleringsprocessen på Alfa kan sägas vara formell. Med det menar vi att det är en 
planerad process, som är kontinuerlig och kontrollerad (Mintzberg, 1998), 
strategidiskussioner sker på bestämda och återkommande möten varje år. 
 
I en hierarkisk organisation är det ledningen som fattar de strategiska besluten (Hatch, 
2000). Så ser beslutsfattandet ut även på Alfa. Efter beslut fastslår ledningsgruppen 
strategierna genom planer som sträcker sig tre år framåt i tiden. Den strategi som de 
arbetar utifrån idag formulerades år 2001. Vid strategiformuleringen används 
omvärldsanalyser i form av t ex marknadsbehov, som underlag. Formuleringen kan 
således ses som en analytisk process (Mintzberg, 1998). Impulser kan även komma från 
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kontakter med företag med andra inriktningar eller nya myndighetskrav. Det är Karl 
som har huvudansvaret för strategiformuleringen men de övriga 
ledningsgruppsmedlemmarna har också ett ansvar. Eftersom individerna i 
ledningsgruppen har olika befattningar försöker de bidra med aspekter från sina egna 
områden:  
  

”Vi försöker bidra och tänka inom våra olika professioner och se vad som behövs för att det 
slutgiltiga, totala resultatet ska bli så bra som möjligt. ” (intervju med Filip) 

 
Både Karl, Tobias och Filip är överens om att deras utbildning har viss betydelse för 
hur de bidrar till strategiformuleringen men de tror ändå att det är erfarenhet och 
personlighet som är avgörande:  
 

”Utbildning gör ju att du får en kunskapsbas som du bär med dig. Men däremot ger 
arbetslivserfarenhet mycket… äsch, det är en kombination det där.” (intervju med Tobias) 

 
När det gäller strategiformuleringen på Beta finns krav från ägarna beträffande 
koncernen, vilka handlar om långsiktig förvaltning och lönsamhet. Koncernledningen 
bryter sedan ned dessa till krav på resultatenheterna och dotterbolagen. 
Ledningsgruppen på Beta, som har som uppdrag att förvalta och uppfylla de mål som 
finns i koncernen, bryter ytterligare ned dessa till de olika avdelningarna. För respektive 
avdelning utformas sedan strategier som ska ligga i linje med visionen. 
Implementeringen sker på ett hierarkiskt sätt, cheferna kommunicerar strategin, som 
utarbetats utifrån ägarnas och koncernens krav, till medarbetarna.   
 
När Anna tillträdde som affärsområdesansvarig år 2000 formulerade hon en ny och mer 
genomarbetad vision och affärsidé på Beta. Det var även hon som drev arbetet med 
strategier framåt. Det är utifrån dessa som ledningsgruppen har arbetat sedan dess. På 
Beta är strategiformuleringen något som främst sköts av Anna. Formuleringen är 
således inte lika formell som på Alfa; den börjar som en mental process hos den 
enskilde ledaren (Mintzberg, 1998) där hela ledningsgruppen sedan involveras genom 
att Anna presenterar sina tankar. Efter diskussion fattar de beslut. Eftersom koncernen 
snart ska gå ihop med ett annat bolag är arbetet med att formulera strategier dock för 
närvarande passivt.   
 
Annas tankegångar bakom strategiformuleringen kan beskrivas som en analytisk 
process (ibid). Hennes analys av konkurrenterna spelar en stor roll i processen, för Beta 
är det av stor vikt att ligga före sin största konkurrent och därför analyserar hon dem 
kontinuerligt.  
 
Anna anser att hennes utbildning, eller snarare den utbildning hon inte har, har 
betydelse för hennes tankar bakom strategiformuleringen:  
  
”Min bristande ekonomiska utbildning har varit ett steg i lärandet. Eftersom de flesta VD: ar har 

mer ekonomisk utbildning har det tagit längre tid.” (intervju med Anna) 
 
Med det menar hon att det är själva strategiarbetet som tagit längre tid. Vi finner det 
dock svårt att säga någonting om i vilken grad hennes bristande ekonomiska utbildning 
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har påverkat strategiarbetet. Det skulle kunna ha blivit en mer noggrann process då hon 
fick börja från grunden.   
 
I såväl Alfa som Beta delas strategiprocessen således upp i formulering och 
implementering, de har vad Whittington (2002) benämner ett klassiskt synsätt på 
strategier. Kommunikationen följer det Högström et al (1999) benämner det 
traditionella synsättet på kommunikationsflödet. Strategin kommuniceras från toppen av 
organisationen och sprids nedåt i hierarkin. Vi tolkar det dessutom som att utbildning 
och erfarenhet påverkar strategiformuleringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    

 
4.4 Strategi behöver kommuniceras  
 
För att kunna uppnå visionen har Alfa slagit fast två viktiga punkter i strategin. Först 
och främst ska de investera minimalt i fasta kostnader, vilket bl a innebär att de köper 
begagnade maskiner. Dessutom ska de sprida kundriskerna så att inte alla kunder finns 
inom ett visst segment. Tidigare fanns många kunder inom telekombranschen men 
sedan den gått ned har de varit tvungna att sprida sina kunder. Idag har de istället 
kunder i flera olika branscher som t ex medicin och industri.  
 
Cheferna på Alfa är överens om att strategierna är mycket vikiga för dem. Enligt Filip 
är strategi ett sätt att nå någonting, att målmedvetet tänka strategiskt för att komma till 
ett visst mål. Utan dem tror han att det skulle bli ”virrigare”. Medarbetarna skulle bli 
mer osäkra och inte veta vad som gällde. Karl betonar också vikten av strategi då han 
menar att all personal ska ha samma riktlinjer och målsättning. Att strategierna har så 
stor betydelse tydliggörs ytterligare genom följande citat:  
 

”Ett strategiskt beslut som togs var att vi skulle försöka bredda oss för att komma bort så 
mycket som möjligt från telekombranschen. Och det har vi gjort, men hade vi inte gjort det 

hade vi legat mycket risigt till idag.” (intervju med Filip) 
 

 

Erfarenhet Utbildning 

Strategiformulering 
 – Omvärldsanalys 
  – Diskussion  
 – Beslut  

Krav från ägare  
och koncern 

Nedbrytning av krav 
till olika mål 

Figur 5: Översikt av strategiformuleringsprocessen 
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”Vi skulle inte vara där vi är idag om inte hade lagt fast strategin, det hade vi inte varit.” 
(intervju med Tobias) 

 
På Beta framhävs också vikten av strategier för en organisation. I mediebranschens 
hårdnande konkurrens har de mycket stor betydelse. Ett strategiskt beslut som tagits är 
koncernens uppköp av andra mediebolag. Istället för att konkurrera med dem, äger den 
dem. Anna menar att strategier är avgörande för ett företag och hävdar att det inte går 
att driva ett företag om det inte finns en strategi. Genom dem är det möjligt, som hon 
uttrycker det ”att samla och få ihop företagets spretiga delar”. Även Johan påpekar att 
de är ett sätt att få alla i en organisation att ”dra åt samma håll”.  
                
Att strategi är något viktigt betonas även av teoretiker. Bruzelius och Skärvad (2000) 
menar att det krävs strategier, genomtänkta tillvägagångssätt att utnyttja en 
organisations resurser och kompetens för att förverkliga visioner och uppnå mål. Enligt 
Roos et al (1998) är motivet till strategi konkurrens. Stora delar av underlaget för en 
strategi bestäms av samspelet med och beroendet av aktuella och eventuella framtida 
konkurrenter. Strategierna är därför ett viktigt verktyg när det gäller att hävda sig mot 
konkurrenterna, genom dem klarläggs utvecklingens riktning och fokuseras 
aktiviteterna.  
 
Om det nu förhåller sig så, som vi tidigare nämnt att Broms och Gahmberg (1983, i 
Johansson, 2003) menar, d v s att strategier kan vara värdefulla även om de inte 
kommuniceras, behövs då kommunikation av strategi? Under Annas 25 år i 
mediebranschen har det knappt förekommit någon kommunikation av strategi alls. Trots 
allt så har företagen i branschen fungerat ändå, även om alla medarbetare gått åt olika 
håll, d v s har gjort det som de tycker är viktigt. På Beta har dock inställningen 
förändrats sedan Annas tillträde. Även om hon vet att det kan fungera ändå, anser hon 
att kommunikation av strategi är nödvändigt för att få alla att arbeta mot samma mål, 
inte minst när konkurrensen hårdnar allt mer. I Betas strategi är ett inslag att 
organisationen ska vara en mötesplats för regionen. Då måste detta kommuniceras, så 
att det förmedlas information om händelser i regionen där det varit folksamlingar, som t 
ex en konsert och inte som Anna uttrycker det om ”grodorna på Utklippan”. 
 
Alfa hade däremot, som tidigare nämnts, inte klarat sig utan kommunikation av 
strategier. Hade den blivit, som Tobias utryckte det ”en ledningsprodukt”, d v s att 
strategin bara existerar och förstås inom ledningsgruppen, hade det varit svårt att få 
medarbetarna att arbeta i enlighet med strategin. Att kommunicera de två viktiga 
strategiska besluten, spridningen av kundriskerna och den minimala investeringen i 
fasta kostnader, har därför varit av stor vikt. 
  
Detta anser vi tyder på att behovet av strategi och kommunikation av den är 
kontextbundna, d v s beroende av både tid och rum. I Alfas fall ser situationen ut så att 
strategin och kommunikation av den är av stor vikt. Hade inte cheferna kommunicerat 
strategin när beslut togs att sprida kundriskerna, hade det varit mycket svårt att klara 
nedgången i telekombranschen. Innan tillverkades cirka 5000 produkter av samma slag i 
veckan till samma kund, men nu tillverkas istället betydligt mindre volymer till olika 
kunder. Då krävdes det att medarbetarna fick vetskap om detta, inte minst för att öka 
flexibiliteten och minska ställtiderna. Det var således nödvändigt för cheferna att få 
medarbetarna att förstå strategin. I Betas fall har inte strategier varit nödvändiga tidigare 
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då organisationer i mediebranschen har haft som primärt syfte att uttrycka olika idéer 
och inte lönsamhet. Dock har konkurrensen ökat och är idag mycket hård. Och enligt 
Anna är det idag nödvändigt att kommunicera strategi, för att få alla att arbeta mot 
samma mål. Även här kan vi se att behovet av strategi och kommunikation av den är 
beroende av situationen; idag när konkurrensen är hård är det enligt Anna avgörande att 
kommunicera strategier. Vi tolkar det således som att i de studerade organisationerna 
ser situationen ut så att kommunikation av strategi är avgörande.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
      
4.5 Hinder för kommunikation av strategi  
 
Båda företagen betonar svårigheten med att kommunicera. På Alfa uttrycker Filip detta 
som: 
 
”Information är bland det svåraste på ett företag tror jag. Det ska vara rätt information och alla 
ska ha den samtidigt och det ska hållas uppdaterat och all ny information ska ut också såhär, så 

det är jättesvårt.” (intervju med Filip) 
 
Även Tobias menar att det är svårt att kommunicera strategi och hävdar att ju fler som 
ska nås av budskapet, desto svårare är det. Vidare säger han att svårigheten kan bero på 
att en del är fullkomligt ointresserade medan andra är intresserade av budskapet.  
 
Alla tre på Alfa är dock överens om att svårigheten med kommunikation inte bara beror 
på mottagaren, utan även på de själva som kommunikatörer. Under intervjuerna 
påpekas vid ett flertal tillfällen att de kan bli bättre på att kommunicera. Det gäller för 
kommunikatören att utforma kommunikationen på lättförståeligt sätt så att mottagarna 
känner motivation att ta till sig budskapet och handla enligt det.       
 
Under diskussionen om kommunikation av strategi på Beta uttryckte Anna svårigheten 
med detta som:  
 

            
KONTEXTBUNDNA 

 

Hävda sig mot  
konkurrenter 

 

Få alla att arbeta  
mot samma mål 

 

Behovet av att  
kommunicera strategi 

Behovet av  
strategi 

Figur 6: Kontextens betydelse för kommunikation av strategi 
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”Det är skitjobbigt, det är ett jätteproblem att kommunicera och få det att fästa.” (intervju med 
Anna) 

 
Hon menar, i likhet med de på Alfa, att problemet med kommunikation är att alla ska 
förstå och agera utifrån budskapet. Det är svårt att uttrycka strategin så att det låter bra. 
Hon illustrerar detta genom en liknelse med båtbygge. Har någon en idé om att bygga 
en båt är det inte meningsfullt att visa ritningarna för att få med andra i projektet utan 
istället övertyga dem om det förtrollande med havet.  
 
Johan påpekar att det inte är lätt att få alla engagerade när strategin ska kommuniceras. 
Han menar även att det kan få konsekvenser om inte budskapet går fram. Eftersom 
merparten av de anställda på Beta har ett yrke som innebär att ha ett kritiskt 
förhållningssätt till information är det lätt att det uppstår rykten om de feltolkar 
budskapet. Han tror således att det är lätt för denna yrkesgrupp att läsa mellan raderna 
och tolka budskapet som att kommunikatören menar någonting annat än vad hon 
verkligen gör. Hatch (2000) behandlar problemet med bristande engagemang och 
missförstånd som en följd av att det skett en uppdelning mellan ledningen och resten av 
organisationen, alltså att resten av organisationen inte varit delaktig i strategiprocessen. 
Hon menar att kommunikationsbrist och lågt engagemang kan leda till dålig förståelse 
eller missförstånd av strategierna. Det tyder på att såväl Alfa som Beta konfronteras 
med detta problem som en följd av att strategiprocessen är en hierarkisk aktivitet i 
organisationerna. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eftersom modellen avbildar hinder för kommunikation av strategi tyder det på att det är 
något som cheferna behöver ta hänsyn till. Det kommer också att visa sig senare i 
analysen att hinderna även är betydelsefulla faktorer.  
 
4.6 Kommunikationsmetoder 
 
Nedan följer en beskrivning av vilka kommunikationsmetoder som används för att 
kommunicera strategi på Alfa och Beta.  
 
4.6.1 Kommunikation på Alfa  

Antal som ska nås av  
kommunikationen 

Bristande 
engagemang 

 

Förståelse 

Missförstånd,  
rykten Hinder för  

kommunikation  
av strategi  

Kommunikatörens 
förmåga att framföra 
budskapet 

Figur 7: Översikt av kommunikationshinder 
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På Alfa kommuniceras strategin genom flera olika metoder. Alla i ledningsgruppen 
kommunicerar strategi på något sätt men det är Karl, i egenskap av VD, som har 
huvudansvaret.  
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Gruppdiskussioner 
 
När Alfa hade formulerat den strategi som de arbetar utifrån idag delade de upp 
företagets anställda i smågrupper och hade diskussioner i form av övningar och 
grupparbeten, en metod som förespråkas av Tobias. Då blandades personer med olika 
befattningar för att på så sätt få en ”korsbefruktning” där de anställda lärde sig att förstå 
varandras arbeten. Syftet med diskussionerna var att kommunicera strategin så att alla 
skulle få en bättre inblick i företagets verksamhet och dess olika delar för att kunna 
förstå såväl mål som strategi. Tobias tycker att de skulle behöva ha fler sådana här 
diskussioner:  
 
”Nu skulle man väl behöva göra det ytterligare, liksom med intervall så att säga, att man gör det 

kanske en gång per år i alla fall.” (intervju med Tobias) 
 

Det är tidsbrist som är orsaken till att de inte har haft fler gruppdiskussioner.  
 
Möten 
 
På Alfa förekommer det flera sorters möten. Fyra gånger om året håller Karl ett 
kvartalsmöte för alla anställda. På dessa informeras om vad som har hänt de senaste tre 
månaderna, hur företaget ser ut ekonomiskt o s v. Här tas även strategiska frågor upp. 
De andra i ledningsgruppen finns med på mötena, men de har inte direkt någon roll. 
Tidigare var det Tobias som höll i den ekonomiska informationen, men nu har Karl 
ansvaret för allt. Det är mest om det kommer någon specifik fråga inom deras område, 
som de andra cheferna får någon roll. Det dyker oftast upp några frågor på mötena, men 
det blir inte så mycket diskussioner, inte så mycket som Karl, Tobias och Filip skulle 
vilja. Både Karl och Filip tror det kan bero på att många inte tycker om att prata inför en 
stor grupp:  
 

”En del är ju känsliga för att prata i grupp, det finns ett visst motstånd. ” (intervju med Karl) 
 
Filip håller varannan vecka möte för de fem som jobbar på hans avdelning. På dessa 
vidarebefordrar han sådant som diskuterats på mötena i ledningsgruppen, t ex 
målrapportering. Dessa möten kan ses som ett sätt att kommunicera strategin till 
medarbetarna på en mer konkret nivå, d v s strategin sätts i relation till deras mål. 
Tobias tycker sig inte kommunicera strategin i så stor utsträckning som Karl och Filip. 
Som chef för ekonomiavdelningen har han ett ansvar, men eftersom avdelningen är så 
liten tycker han inte att han har så stor kommunikativ funktion just där. Däremot var det 
han som tog initiativ till och höll i gruppdiskussionerna.  
 
Broschyr  
 
För att ytterligare kommunicera strategin har ledningsgruppen tagit fram en intern 
broschyr kallad ”Riktlinjer för framtiden”. I denna finns företagets vision, affärsidé och 
strategi dokumenterad. Den beskriver hur organisationsstrukturen ser ut och där finns en 
marknadsplan, konkurrentanalys och uppsatta mål. Varje avdelning har dessutom ett 
eget kapitel där det står om vilka mål avdelningen har och hur arbetet ska se ut. 
Broschyren, som gäller för en treårsperiod, delas ut till alla anställda och är skriven på 
ett enkelt språk. Det är meningen att alla ska förstå den men Filip berättar att han fått en 
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del frågor kring den. Initiativet till att ta fram den togs när ledningsgruppen kände att 
den inte fick ut sitt budskap, de ville ha något att stödja sig på. Syftet med den är att alla 
anställda ska ha samma riktlinjer och målsättning.  
 
De är nöjda med broschyren och tycker att de har gjort ett bra arbete. Däremot skulle de, 
enligt Tobias, kunna ha arbetat mycket mer med den i efterhand, de skulle kunna ha 
gjort mer uppföljningar. Att åtminstone en gång om året ha följt upp vad som har hänt i 
organisationen, tycker han hade räckt. Anledningen till att de inte har gjort detta är att 
de inte har ”mäktat med” det.   
 
Att gå runt i organisationen  
 
Både Karl och Filip går runt mycket i organisationen:  

 
”Jag är en sådan där Management by walking around.” (intervju med Karl) 

 
De pratar om både arbetsrelaterade och mer personliga saker vid dessa tillfällen, allt 
från barn och barnbarn till ishockeymatcher. Båda två skulle vilja ha ännu mer tid till att 
gå ut i organisationen eftersom det ger dem så mycket, både socialt och vad gäller 
information om hur allt fungerar:  
 

”Man får bättre relationer och bättre, ja alltihop blir smidigare. Det fungerar lite som olja i 
maskineriet.” (intervju med Filip) 

  
Tobias tycker även han att det är viktigt att röra sig ute i organisationen. De senaste två 
åren har han dock varit involverad i projekt på andra orter och därför inte haft tid till att 
göra det i samma utsträckning som han skulle vilja. Han har en bra relation till 
medarbetarna men tyckte att den var ännu bättre när han rörde sig mer i organisationen. 
Han fick då en känsla för siffrorna, en bättre helhetskänsla, en inblick i medarbetarnas 
vardag och värdefulla synpunkter. Alla tre tror att gå runt i organisationen är en 
betydelsefull kommunikationskanal. Det blir en informell (Jacobsen och Thorsvik, 
1998) metod att kommunicera mål, strategi och vision på.  
 
Intranät  
 
På Alfa finns också ett intranät. Alla anställda har tillgång till det, men det är spärrat i 
olika nivåer så alla kan inte läsa allt. Här läggs mycket information ut, bl a om mål och 
strategi. Karl tycker att intranätet är en bra metod vid kommunikation av strategi, 
eftersom det når alla. Det har även diskuterats kring att sätta upp monitorer för att hela 
tiden kunna rulla information.  
 
Symboler  
 
Vid våra besök på Alfa uppfattade vi symboler som vi tolkar är en metod för att 
kommunicera vision och strategi på. Som tidigare nämnts innehåller visionen ordet 
kostnadseffektiv. Redan i receptionen, som är liten och sparsamt inredd, tyckte vi oss 
kunna ana kostnadseffektiviteten. Även de intervjuades kontor är enkla. 
Inredningsmässigt finns inga skillnader mellan VD: ns och mellanchefernas rum. De 
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personer vi fick en skymt av var vardagligt klädda, det gick inte att se vem som hade 
vilken befattning.    
 
Anslagstavla  
 
Slutligen finns en anslagstavla där det sätts upp information. Ett väldigt enkelt mål som 
finns på Alfa är dagsfakturering. Varje dag ges på denna information om hur mycket 
som fakturerats under dagen. Både Karl och Tobias har märkt ett intresse hos 
medarbetarna för detta, det har blivit en sporre i deras arbete.  
 
Alfa använder sig alltså av Strids (1999) alla informationsvägar. De utnyttjar olika 
kommunikationsmetoder och får på så sätt ett fullkomligt system där de olika kanalerna 
stödjer varandra. Ett, enligt Högström et als (1999) mening, idealt 
kommunikationssystem. Dock påpekar cheferna vid ett flertal tillfällen att de kan bli 
mycket bättre på att kommunicera. Med det menar de att de bättre skulle kunna utnyttja 
de kommunikationsmetoder de redan har och att kommunikationen skulle behöva följas 
upp.  
 
4.6.2 Kommunikation på Beta 
 
Möten och målseminarium  
 
På Beta används också möten för att kommunicera strategi. Ibland hålls möten för alla 
anställda men det är dock inte lätt eftersom de finns utspridda på mer än ett kontor och 
arbetar olika tider på dygnet. Dessa möten är det Anna som håller i men om det är någon 
ekonomisk information brukar Johan tala. När den nya visionen, affärsidén och strategin 
hade formulerats efter Annas tillträde hölls ett tvådagars målseminarium då detta gicks 
igenom och diskuterades. Deltagare på mötet var avdelnings- och gruppcheferna som i 
sin tur sedan fick föra fortsatta diskussioner med sina medarbetare. Strategin 
kommunicerades på så sätt nedåt i organisationen.  
 
För att kommunicera strategin till medarbetarna på andra kontor än det som Anna 
arbetar på, åker hon runt till de olika kontoren. Eftersom de inte är så många som arbetar 
på dessa kontor sker kommunikation genom att hon går runt och talar med 
medarbetarna.   
 
Personalövning 
 
I anknytning till målseminariet hölls en personalövning för alla anställda. Syftet med 
denna var att alla skulle bli medvetna om vad Beta står för och vad de ska arbeta emot. 
På övningen delades T-shirtar ut med tryckta ord som skulle påminna medarbetarna om 
strategin. Övningen upplevdes, både av cheferna och av medarbetarna, som positiv.  
 
Utvecklingssamtal  
 
De utvecklingssamtal som Johan håller i som egenskap av personalchef anser han vara 
sin metod att kommunicera strategi. Eftersom Betas strategi bryts ned till mål blir 
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samtalen en mer konkret nivå att kommunicera på, då han talar med medarbetarna om 
vilka mål de har. 
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Intranät  
 
Även Beta har ett intranät. Eftersom Anna är mån om att organisationen ska vara så 
öppen som möjligt, alla ska veta allt, använder hon intranätet flitigt:  
 

”Jag använder intranätet till allt över skvallernivå.” (intervju med Anna) 
 
På intranätet kommuniceras strategin övergripande. Mål, vision och affärsidé lades ut 
där när de var nya. Innan intranätet, som bara funnits i några år, skickade de ut 
information med hjälp av e-post. Denna metod upplevdes som negativ eftersom det 
fanns de som väldigt sällan läste sin e-post.  
 
Att gå runt i organisationen  
 
I likhet med Karl och Filip på Alfa brukar Anna gå runt i organisationen och tala med 
medarbetarna. Dock kan det ibland vara svårt eftersom vardagen är hårt styrd av möten. 
När det gäller arbetsrelaterade frågor springer hon hellre en trappa upp än använder 
telefonen. Hon har heller inga problem med att tala om vardagliga saker.  
 
Vid samtalen ute i organisationen tar hon alla tillfällen i akt att tala om strategier. Hon 
tror att det kan vara ett sätt att hjälpa medarbetarna att förstå mål och strategi. I likhet 
med Alfa är denna metod betydelsefull i strategikommunikationen. Johan skulle vilja gå 
runt mer i organisationen men nu finns det inte tid att göra det.  
 
Symboler 
 
Även på Beta uppfattade vi en del symboler som vi tolkar som en metod för att 
kommunicera strategin. Som tidigare nämnts vill Beta vara en mötesplats i regionen. Vi 
tycker att receptionen är en symbol för detta. I stället för att ringa kan allmänheten 
komma till Beta för att få betjäning. Annas kontor ser inbjudande ut, det är stort med 
många fåtöljer och dörren är oftast öppen, något som vi tolkar kan tyda på att hon vill 
att medarbetarna ska komma in till henne för att prata. Det skulle därför kunna ses som 
en mötesplats. I likhet med Anna har oftast även Johan dörren till sitt kontor öppen. Den 
ovan nämnda T-shirten, ser vi också som en symbol.  
 
Även på Beta påpekas att de kan bli bättre på att kommunicera. Anna önskar att de hade 
haft en mer kontinuerlig kommunikation av strategi. De skulle också kunna arbeta mer 
med mål:  
 

”Någon borde hålla igång det här varje dag.” (intervju med Anna) 
 
Bristen på resurser är orsaken till att de inte kommunicerar mer än vad de gör.  
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Såväl Alfa som Beta har, enligt våra begrepp i problemavsnittet, alltså både en 
mötesbaserad och en dialogbaserad kommunikation. Genom de attribut som vi tolkar 
speglar strategin uppfattar vi det som att även symbolbaserad kommunikation 
förekommer på både Alfa och Beta. Vid sammanställandet av empirin har vi även funnit 
en fjärde form av kommunikation. Den kommunikation som tar sig i uttryck genom 
intranät, Alfas interna broschyr och anslagstavla, väljer vi att benämna textbaserad 
kommunikation. Kommunikation vid gruppdiskussioner, målseminarium, 
personalövning och utvecklingssamtal anser vi vara baserade på dialog och vi har därför 
valt att låta dessa kommunikationsmetoder tillhöra den dialogbaserade 
kommunikationen. För att särskilja de olika kommunikationsmetoderna har vi skapat en 
matris som grupperar dem utifrån vad kommunikationen baseras på. Vi har valt 
begreppet kommunikationskultur som ett samlingsnamn för dessa. I den fortsatta 
analysen kommer vi att använda oss av de fyra kommunikationskulturerna som begrepp. 
Eftersom det finns flera metoder under dialog- symbol- och textbaserad kommunikation 
kommer vi att nämna vilken metod vårt resonemang gäller för att inte skapa förvirring.  
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4.6.3 Summering  
 
Av resonemanget hitintills har vi haft för avsikt att visa att respektive organisation har 
ett klassiskt förhållningssätt till strategier, d v s att det är cheferna som först formulerar 
strategier och att formuleringsprocessen är skild från kommunikationsprocessen. Vi har 
visat vilken syn cheferna har på strategier samt att det upplevs som problematiskt att 
kommunicera dem. Vi har dessutom beskrivit Alfas och Betas kommunikationsmetoder 
för att nedan kunna analysera vilka faktorer som har betydelse för hur cheferna 
kommunicerar strategi.    
 
4.7 Betydelsefulla faktorer vid kommunikation av strategi 
 
Nedan följer en analys av vilka faktorer som vi tolkar har betydelse vid kommunikation 
av strategi. Vi har funnit att detta är ett komplext område där faktorerna hänger ihop och 
är beroende av varandra. Vi har försökt att analysera faktorerna var och en för sig men 
kopplingen till andra faktorer är ofta synlig. Följaktligen innehåller analysen en del 
upprepningar av empirin. Samtidigt finner vi detta nödvändigt då viss information 
ibland säger något om mer än en betydelsefull faktor.  
 
Kommunikation sker mellan sändare och mottagare och är beroende av relationen 
mellan dem (Jacobsen och Thorsvik, 1998). Flera av de faktorer vi funnit kan hänföras 
till någon av dessa parter. För att få en enkel struktur på analysen har vi därför valt att 
följa denna indelning och först ta upp faktorer som har med sändaren och därefter med 
mottagaren, att göra. Därefter följer två faktorer som beror på relationen mellan dessa 
parter. Det finns även en faktor som vi anser är ömsesidig, d v s kan hänföras både till 
sändaren och till mottagaren. Slutligen följer de faktorer som beror på organisatoriska 
förhållanden.  
 
Vissa faktorer tolkar vi har betydelse för nästan alla kommunikationsmetoder men vi har 
då valt att endast behandla den/de metoder som, enligt vår tolkning, faktorn har tydligast 
koppling till. Detta har vi gjort för att ytterligare resonemang kanske inte ger djupare 
förståelse. Något annat som bör påpekas är att bara för att en faktor hängt ihop med en 
viss kommunikationsmetod i problemavsnittet innebär det inte nödvändigtvis att den 
behöver vara kopplad till kommunikationsmetoden även i de studerade 
organisationerna.  
 
4.7.1 Faktorer som beror på sändaren  
 
Jacobsen och Thorsvik (1998) menar att sändaren väljer att sända ett budskap efter hur 
hon uppfattar mottagaren. Två faktorer vi funnit i Alfa respektive Beta som, har 
betydelse för hur cheferna kommunicerar strategier till medarbetarna, är chefernas 
värderingar och människosyn. Detta är såldes faktorer som beror på hur sändaren 
uppfattar mottagaren.  
 
Rohlin et al (1994) menar att vi lever i ett lärsamhälle, där vi utgår från människan och 
hennes värderingar. I lärsamhället är det nödvändigt att se företagets värderingar på ett 
radikalt annat sätt än i industrisamhället; medarbetarna vill t ex kunna se kopplingen 
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mellan egna handlingar och de för företaget gemensamma målen. Här finns också ett 
behov av en värdegemenskap i företaget. Dessa gemensamma eller delade 
grundläggande värderingar är huvudinnehållet i det som brukar kallas företagets kultur.  
 
Värderingar i relation till arbete har varit plattformen för formuleringen av en lång rad 
motivationsteorier, där Maslows behovshierarki har varit den mest inflytelserika. 
Maccoby (1988/89, i Rohlin et al, 1994) menar dock att denna saknar empiriskt stöd och 
endast fungerar tillfredsställande i industriella byråkratier. Istället för behov använder 
Maccoby värderingar och drivkrafter som byggstenar i sin motivationsteori. Han 
urskiljer åtta drivkrafter i arbetslivet, där en av dem är information.  
 
Lärsamhällets människosyn är framförallt humanistisk. Detta innebär många saker, men 
framförallt handlar det om att se människan som just människa med hennes skicklighet 
och kunnande. Människor ska bemötas med både empati och respekt. Det handlar 
således inte om att se henne som ”ett bihang till maskinen”, ”en kugge i maskineriet”, 
”anställda”, ”personal” eller som ”arbetare och tjänstemän”. (Rohlin et al, 1994) 
 
Värderingar 
 
Vid intervjuerna på Alfa förde vi en diskussion kring värderingarna i organisationen. 
Som ett resultat av detta tolkar vi att öppenhet är något som präglar vardagen i 
organisationen. Öppenheten gäller både tillgången till information och förhållandet 
mellan individerna på Alfa. Det tycker vi oss bl a kunna se utifrån följande svar på 
frågan om varför de just använder sig utav mötesbaserad kommunikation för att 
kommunicera strategier: 
 

”Ja, det är ju för informationens skull, att vi känner att vi ska ge så mycket som möjligt av 
informationen, att alla ska ha samma information.” (intervju med Filip) 

 
”/…/ vi har ju en öppenhet som präglar oss, det är ju ytterst sällan t ex som vi har en stängd dörr 
någonstans. Alla umgås med alla och man kan, jag tror jag kan namnge i princip alla anställda 

och vi är hundra ungefär.” (intervju med Filip) 
 

Alla tre intervjuade delar åsikten om att det råder en öppenhet i organisationen. Karl 
menar t ex att det är ett bra forum att ha möten för då samlar han all personal och får på 
så sätt en bra kontakt med alla. Vid dessa tillfällen ges även möjlighet för medarbetarna 
att framföra sina åsikter, vilket ses som positivt. Vi tolkar det som att just öppenheten är 
en faktor till varför cheferna på Alfa använder sig utav möten för att kommunicera 
strategier. Detta motiverar vi utifrån att cheferna vill att alla ska ha samma information 
samtidigt och det anser de att alla får på ett möte. Att Karl och Filip går runt i 
organisationen kan också tyda på en öppenhet eftersom de då får kontakt och bra 
relationer med medarbetarna. Det skulle kunna vara så att det råder en slags 
värdegemenskap (Rohlin et al, 1994) vad gäller öppenhet på Alfa. Det påståendet 
grundar vi på att såväl Karl, Filip som Tobias verkar vara så överens och övertygade om 
att denna värdering existerar i organisationen.  
 
I motsats till Alfa finns på Beta inga tydligt uttalade värderingar som genomsyrar 
organisationen. Anna menar att hon värderar delaktighet och öppenhet, men att hon 
tolkar detta på sitt sätt. Någon annan kanske inte alls tycker att hon förespråkar 



Kommunikation av strategi 
- betydelsefulla faktorer  

 
 
 

 - 50 - 

delaktighet och öppenhet. Johan talar också om en viss öppenhet, men i förhållande till 
medarbetarna. Det är t ex väldigt sällan som han har sin dörr stängd. Den öppenhet 
Anna talar om syftar både på förhållandet till medarbetarna och på information. Annas 
mål är att organisationen ska vara genomskinlig, och med det menar hon att alla ska 
veta allt. Vidare är hennes mål att informera så mycket som möjligt: 
 

”Det ska vara största möjliga öppenhet.” (intervju med Anna) 
 

För att få utlopp för sin vilja att vara öppen beträffande information har hon valt att 
använda organisationens intranät för att kommunicera strategin övergripande. Hon 
menar vidare att det är svårt att få de övriga i ledningsgruppen att ha ett så öppet 
förhållande till information som hon har. Om hon glömmer att informera är det heller 
ingen annan som gör det. Det är Anna som har huvudansvaret för kommunikationen, 
men hon skulle vilja lägga över mer på de andra i ledningsgruppen. Jämfört med Alfa så 
finns det således inga tydliga gemensamma värderingar på Beta, utan alla verkar ha sina 
egna. Det skulle kunna bero på att de anställda, innan Annas tillträde, arbetat i olika 
riktningar och därför inte haft några gemensamma värderingar. Alla har gjort det som är 
viktigt för dem: 

 
”Vi har inte slagit fast några Moses stentavlor angående värderingar” (intervju med Anna) 

 
Men för Anna har alltså värderingar som öppenhet stor betydelse för hur hon 
kommunicerar strategi. 
 
Människosyn  
 
Något som vi anser hänger samman med värderingar är den rådande människosynen. På 
Alfa tycker de intervjuade att det är viktigt att se till medarbetarna som individer, de har 
den människosyn som Rohlin et al (1994) talar om. Karl menar att han ger dem stort 
handlingsutrymme och att de har mycket eget ansvar. Enligt Filip är medarbetarna en av 
de viktigaste resurserna de har, det är dem som organisationen lever av:  
 

”Vi kan inte bortse från hur vi värderar människor. Då skulle man i princip kunna jaga 
framgång till vilket pris som helst och det funkar inte.” (intervju med Filip) 

 
Något som speglar människosynen på Alfa är avsaknaden av förmän i produktionen:  
 
”För det är du som individ som är, du ska inte behöva ha en förman som talar om för dig vad du 

ska göra.” (intervju med Tobias) 
 

Vi tolkar det som att människosyn har betydelse för hur strategin kommuniceras. 
Cheferna på Alfa vill ha ett nära förhållande till medarbetarna, Filip menar att de 
försöker vara en så platt organisation som möjligt, trots den hierarkiska strukturen. Att 
de har en önskan om att ha en bra kontakt med medarbetarna kan vara en anledning till 
att de använder sig av dialogbaserad kommunikation genom att gå runt i organisationen 
samt ha gruppdiskussioner.       
 
Även Annas syn på medarbetarna kan jämföras med hur Rohlin et al (1994) menar att 
människosynen i lärsamhället ser ut. Hon ser dem som människor som ständigt söker 
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information och som hela tiden delger och klargör denna. Detta skulle också kunna ha 
betydelse för hennes intensiva sätt att försöka kommunicera mål och strategier och 
använda intranätet så mycket som möjligt. Intranätet är just något som alla i 
organisationen har tillgång till och att använda det skulle kunna tyda på hennes vilja att 
alla ska få så mycket information som möjligt. Vi tolkar det som att Annas syn på 
medarbetarna har betydelse för hur hon kommunicerar strategier. Hon fokuserar på att 
göra så mycket information om strategier tillgänglig som möjligt, eftersom hon 
uppfattar medarbetarna som informationssökare. Med tanke på deras yrke, många har 
en utbildning liknande Annas, tolkar vi det som att information är en slags drivkraft 
(Maccoby, 1988/89 i Rohlin et al, 1994) för medarbetarna. Genom att göra så mycket 
information som möjligt tillgänglig, tyder det på att hon möter dem med respekt (Rohlin 
et al, 1994).  
 
Kommunikativ förmåga   
 
Rohlin et al (1994) menar att ledare i lärsamhället bör vara kommunikativa, ett gott 
ledarskap karaktäriseras av kommunikation och dialog. Även Högström et al (1999) 
påpekar detta och hävdar att dagens ledare bör vara inriktade på diskussion och dialog. 
Kommunikationen ska präglas av en öppenhet. Däremot är det inte säkert att ledaren är 
sådan. En individs personliga egenskaper och sociala färdigheter kan påverka valet av 
kommunikationsmetod. Vissa drar sig för kontakt ansikte mot ansikte medan andra har 
lättare att kommunicera muntligt än skriftligt. (Jacobsen och Thorsvik, 1998)  
 
Vi tolkar det som att chefernas kommunikativa förmåga har betydelse för både den 
mötesbaserade och dialogbaserade kommunikationsmetoden. Som tidigare nämnts är 
alla intervjuade öppna och tycker det är mycket viktigt att kommunicera:  
 

”Jag har en god vilja att kommunicera.”(intervju med Anna) 
 
Dock tycker sig ingen av de intervjuade kunna uttala sig om hur bra de egentligen är på 
att kommunicera. På Alfa menar alla tre att vi borde fråga någon annan om det:  
 

”Ja, det vore nog bättre om ni frågar någon annan än mig.” (intervju med Tobias) 
 
Om de intervjuade på såväl Alfa som Beta inte hade känt sig bekväma i en dialog hade 
de exempelvis inte, med stöd av Jacobsen och Thorsvik (1998), varit ute i 
organisationen och pratat. För att kunna föra en dialog tolkar vi det som att det behövs 
en kommunikativ förmåga, något som vi återkommer till nedan. Vi har funnit att alla 
intervjuade har kommunikativ förmåga i olika grad och även det kommer att visa sig i 
några av de följande faktorerna.  
 
Tid 
 
Vi har funnit att tid är en annan faktor som har betydelse för hur cheferna på Alfa och 
Beta kommunicerar strategi. Det verkar som att de anser att den dialogbaserade 
kommunikationen framför allt är mest tidskrävande i förhållande till de andra 
kommunikationskulturerna. Samtidigt tyder det på att den är effektivast när det gäller 
att få ut budskapet. 
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Filip går runt i organisationen varje dag för att prata med sina medarbetare. Detta gör 
han därför att han anser att det är en naturlig del av sitt arbete, eftersom han på något 
sätt arbetar med de flesta. Han hävdar dock att han skulle vilja röra sig ännu mer bland 
dem: 
 

”Men jag tror generellt så skulle man vilja ha mer tid för att gå runt och prata.” (intervju med 
Filip) 

 
Filip anser att denna kommunikationsmetod är att föredra då han direkt kan svara på 
frågor som kommer upp. Vid en sådan här dialog tycker han det även väcks frågor som 
kanske inte annars hade kommit upp eller hade kommit upp vid ett senare tillfälle. Detta 
tyder på att tid istället sparas, då oklarheter och problem kan lösas direkt. Utifrån vad 
Filip poängterar så förstärks vår tolkning: 
 

”Så att i slutändan är jag säker på att man sparar tid.” (intervju med Filip) 
 
Han menar att mycket av tiden får han tillbaka i information. Genom att diskutera vad 
som varit bra eller mindre bra går det att hitta lösningar på andra problem. Karl anser 
inte att det tar för mycket tid i anspråk att kommunicera strategier genom den 
dialogbaserade metoden, samtidigt som han medger att det är periodbaserat hur mycket 
han ägnar åt detta. Ibland kan det vara svårt att hinna med när han måste vara på sitt 
kontor för att arbeta, alltså tyder det på att han ändå tycker att det tar tid att gå runt i 
organisationen. Vi tolkar det även här som att tiden spelar roll. Men samtidigt är det 
ingen av dem som ser det som ett problem och alltför tidskrävande. Det tar tid vid själva 
kommunikationstillfället, men de har ändå insett att de får tillbaka den i slutändan. Men 
är de upptagna av något som för tillfället är viktigare, verkar det, utifrån Karls 
uttalande, vara svårare att ta sig tid att använda denna dialogbaserade 
kommunikationsmetod. Samtidigt tyder det på att användandet av denna inte enbart 
beror på hur mycket tid cheferna anser sig ha eller inte. Karl menar att det finns chefer 
på Alfa som aldrig kommunicerar genom dialoger. Vi tolkar det därför som att den 
kommunikativa förmågan också har betydelse. Karl exempelvis anser sig vara mycket 
öppen vad gäller att kommunicera. Tobias tycker sig inte ha tid att röra sig lika mycket i 
organisationen som tidigare, vilket han önskar att han hade haft. I likhet med Karl vill 
han också dela med sig och själv få så mycket information som möjligt. Han hade 
förmodligen inte önskat att han hade mer tid om han inte hade haft viljan att ge och få 
information. Således tolkar vi det som att såväl tiden som kommunikativ förmåga har 
betydelse för hur cheferna kommunicerar strategi.   
 
Att en sådan här informell (Jacobsen och Thorsvik, 1998) kommunikationsmetod, som 
den dialogbaserade kommunikationen, i form av att gå runt i organisationen, är, inte tar 
tid, är något som även Ekman (2003) talar om. Han menar att möten tar den största 
delen av chefens tid ur effektivitetssynpunkt och att det informella småpratet är viktigt 
för att implementera strategier. 
 
Även Anna rör sig så mycket som möjligt i organisationen. Hon uttrycker sig på 
följande sätt: 
 

”Jag går runt i organisationen så mycket jag hinner och kan.” (intervju med Anna) 
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Just när hon använde ordet ”hinner” tyder det på att tiden spelar roll för hur ofta hon 
använder dialogbaserad kommunikation. Vad det är som gör att hon inte hinner så 
mycket som hon skulle vilja är att hennes vardag är hårt styrd av möten, vilket skulle 
kunna liknas med just det som Ekman (2003) talar om. Anna är medveten om att det är 
möten som tar tid. Kanske kan det vara p g a att hon förespråkar den dialogbaserade 
kommunikationen som hon upplever att alla hennes möten tar tid. Vi tolkar det därför 
som att mötesbaserad kommunikation tar tid från den dialogbaserade 
kommunikationen.  
 
När vi diskuterar med Johan i vilken utsträckning han rör sig i organisationen, menar 
han att han avsätter alldeles för lite tid för detta. Han hävdar dock att han har en önskan 
om att ha mer tid för att röra sig i organisationen. Däremot har Johan alltid sin dörr 
öppen, medarbetarna ska känna sig välkomna att komma in och prata när de vill. Den 
dialogbaserade kommunikationen tar sig här ett annat uttryck, i stället för att han 
kommer till dem, kommer de till honom. I vilken utsträckning medarbetarna faktiskt 
kommer in till Johan känner vi inte till men han berättar att han har ett mycket nära 
förhållande till dem. Eftersom han har arbetat på Beta sedan 80-talet känner han mer 
eller mindre alla. Detta nära förhållande skulle kunna tyda på att de faktiskt kommer in 
till honom. Vi tolkar dock det som att kommunikation på kontoret kan ta minst lika 
mycket tid i anspråk som kommunikation ute i organisationen. 
 
Kanske är Johan inte lika entusiastisk vad gäller att gå runt i organisationen som Anna 
är. Anna menar också att hon är den chef på Beta som är mest öppen med information. 
Således skulle kommunikativ förmåga visa sig har betydelse även på Beta när det gäller 
att kommunicera. Vi tolkar det således som att det är en kombination av tid och 
kommunikativ förmåga även här.  
 
Tid är en faktor som har betydelse för även möten och intranät. Istället för att ta tid, som 
den dialogbaserade kommunikationen gör, sparar snarare mötesbaserad kommunikation 
och intranät tid på kort sikt. I slutändan tolkar vi det dock som det omvända, det är 
möten och intranät som tar tid. Det tyder på att det krävs en diskussion i mindre grupper, 
vilket visserligen tar mycket tid men möjliggör en förståelse, eftersom cheferna på Alfa 
och Beta använde sig av denna metod när de skulle kommunicera den nyformulerade 
strategin. Således är tid en faktor som har betydelse när strategi ska kommuniceras.  
 
4.7.2 Faktorer som beror på mottagaren  
 
Förståelse 
 
Alla tre, Karl, Filip och Tobias, menar att medarbetarnas förståelse för budskapet är av 
stor vikt: 
 

”Det viktiga är ju att alla förstår det vi säger va.” (intervju med Tobias) 
 

Ledaren måste påverka människors förståelse för att få dem att klara av 
arbetsuppgifterna (Sandberg och Targama, 1998 i Johansson, 2003). När det gäller 
strategi finns en benägenhet att medarbetarna inte förstår budskapet. Alla intervjuade 
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menar därför att det krävs en anpassning till dem. Filip menar att det viktigaste är att 
budskapet framförs så att det blir rätt:  
 
”Så att man, att alla förstår det på ett klart sätt. Att man inte flummar ut och försöker förklara en 

massa, så att det blir ännu otydligare.” (intervju med Filip) 
 

Även Tobias tror att det är lätt att bli för flummig och därför måste kommunikationen 
ske på en konkret nivå:  
 

”/…/ det räcker ju liksom inte att säga då att ”vår strategi är eller vår vision är att vi ska vara 
den kostnadseffektivaste kontraktstillverkaren”. Jag menar, Kalle som står vid maskin tänker 

”jaha, och?”” (intervju med Tobias) 
 

Han menar därför att det är viktig att bryta ner strategin på en, som han uttrycker det, 
”konkret nivå”, d v s bryta ned den till olika mål så att strategin blir konkret för varje 
medarbetare. Varje medarbetare ska veta vad hon ska göra för att målen ska nås. Hon 
måste alltså kunna identifiera sig med målen. Nedbrytningen är således nödvändig för 
att få varje anställd att förstå strategin. Detta blir då ett sätt för dem at kunna relatera sin 
egen prestation till organisationens mål och strategi, vilket Rohlin et al (1994) 
förespråkar.  
 
Det finns följaktligen en vilja från chefernas sida att medarbetarna ska förstå strategin. 
För att underlätta förståelsen försöker de vid kommunikationen använda ett enkelt språk 
i såväl tal som skrift.  
 
Således skulle förståelsen kunna vare en orsak till varför de använder sig av 
dialogbaserad kommunikation i form av gruppdiskussioner och att gå runt i 
organisationen. Vi tolkar det som att det genom dessa kommunikationsmetoder finns 
störst förutsättningar för att medarbetarna ska förstå eftersom de bygger på en dialog. 
Vår tolkning stödjer vi på Sandbergs och Targamas (1998 i Johansson, 2003) påstående 
att, ur förståelsesynpunkt, kan en dialog förbättra kommunikationen. Samtidigt förstärks 
tolkningen angående att gå runt i organisationen av Ekmans (2003) ståndpunkt att det är 
i småprat som strategier tolkas och får en innebörd.  
 
Något som skulle kunna bidra till förståelsen ytterligare är den symbolbaserade 
kommunikationen. En symbol är det som kan representera en medveten eller omedveten 
koppling till ett mer generellt begrepp. En symbol består av både en konkret form och 
av mer generella innebörder som denna form är förknippad med. (Hatch, 2000) Vi 
tycker oss kunna se att receptionen, chefernas kontor och deras kläder kan uppfattas 
som symboler för kostnadseffektivitet. Således tolkar vi det som att det på Alfa används 
symbolbaserad kommunikation i syfte att påminna medarbetarna om organisationens 
vision och strategi, vilket kan leda till en ökad förståelse för dessa.    
 
Förståelsen är även något som är viktigt när cheferna valde att kommunicera strategin 
genom broschyren. För att få alla att förstå strategin valde de att använda sig av ett 
mycket enkelt språk. Anledningen till varför den arbetades fram menar Karl är följande: 
 
”Den kom ju till från början när vi kände att det (läs strategin) inte gick ut. Alltså informationen 

till personalen rann ut.” (intervju med Karl) 
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I liket med Alfa är förståelsen viktig även på Beta. Det handlar om att få medarbetarna 
att förstå strategierna, i bemärkelsen att få dem att ta till sig budskapet. Därför har Anna 
och Johan alltid för avsikt att använda sig av ett enkelt språk när de kommunicerar.  
 
Vi tolkar det som det är vid den dialogbaserade kommunikationen som cheferna på 
Beta, jämfört med de andra kommunikationskulturerna, främst ser till medarbetarnas 
förståelse. När Anna går runt i organisationen för hon en dialog med dem. Ett exempel 
på detta är när hon får förslag och idéer från medarbetarna. Hon försöker då knyta an 
förslagen och idéerna till mål och strategi och fråga hur förslaget hänger ihop med 
dessa. Vi tolkar det som att detta blir en dialog där Anna skapar förutsättning för 
förståelse. Dessutom hade målseminariet och personalövningen som syfte att få 
medarbetarna att förstå meningen med verksamheten och vad de ska arbeta mot. Det 
fördes då en dialog kring strategin, vilket vi tolkar bidrog till förståelsen (Sandberg och 
Targama, 1998, i Johansson, 2003) Vid Johans utvecklingssamtal talar han med 
medarbetarna enskilt. Vi tolkar det som att det vid dessa tillfällen finns förutsättningar 
för förståelse eftersom medarbetaren kan ställa frågor angående sådant hon inte förstår 
och diskussionen kretsar kring vad just hon ska arbeta med. Det blir ett konkret sätt att 
diskutera vilka arbetsuppgifter som behövs för att bidra till företagets måluppfyllelse. 
Medarbetaren kan då relatera sina egna handlingar till företagets mål (Rohlin et al, 
1994). Således ser vi förståelse som en faktor till varför Johan använder sig av 
utvecklingssamtal för att kommunicera strategi.   
 
Strid (1999) menar att bristfällig information kan leda till rykten. Som tidigare nämnts, 
är Johan rädd för att det ska uppstå rykten när det kommuniceras strategi på Beta. För 
att undvika detta är förståelsen av stor betydelse. Det gäller därför att ge tillräckligt med 
och tydlig information så att alla förstår. Vi tolkar det därför som att om risken för att 
det ska uppstå rykten är stor, försöker de välja en dialogbaserad kommunikationsmetod 
som, enligt vår tolkning ovan, skapar förutsättning för förståelse.  
 
Den symbolbaserade kommunikationen i form av T-shirtarna, tolkar vi bidrog 
ytterligare till förståelsen eftersom strategin då blev något konkret. Den symbolbaserade 
kommunikationen yttrar sig även genom receptionen och Annas och Johans kontor. Vi 
tolkar det som att receptionen är en symbol för en mötesplats då Beta uppmuntrar 
allmänheten att komma till dem. Kontoren symboliserar också en mötesplats. Annas 
kontor gör det på två sätt, dels är dörren öppen, dels finns plats för många. Johans 
kontor gör det genom den öppna dörren. Vi ser detta som symboler som kan hjälpa 
medarbetarna att förstå det centrala begreppet lokal mötesplats. Symbolerna finns i 
vardagen och fungerar som en ständig påminnelse. Dessa attribut fungerar dock som 
symboler endast om medarbetarna uppfattar dem som sådana och tillskriver dem en 
innebörd (Hatch, 2000). Att det förekommer en symbolbaserad kommunikation på Alfa 
och Beta som sedan kan uppfattas och förstås av medarbetarna är således vår tolkning.    
 
Utbildning 
 
De anställda i produktionen på Alfa är relativt lågutbildade. Eftersom ett stort antal av 
dem är äldre och har arbetat inom företaget sedan 70-talet, har många enbart 9-årig 
grundskola. Det finns inte heller några utbildningskrav utan det som värderas är 
förmågan att arbeta i grupp och ta ansvar. De på övriga avdelningar har något högre 
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utbildning, de flesta har gått gymnasiet medan ett fåtal har högskoleutbildning. Att 
utbildningen är relativt låg tolkar vi har betydelse för kommunikationen. Under 
intervjuerna påpekas vid ett flertal tillfällen vikten av förståelse och därmed behovet av 
att använda ett enkelt språk. På kvartalsmötena höll, som tidigare nämnts, Tobias i den 
ekonomiska informationen men eftersom flertalet inte förstod de ekonomiska termerna 
har nu har Karl ansvaret för allt: 
 

”Det blev så teoretiskt att jag kör själv. Det var för mycket debet och kredit.” (intervju med 
Karl) 

 
Vi tolkar det som att medarbetarnas utbildning har betydelse för hur cheferna 
kommunicerar strategi. Eftersom begrepp som debet och kredit inte finns i 
medarbetarnas vokabulär finns behovet av ett enkelt språk. Detta stärks av Jacobsens 
och Thorsviks (1998) påstående att utbildning är en av de faktorer som starkast inverkar 
på hur en människa använder språket. Linell (1982) och Schein (1993) (i Johansson, 
2003) menar även att skilda språknormer markerar sociala gränser mellan individer. 
Språket fungerar både som bro och barriär. Eftersom medarbetarna inte har samma 
utbildning som Tobias, har de inte heller samma språk, det krävs en anpassning av 
språket till deras nivå, något som han även själv är medveten om: 
 

”Ett bra exempel kan ju vara att vi som ekonomer, vi kan ju snacka om 
lageromsättningshastighet, men det säger ju inte kanske Kalle eller Stina någonting egentligen 

va.” (intervju med Tobias) 
 

I jämförelse med Alfa har på Beta medarbetarnas utbildning inte likadan betydelse för 
kommunikationen av strategi. Eftersom deras yrken kräver det, har flertalet en 
utbildning liknande Annas. Som ovan nämnts benämner Anna medarbetarna som 
informationssökare i sina yrkesroller och därför måste hon göra så mycket information 
tillgänglig som möjligt. Annas syn på medarbetarna beror på deras utbildning. Hade de 
inte haft den utbildning de har, är det inte säkert att hon hade varit så öppen med 
information. Delvis hänger dock denna öppenhet ihop med hennes kommunikativa 
förmåga. Vi tolkar det således som att medarbetarnas utbildning tillsammans med 
Annas kommunikativa förmåga har betydelse för hennes kommunikation.  
 
Kreativitet 
 
Ekman (2003) menar att det är i småpratet som texter, exempelvis strategidokument, 
tolkas. Det är i småpratet som nya idéer kläcks, i den informella kommunikationen får 
kreativiteten spelrum. Ekmans (2003) småprat kan jämföras med Senges (1992, i Hatch, 
2000) begrepp dialog. Han menar att det är i en dialog som en grupp kan utforska 
komplexa och svåra frågeställningar utifrån olika synvinklar och individer anammar ett 
mer kreativt och mindre reaktivt förhållningssätt gentemot sitt tänkande. 
 
Vi tolkar det som att kreativitet är en faktor som har betydelse för kommunikationen. 
Att använda en dialogbaserad kommunikationsmetod genom att gå runt i 
organisationen, skulle kunna vara ett sätt att främja kreativiteten. Det tyder på att denna 
kommunikationsform gör att medarbetarna vågar mer än vad de gör vid exempelvis 
mötesbaserad kommunikation. När Anna går runt i organisationen händer det, som 
tidigare nämnts, att hon får förslag och idéer på hur något skulle kunna förbättras. 
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Genom att då försöka knyta an detta till mål och strategi och fråga medarbetaren hur 
förslaget hänger ihop med dessa, höjer hon kreativiteten ytterligare ett steg. Vi tolkar 
det som att Annas agerande i sin tur kan resultera i en ökad förståelse för strategin hos 
medarbetarna.  
 
Karl vill att kvartalsmötena ska utformas som dialoger. Under mötenas gång försöker 
han få medarbetarna att fråga och på så sätt uppmana till en diskussion. Men samtidigt 
menar han att det oftast är han som pratar. 
 
Det tyder ändå på att Karls syfte med att använda mötesbaserad kommunikation, är att 
uppmana till diskussion. Men det verkar som att den inte skapar den kreativitet som 
Karl önskar att möten ska. Men han har ändå förståelse för att han inte uppnår det 
avsiktliga. Han är väl medveten om att det finns ett visst motstånd att prata i grupp och 
att det är känsligt för medarbetarna. Han framhåller det som att det även är hämmande 
för dem. Det tyder på att det skulle kunna vara som Ekman (2003) menar då han säger 
att det är i småpratet som idéer kläcks. Men Karl hävdar att han vill uppmana till 
diskussion och att möten skulle kunna vara ett bra forum för detta. När han däremot rör 
sig i organisationen upplever han att medarbetarna är mer positiva till en dialog. Då 
kommer de med kreativa idéer på vardagliga lösningar. 
 
Filip anser att de möten han håller i på sin egen avdelning är en bra metod för att 
kommunicera strategier. Det tyder på att även han har en vilja att medarbetarna ska vara 
kreativa, då hans motivering till val av mötesbaserad kommunikation är följande: 
 

”Man vill gärna ha möjlighet att få kommentarer tillbaka också.” (intervju med Filip) 
 
Även Jacobsen och Thorsvik (1998) menar att möten är bra eftersom sändaren får 
omedelbar feedback på budskapet och då kan rätta till eventuella missförstånd och 
oklarheter och anpassa kommunikationen till mottagarens reaktion på budskapet.  
 
Filip menar vidare att de på Alfa skulle kunna kommunicera strategierna via e-post, 
men att de då inte skulle få någon respons från medarbetarna. Filip vill veta med en 
gång hur medarbetarna mottar informationen och att de också ska få en chans att tala. 
Han hävdar att det även blir mycket diskussion om vissa saker. I dessa situationer 
uppnår Filip sitt syfte med att använda mötesbaserad kommunikation för att få respons 
och det tyder på att han fått medarbetarna till att vara kreativa i dessa situationer. 
Kanske är det för att det bara är sex personer på Filips möten som gör att han upplever 
dem så positiva.  
 
Samtidigt menar även han att medarbetarna kommer med idéer när han rör sig i 
organisationen och att han får mycket information då. Vi tolkar det som att kreativitet 
skulle kunna vara en faktor till att cheferna väljer att använda mötesbaserad 
kommunikation för att kommunicera strategi. Samtidigt inser både Karl och Filip att det 
framförallt är vid de tillfällen då de rör sig i organisationen som flest idéer kommer. Vi 
tolkar det som att det framförallt är då som kreativiteten är som störst.  
 
Vid Alfas gruppdiskussioner och Betas personalövningar har medarbetarna möjlighet 
att själva komma med förslag och idéer och föra dialoger med varandra. Utifrån Ekman 
(2003) tolkar vi det således som att kreativitet är en faktor till varför cheferna på Alfa 
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och Beta använder sig av dialogbaserade kommunikationsmetoder som att gå runt i 
organisationen och ha gruppdiskussioner och personalövningar.  
 
4.7.3 Faktorer som beror på relationen mellan sändaren och mottagaren 
 
Förtroende 
 
Jacobsen och Thorsvik (1998) kopplar samman begreppen kultur och förtroende. En 
effektiv organisation bygger på etiska värden och förtroende snarare än på 
användningen av traditionella byråkratisk-administrativa styrmedel. Att ha förtroende 
för en person innebär en förväntan om att personen ska handla i enlighet med de normer 
som normalt är accepterade i den sociala grupp som personen är medlem av (Fukuyama, 
1995, i Jacobsen och Thorsvik, 1998). Villkor för att skapa förtroende kan vara 
resultatet av samverkan mellan individer under en längre tid eller att individer känner 
social likhet med varandra som t ex samma sociala bakgrund, kön, ålder, utbildning etc. 
Slovic (1993 i Jacobsen och Thorsvik, 1998) hävdar att förtroende tar lång tid att bygga 
upp. Vissa ser förtroende som betingat av allmänna kulturella drag hos ett samhälle 
snarare än som ett organisationsinternt förhållande som ledningen kan göra något åt 
(Hofstede, 1991 i Jacobsen och Thorsvik, 1998). Ekman (2003) menar å andra sidan att 
chefen kan delta i småpratet i organisationen och på så sätt erövra medarbetarnas 
förtroende. Han menar även, i likhet med Jacobsen och Thorsvik (1998) att förtroende 
utvecklas i relationer genom att vi gör och upplever saker tillsammans och att vi pratar 
med varandra. 
 
Skulle då chefernas sätt att kommunicera strategier till medarbetarna i organisationen 
kunna bero på graden av förtroende dem emellan? Då cheferna använder det som 
Ekman (2003) benämner som småprat, skulle det antingen kunna bero på avsaknad av 
förtroende, d v s cheferna har inget förtroende från medarbetarna och att de därför 
försöker bygga upp ett förtroende. Det skulle också kunna förhålla sig så att förtroendet 
dem emellan är starkt och att de vill upprätthålla det. Kanske det även skulle förefalla 
sig så att cheferna inte har något förtroende för medarbetarna och försöker skapa det 
med hjälp av småprat. 
 
På Alfa tillbringar både Karl och Filip en hel del tid åt dialogbaserad kommunikation 
genom att gå runt i organisationen. Tobias har däremot, som tidigare nämnts, varit 
involverad i olika projekt och han har därför inte har haft tid att röra sig i organisationen 
på samma sätt som förut. Detta tycker han är mycket negativt, han menar att: 
 
”Det är oerhört viktigt för att få, man får alltså en bättre helhetskänsla om du rör dig mycket ute 

och du bygger upp ett förtroende också.” (intervju med Tobias) 
 

Han menar vidare att det är mycket viktigt att hinna småprata med medarbetarna och att 
fler chefer borde göra det. Karl berättar att när han rör sig i produktionen kan han få 
frågor från medarbetarna. Om de undrar något vid möten kan, som tidigare nämnts, 
medarbetarna tycka det är obehagligt att ställa frågor om mål och strategier som de inte 
förstår. Vi tolkar det som att genom att medarbetarna ställer frågor till Karl då han rör 
sig i organisationen, visar de sitt förtroende för honom. Om de hade trott att Karl skulle 
skratta åt dem då de frågar, hade de förmodligen inte frågat p g a avsaknad av 
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förtroende. Vi finner att det kan tyda på att han, genom att röra sig i organisationen, 
erövrar medarbetarnas förtroende. Å andra sidan skulle det kunna vara så som Jacobsen 
och Thorsvik (1998) menar när de talar om samverkan som ett villkor för förtroende. 
Medarbetarna kanske redan har ett förtroende för Karl eftersom flertalet har arbetat 
tillsammans med honom under flera år.  
 
Men att gå runt i organisationen skulle också kunna tyda på en avsaknad av förtroende 
för medarbetarna, d v s att kommunikation av strategi genom att röra sig i 
organisationen skulle vara ett sätt att kontrollera dem. Karl menar att hans förtroende 
för medarbetarna är blandat. Han anser att det är viktigt att tala om för dem att deras 
prestation spelar roll och att det som de gör är värdefullt för företaget. När han ser en 
medarbetare som inte arbetar säger han därför ifrån: 
 

”Det de drar in är värdefullt för företaget. Och här är jag väldigt tydlig, om någon sitter och 
latar sig så säger jag att de stjäler en timme från företaget. Det är som att stjäla pengar från 

kassan. Så här är jag väldigt tydlig.” (intervju med Karl) 
 
Filip hävdar att han utan tvekan har förtroende för medarbetarna. Han tycker att de 
bevisat att han kan ha förtroende för dem då Alfa klarat sig bra under svåra tider, vilket 
många konkurrenter inte gjort. När han rör sig bland medarbetarna menar han att det 
kan hjälpa dem att tolka strategin, eftersom han ofta får frågor som har med 
verksamheten att göra och det blir då naturligt att prata om dem vid dessa tillfällen. 
Vidare menar han att: 
 

”Ja, det blir ju ett inofficiellt sätt att sälja tankar och idéer också.” (intervju med Filip) 
 
Att sälja tankar och idéer skulle kunna vara ett sätt för Filip att erövra medarbetarnas 
förtroende. Om han ska agera säljare borde det vara viktigt att ha deras förtroende, 
annars är det ju ingen som köper det han vill sälja. Kanske har han även lyckats få deras 
förtroende då han menar att de lyssnar på det han säger. Förmodligen är det viktigt att 
upprätthålla detta, annars kommer det kanske vara svårt att i framtiden sälja idéerna och 
på så sätt få med sig medarbetarna och således arbeta efter strategin. Han menar att 
relationerna förbättras vid denna kommunikationsmetod, vilket borde tyda på att även 
förtroendet stärks. Han anser sig även ha en bra relation till medarbetarna, på en månad 
tror han sig ha pratat någon gång med nästan var och en av hans 100 medarbetare. 
 
Intranätet är en annan kommunikationsmetod som används för att kommunicera bl a 
strategier. Men det finns olika nivåer i intranätet och tillgången till informationen beror 
på vilken befattning den anställde innehar i den hierarkiska strukturen. Att alla inte har 
tillgång till all information skulle kunna tyda på en avsaknad av förtroende, och att 
agera på ett sådant sätt anser vi inte heller vara ett tecken på att cheferna har för avsikt 
att erövra det. Att röra sig i organisationen kanske kan vara ett sätt att kompensera det. 
Det erövrade förtroendet vid användandet av kommunikationsmetoden att röra sig i 
organisationen skulle alltså kunna kompensera avsaknaden av förtroende vid 
användandet av intranätet.   
 
I motsats till Alfa har samtliga anställda på Beta tillgång till all information på 
intranätet. Detta tyder på att det finns ett stort förtroende för medarbetarna, som tidigare 
nämnts vill Anna ge dem så mycket information som möjligt. Anna är generös med 
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information vad gäller alla kommunikationsmetoder hon använder och det skulle kunna 
tyda på att hon får förtroende genom att agera så. Eftersom hon ansvarar för 
informationssökare, skulle det kanske vara konstigt att undanhålla viss information för 
dem genom att låta dem endast ha tillgång till vissa delar av intranätet. Deras förtroende 
för henne skulle då förmodligen minska. Annas stora förtroende för medarbetarna visar 
sig också i varje individs stora ansvar. Egentligen är det Anna som är ansvarig för hela 
verksamheten men eftersom hon inte har möjlighet att kontrollera dem måste hon lita på 
att de handlar enligt den förordning som Beta lyder under. Vi tolkar det som att ansvaret 
kan stärka medarbetarnas förtroende för Anna, de kan känna att hon litar på dem.  
 
Anna menar vidare att hon försöker röra sig i organisationen så mycket hon hinner: 

 
”Jag springer hellre en trappa upp istället för att ringa.” (intervju med Anna) 

 
Samtidigt påpekar hon att olika möten tar stor del av hennes tid och att det kanske 
ibland är svårt att hinna med att gå runt i organisationen. Hon talar inte enbart om mål 
och strategier vid dessa tillfällen. Hon menar att: 

 
”Det handlar både om skofynd och midsommarfester också.” (intervju med Anna) 

 
Men Anna hävdar att hon talar om mål och strategier så ofta hon kan, samtidigt som 
hon menar att hon inte alltid kan ”tjata” om det. Men får hon tillfälle så talar hon om 
det. Kanske måste hon blanda strategiprat med vanligt socialt prat för att få förtroende 
och för att inte medarbetarna ska få en negativ bild av henne och som Anna uttrycker 
det, uppfatta pratet som ”tjatar”.  
 
Eftersom de anställda på Beta finns utspridda på olika kontor och arbetar olika tider, är 
det svårt att samla alla för att informera om mål och strategier. För att lösa detta åker 
Anna runt till de olika kontoren för att tala om strategier. Detta kan tyda på att hon vill 
visa sig och på så sätt skapa relationer med dem som hon inte fysiskt träffar varje dag. I 
dessa relationer skulle förtroendet sedan kunna växa fram (Ekman, 2003).  

 
Johan menar att han har stort förtroende för medarbetarna, han litar på att de sköter sina 
arbeten. Samtidigt använder han sig inte så mycket av dialogbaserad kommunikation 
genom att gå runt i organisationen. Genom att inte använda sig av denna 
kommunikationsmetod kan han, enligt det vi kommit fram till i tidigare resonemang, 
inte få medarbetarnas förtroende på det sätt som Karl, Filip och Anna får. Som vi tolkat 
det tidigare i analysen ägnar han ändå tid åt den dialogbaserade kommunikationen, i och 
med att han har sin dörr öppen. Kan detta då vara ett annat sätt att erövra förtroende? På 
samma sätt som medarbetarna vågar fråga Karl när han går runt i organisationen vågar 
de anställda på Beta gå in på Johans rum och fråga. Vi tolkar det som att de visar sitt 
förtroende genom att våga gå in till Johan. Enligt Ekman (2003) tolkas strategier i 
småpratet ute i en organisation. I Johans fall skulle detta istället innebära att strategierna 
tolkas på hans rum. Det skulle också kunna förhålla sig så som att medarbetarna redan 
har ett förtroende för honom eftersom Johan, i likhet med Karl, har arbetat med många 
av medarbetarna under många år (Jacobsen och Thorsvik, 1998).   
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Makt och respekt  
 
Bolman och Deal (1991, i Jacobsen och Thorsvik, 1998) diskuterar en form av makt 
som de benämner befattningsmakt. Denna är knuten till formella befogenheter och 
befattningar i organisationens hierarki. Hur mycket formell makt en befattning ger 
varierar med de styrmedel och belöningar som vederbörande i befattningen har kontroll 
över. Oberoende av vilken formell makt som någon har tilldelats, kan det även följa en 
symbolisk makt efter vilken ställning i hierarkin personen har. 
 
Anna menar att ju finare chefstitel en person har desto ”farligare är det att prata med 
henne”. Chefskapet visar på makt, vilket i sin tur inger respekt. Det är inte självklart att 
gå till högsta chefen om det är något. Även Karl menar att medarbetarna har respekt för 
honom. Han har alltid sin dörr öppen men märker ändå en viss tveksamhet hos 
medarbetarna att gå in till honom, vissa drar sig för att göra det. Båda Karl och Anna 
vill ha en god relation till medarbetarna, de vill visa att de inte har någon makt:   
 

”Det är inget märkvärdigt att vara chef här.” (intervju med Karl) 
 

Det tyder på att Anna och Karl, genom sina befattningar, uppfattas av medarbetarna som 
maktinnehavare. Eftersom de befinner sig högst upp i respektiver hierarki har de både 
formell och symbolisk makt. Eftersom det inte finns något bonussystem på Alfa tolkar 
vi det som att det är den symboliska makten som gör att det hos medarbetarna finns ett 
motstånd att gå in till Karl för att prata.  

 
Vi tolkar det som att Karl och Anna går runt i organisationen för att komma ifrån 
respekten och de formella titlarna. Det tyder på att respekt är en faktor till att använda 
sig av dialogbaserad kommunikation. Om de gör det kan de visa medarbetarna att de 
inte är några speciella människor bara för att de är chefer, de vill visa att de är vem som 
helst:  
 

”Jag vill vara en i gänget.” (intervju med Karl) 
 

”Jag har inga problem att prata med medarbetarna om ditten och datten.” (intervju med Anna) 
 
4.7.4 Faktor som beror på både sändaren och mottagaren  
 
Intresse och engagemang 
 
En faktor som vi tycker oss kunna se har betydelse för kommunikation av strategi är 
intresse och engagemang. Vi ser att engagemanget rör både cheferna och medarbetarna, 
engagemanget kan alltså yttra sig från två håll.   
 
Johansson (2003) menar att bl a chefers erfarenheter ligger till grund för hur de 
kommunicerar. Karl har även på sina tidigare arbetsplatser suttit med i ledningen. Han 
tycker att det har varit mer byråkrati på dessa ställen, mindre kommunikation mellan 
chefer och medarbetare. Att vara mer öppen med information ser han som ett mjukare 
sätt. Filip tycker det är intressant med strategier och förespråkar användandet av dem. I 
sin befattning arbetar han även mycket med strategier. Hans tidigare erfarenheter av 
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kommunikation av strategi är negativa. På något ställe har det varit ganska bra men på 
något annat ställe var det väldigt dåligt. 
 
Annas erfarenheter av kommunikation av strategi är mycket begränsade eftersom det i 
Betas bransch knappt förekommit någon strategikommunikation. Eftersom Johan arbetat 
på Beta sedan tidigt 80-tal och det är den enda arbetsplats han har haft, har han inte 
heller några erfarenheter kring detta.  
 
Att döma av de mindre bra erfarenheterna kring kommunikation av strategi tolkar vi det 
som att Karl, Filip, Anna och Johan är drivna av att förbättra kommunikationen. Som 
tidigare nämnts, var Anna initiativtagare till strategiarbetet på Beta, vilket tyder på att 
hennes engagemang härstammar från dåliga erfarenheter. Karl, som anser att det varit 
för byråkratiskt på hans tidigare arbetsplatser, vill nu ha ett mer öppet förhållande till 
medarbetarna och går därför runt och pratar mycket i organisationen. Chefernas 
engagemang för strategier och kommunikation av dem, tolkar vi i sin tur skapar 
förutsättningar för ett engagemang hos medarbetarna.  
 
Ett syfte med kommunikation är att skapa engagemang i verksamheten. Finns ingen 
kunskap om verksamheten går det inte att delta och följaktligen inte heller att känna 
engagemang. Engagemang står i direkt samband med varför en människa gör sitt arbete. 
(Strid, 1999) Mabon (1973, i Strid, 1999) använder uttrycket moraliskt engagemang, 
vilket har som syfte att skapa en ”vi-anda” eller ”du behövs i gänget” känsla.   
 
Annas syfte med att kommunicera strategi är att alla ska få kunskap om verksamheten, 
alla ska arbeta mot samma mål. Vi tolkar det som att hon på detta sätt möjliggör ett 
engagemang och en för medarbetarna, upplevd ”vi-anda”. Det är när Karl använder sig 
av den dialogbaserade kommunikationen genom att gå runt i organisationen, som en del 
av budskapet är att påpeka hur viktiga medarbetarna är för att organisationen ska kunna 
nå sina mål. Härigenom får medarbetarna en chans att uppleva en ”du behövs i gänget” 
känsla.       
 
Samtidigt som det gäller att få ut budskapet kan strategi inte kommuniceras för mycket, 
det får inte bli så att medarbetarna tjatas ut. Förr höll Karl möte en gång i månaden för 
alla anställda, men nu är det alltså istället en gång i kvartalet:  
 

”Det blev för mycket och för ofta, det blev för tjatigt.” (intervju med Karl) 
 
Han tycker att strategin måste kommuniceras i lagom doser: 
 

”Du kan inte stå och bladdra en hel bok om det va.” (intervju med Karl) 
 
Anna är också rädd för att det ska bli tjatigt. Samtidigt tar hon alla tillfällen i akt att 
prata med medarbetarna om strategi. Hon åker även runt på olika kontor i länet och 
”tjatar” om strategi. När Johan har informerat om bokslutsdispositioner har det hänt att 
folk har somnat.  
 
Mabon (1973, i Strid 1999) menar vidare att det är mycket svårt att tvinga fram ett 
positivt engagemang. Vi tolkar det som att om medarbetarna tycker att strategierna 
uttjatas kommer de inte att känna något engagemang. På både Alfa och Beta finns en 
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medvetenhet om detta, vilket gör att de försöker att inte trötta ut medarbetarna. Att de 
använder sig av olika metoder för att kommunicera strategi, skulle kunna vara ett sätt att 
skapa variation och på så sätt inte tjata ut dem.    
 
Anna skulle vilja att de kommunicerade strategi ännu mer. När de på Beta arbetar med 
något projekt försöker de alltid att knyta an det till mål och strategi. Det förs dock ingen 
daglig diskussion kring detta, vilket hon skulle önska. Anledningen till det är bl a som 
hon uttrycker det att ”det är det ingen som mäktar med”. Även Tobias skulle vilja att de 
kommunicerade ännu mer än vad de gör i dagsläget. I likhet med Anna menar han att 
det inte finns någon ork.  
 
Vi tolkar det som att medarbetarna troligen inte kommer att blir uttjatade eftersom 
cheferna inte har hur mycket ork som helst att ”tjata” om strategier. Om de märker att de 
inte får någon respons från medarbetarna hur mycket de än ”tjatar” kommer sannolikt 
även deras engagemang att minska, eftersom kommunikationen upplevs som ett tvång 
(Mabon, 1973, i Strid, 1999).   
 
Att presentera dagsfaktureringen på anslagstavlan som Alfa gör, har både Tobias och 
Karl märkt skapar ett intresse för hur det går för verksamheten, hos medarbetarna: 
 
”För att få en bättre drivkraft i det varje dag, talar om att idag har vi fakturerat för 500 000, idag 

har vi fakturerat för 1 miljon, idag blev det 30 000. Jag menar, alla är vi ju normalt lite 
tävlingsinriktade trots allt. Och bara ett sådant här mål är ju väldigt enkelt egentligen och säkert 
drivande för många då, för man ser att varför blev det inte mer? Och då märker man ett mycket 

större engagemang.” (intervju med Tobias) 
 
Vi tolkar det som att denna kommunikationsmetod skapar ett engagemang hos 
medarbetarna på en konkret nivå. Det är något medarbetarna kan identifiera sig med, det 
är något de uppnår tillsammans. Det tyder på att Mabons (1973, i Strid, 1999) moraliska 
engagemang, ”vi-andan”, förstärks. Resonemanget förstärks även av Högström et al 
(1999) som menar att anställda som kan relatera sin prestation till företagets mål blir 
intresserade av hur det går för organisationen.   
 
4.7.5 Faktorer som beror på organisatoriska förhållanden 
  
Antalet anställda  
 
Filip menar att ju större ett företag är, desto svårare blir det när det ska kommuniceras. 
Även om ett större företag har mer resurser så är det ändå svårare. Han tycker att de på 
Alfa har det lättare, på deras kvartalsmöten samlas alla i matsalen. I likhet med Filip 
menar Strid (1999) att ju större en organisation är, desto större blir kravet på 
kommunikation, eftersom med storlek följer specialisering och uppdelning. Hall (1972, i 
Jacobsen och Thorsvik, 1998) menar att det är svårt att ha direkt kontakt med alla då en 
organisation består av ett stort antal anställda. Detta är i likhet med vad Tobias talar om. 
Han tycker att ju fler det är, desto svårare är det att få kontakt med alla och på så sätt 
veta om budskapet gått fram:  
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”För har du då stora sammankomster när vi samlar alla anställda, så vet man att det alltid är 
någon som sover eller sover inom citationstecken som inte lyssnar eller som har tankarna på 

annat håll.” (intervju med Tobias) 
 
För att undkomma detta tycker han att en uppdelning i små arbetsgrupper är bättre, 
något som, enligt våra tidigare tolkningar, skapar förutsättning för förståelse. På samma 
sätt menar Anna att detta är ett problem, ju fler det är som ska nås av ett budskap, desto 
svårare är det att nå fram till alla på lika villkor. På Beta hålls däremot inte så många 
möten där alla anställda är närvarande. Som tidigare nämnts beror detta på att de finns 
utspridda på olika kontor.  
 
Vi tolkar det som att antalet anställda i organisationen är en faktor som påverkar 
kommunikationen. Att samla alla på en och samma gång på ett möte är, som Ekman 
(2003) påpekar att många tror, ett enkelt och effektivt sätt att förmedla hur medarbetarna 
bör tänka kring viktiga frågor. Hur effektivt ett möte blir tolkar vi beror på 
organisationsstorleken. Är det bara sex deltagare, som är fallet vid Filips möten, blir det 
mer diskussioner och engagemang, men är det så många, som på Alfas kvartalsmöten är 
det, som tidigare nämnts, ofta flera som inte lyssnar och det är bara ett fåtal som vågar 
ställa frågor. Även om mötena gör att alla får samma information på samma gång, finns 
risken att alla inte lyssnar på vad som sägs eller förstår och då blir mötena i viss mån 
verkningslösa. Det krävs en avvägning angående organisationsstorleken. Ska möten 
användas, vilket kan medföra att alla inte förstår eller intresserar sig, eller är smågrupper 
bättre, trots att de kanske kräver mer resurser?   
 
Vi tolkar det som att i nära anknytning till antalet anställda finns karaktären på det som 
ska kommuniceras. Har en organisation 100 anställda är det inte möjligt att 
kommunicera med var och en, även om det kanske hade varit den bästa metoden ur 
förståelse- och intressesynpunkt (Ekman, 2003). Ska en viktig strategisk fråga 
kommuniceras, och det krävs att alla ska förstå och ta till sig budskapet tyder det på att 
de helst arbetar i grupper. Både Alfa och Beta använde sig av gruppdiskussioner och 
personalövningar när deras strategier var nyformulerade och skulle kommuniceras för 
första gången.  
 
Att använda intranätet när det är många som ska nås av ett budskap menar alla 
intervjuade är ett enkelt och smidigt sätt att nå alla medarbetare. Alla får samma 
information samtidigt och det krävs inte direkt några resurser. Samtidigt finns det 
nackdelar med denna metod. Det uppstår samma problem som på ett möte, det finns de 
som inte intresserar sig. Utöver detta finns inte heller möjligheten att ställa frågor direkt, 
som det gör på ett möte. Genom att Alfa använder sin interna broschyr når de också 
många. Vi tolkar det dock som att cheferna inte tar hänsyn till informationens karaktär 
vid användandet av denna kommunikationsmetod eftersom broschyren innehåller ”hela” 
Alfas strategi. Enligt vårt resonemang ovan, hade denna information krävt 
kommunikationsmetoden gruppdiskussioner. När det gäller vilken 
kommunikationsmetod som ska användas tolkar vi det som att både Alfa och Beta tar 
hänsyn till antalet anställda tillsammans med informationens karaktär. Vi tolkar det 
därför som att vissa budskap passar för vissa kommunikationsmetoder.   
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Strategins omfattning  
 
Roos et al (1998) menar att strategins omfattning har betydelse för 
kommunikationsprocessen. På Alfa råder det dock delade meningar om 
kommunikationen ser olika ut beroende om det är en helt ny strategi eller om det bara är 
en omarbetning av den gamla. Om det är en helt ny strategi så tror Tobias att det krävs 
mycket mer insatser från ledningsgruppens sida, annars kommer den inte att få någon 
effekt. Filip däremot menar att det är enklare om det är en helt ny strategi som ska 
kommuniceras. Han tror att det blir lättare för medarbetarna att komma ihåg budskapet 
om det är en större ändring för att ”folk kanske blir lite omruskade”. Huruvida cheferna 
uppfattar det som svårare eller lättare att kommunicera en helt ny strategi skulle kunna 
bero på deras engagemang. Med det menar vi att om de har en positiv inställning och ett 
högt engagemang till kommunikationen av en helt ny strategi, så kan det underlätta, 
medan en negativ inställning och bristande engagemang kan göra att chefen finner det 
betungande. 
 
Johan menar att när det är en stor förändring, något helt nytt, räcker det inte med ett 
meddelande via e-post eller att lägga ut informationen på intranätet. Då behövs ett möte 
där alla deltar. Som tidigare nämnts är det dock svårt att samla alla på en gång. Anna 
tycker som Tobias, att det är svårare om det är en helt ny strategi. För att spinna vidare 
på historien om havet:  
 

”Om det är en helt ny grej är det svårare att förklara hur underbart det är på havet. Om man då 
ska bygga en plastbåt istället för en träbåt är det lättare eftersom det bara är en justering.” 

(intervju med Anna) 
 
Vi tolkar det som att strategins omfattning är en faktor som påverkar kommunikationen. 
Vi tycker oss kunna se en koppling mellan strategins omfattning och förståelse. När det 
är en helt ny strategi så har det på Alfa använts gruppdiskussioner och på Beta 
målseminarium och personalövningar för att medarbetarna ska få en djupare förståelse.  
För att kommunicera en justering eller ett tillägg, d v s när strategins omfattning inte är 
så stor, används istället t ex intranät. Även om det på Alfa råder delade meningar 
angående användandet av olika kommunikationsmetoder vid olika grader av 
strategiomfattning tyder det på att omfattningen har betydelse eftersom både Alfa och 
Beta använder olika kommunikationsmetoder.  
 
Organisationsstruktur 
 
Både Alfa och Beta har en hierarkisk organisationsstruktur med olika nivåer. Däremot 
har de informellt en betydligt plattare struktur där avståndet mellan chefer och 
medarbetare är kort (Ekman, 2003). Vi tycker oss kunna se att både den formella och 
den informella strukturen har betydelse för hur de kommunicerar strategi.    
 
Kommunikationsflödet på Alfa och Beta angående strategier sker vertikalt, det följer 
mönstret i hierarkin och går från överordnade till underordnade (Jacobsen och Thorsvik, 
1998) Vi tolkar det som att kommunikationen av strategi visar på 
organisationsstrukturen. De avdelningsmöten som hålls på Alfa visar att det finns olika 
nivåer i organisationen och att kommunikationen kommer från dess topp. På Beta 
tycker vi oss kunna se att utvecklingssamtalen visar strukturen, Johan försöker få 
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medarbetarnas mål relaterade till strategin, vilken utarbetats högt upp i organisationen. 
Denna uppdelning åskådliggör således att det finns olika formella nivåer i 
organisationen och att det som utarbetats i toppen kommuniceras nedåt. 
 
Vi tolkar det således som att organisationsstrukturen har betydelse för Alfas och Betas 
kommunikationsmetoder. Vid text- och mötesbaserad kommunikation är det cheferna 
som kommunicerar strategin nedåt i organisationen, skillnaden mellan de hierarkiska 
nivåerna är mer uppenbar. Vid den dialogbaserade kommunikationen kommer 
visserligen kommunikationen uppifrån, sker på chefernas initiativ och visar de olika 
nivåerna i organisationen, men det är vid dessa tillfällen som det korta avståndet mellan 
familjerna (Ekman, 2003) synliggörs. Medan text- och mötesbaserad kommunikation 
visar på den formella strukturen, märks i den dialogbaserade kommunikationen såväl 
den formella, som den informella strukturen.     
 
Rutiner 
 
Hall (1972 i Jacobsen och Thorsvik, 1998) menar att med storleken på en organisation 
ökar graden av formalisering. Formaliseringen innebär en utvidgad användning av 
regler och rutiner. Enligt Flaa et al (1998) innebär rutiner en begränsning av 
handlingsmöjligheter i form av inbyggda lösningsalternativ. En alltför ensidig satsning 
på vissa handlingsmönster och rutiner kan skapa problem genom att förhindra 
nytänkande och att inte anpassning till förändringar i omgivningen sker.  
 
På Alfa styrs mycket av verksamheten utifrån rutiner:  
 

”Vi har rutiner för allt.” (intervju med Karl) 
 
På ledningsgruppsmötena finns fasta punkter som de alltid går efter och de har 
etablerade kvalitets- och miljösystem. En motivering till varför det på Alfa hålls så 
mycket möten är enligt Filip att det är en av de vanligaste och enklaste metoderna. Han 
tycker inte att de har hittat något bra alternativ till mötesbaserad kommunikation heller. 
Filip verkar känna sig trygg i att ha rutiner att arbeta efter: 
 

”Man märker att man blir lite frustrerad om man inte har de här mötena.” (intervju med Filip) 
 
Rutiner skulle kunna ses som en faktor till varför cheferna på Alfa använder 
mötesbaserad kommunikation. De är så vana vid att hålla dessa möten att det skulle 
kännas konstigt om de slutade användas. Eftersom alla får samma information samtidigt 
tycker de att möten är ett bra forum och därför är det ingen som försöker hitta någon 
annan alternativ metod.  
 
Samtidigt som kreativitet kan vara en faktor till varför de kommunicerar med möten, 
tolkar vi det so att rutinerna kan hämma kreativiteten. Att medarbetarna hela tiden får 
gå på möten med samma upplägg, kanske minskar den kreativitet som Karl vill att 
mötena ändå ska resultera i. Samtidigt kanske medarbetarna förlorar sitt intresse och 
engagemang, om mötena sker regelbundet och liknande frågor alltid tas upp. 
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4.8 Summering av analysavsnitt 
 
Vi har i analysen kunnat hitta ett flertal faktorer som vi tolkar har betydelse för hur 
chefer kommunicerar strategi. För att uppmärksamma den, enligt oss, komplexa 
”verkligheten” vid kommunikation av strategi, har vi medvetet valt att nedan avbilda 
den på ett ostrukturerat sätt, d v s vi har inte kategoriserat faktorerna efter den struktur 
vi haft i analysen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
Enligt våra tolkningar har alla faktorer som vi tog upp i problemavsnittet, förutom 
tyngdpunkten i strategin och tidsdimensionen, betydelse även i våra undersökta 
organisationer.  
 
Vi har kunnat dela in faktorerna efter begreppen sändare och mottagare i 
kommunikationsprocessen och tolkar det som att chefernas värderingar, människosyn, 
kommunikativa förmåga och tid är faktorer som beror på sändaren medan förståelse för 
budskapet, utbildning och kreativitet beror på mottagaren. Två faktorer, förtroende och 
makt och respekt uppstår i relationen mellan sändaren och mottagaren och intresse och 
engagemang beror på både sändaren och mottagaren. Slutligen kan antalet anställa, 
strategins omfattning, organisationsstruktur och rutiner sägas ha med organisatoriska 
förhållanden att göra. I analysen har vi utgått från den mötes- dialog- och 
symbolbaserade kommunikationen och använt dessa begrepp när vi beskrivit 
kommunikationsmetoderna och faktorerna. Dessutom har vi utvecklat en ny 
kommunikationskultur, textbaserad kommunikation.  
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Figur 10: Översikt av betydelsefulla faktorer vid kommunikation av strategi 
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SLUTSATS 
 
 

edan följer en redogörelse för de slutsatser vi har dragit utifrån våra tolkningar av 
empirin. Vårt syfte med uppsatsen var att beskriva vilka faktorer som har 

betydelse för hur chefer kommunicerar strategi till medarbetarna. De faktorer vi 
diskuterat i analysen skapar tillsammans en helhetsbild över varför cheferna 
kommunicerar som de gör. Samtidigt kan vi tydligt förstå att kommunikation av strategi 
är ett problem i organisationer, cheferna beaktar ett flertal olika faktorer. Vidare kan vi 
se det problematiska med kommunikation då faktorerna dessutom är komplext 
sammanhängande, kan vara både en utgångspunkt och en strävan samt medvetet eller 
omedvetet beaktas av cheferna. Vi kan därför förstå Rohlin et al (1994) när de påstår att 
kommunikation av strategi är något problematiskt samtidigt som vi hoppas att våra 
resultat kan hjälpa till att öka förståelsen och på så sätt väcka tankar hos 
företagsledningar som skulle kunna förbättra kommunikationen av strategi.   
 
5.1 Faktorernas komplexa samverkan 
 
Vi har funnit att det är svårt att säga att en enskild faktor har betydelse för hur strategi 
kommuniceras, t ex har kommunikativ förmåga inte alltid själv någon betydelse för hur 
strategi kommuniceras, utan den hänger ihop med andra faktorer. Ett exempel på denna 
samverkan är att tid tillsammans med kommunikativ förmåga har betydelse för att 
cheferna går runt i organisationen. Det betyder således att två eller flera faktorer 
tillsammans kan ha betydelse för hur strategi kommuniceras. Ett annat tecken på 
komplexiteten är faktorn förståelse som samverkar med såväl utbildning som strategins 
omfattning. En tredje variant som visar komplexiteten är att vissa faktorer motsäger 
varandra; vi har funnit att rutin kan vara en faktor för hur strategin kommuniceras, 
samtidigt som vi även funnit att kreativitet är en annan faktor. Samtidigt tolkar vi det 
som att rutiner hämmar kreativitet.  
 
5.2 Faktorerna som utgångspunkt och strävan 
 
Utifrån analysen kan vi dra slutsatsen att somliga faktorer verkar som utgångspunkt 
medan andra som en strävan. Med utgångspunkt menar vi att cheferna tar hänsyn till 
faktorn vid kommunikation av strategi. Medarbetarnas utbildning är en faktor som 
cheferna utgår ifrån och tar hänsyn till. Även chefernas kommunikativa förmåga, 
värderingar, människosyn, tid, strategins omfattning, rutiner, organisationsstruktur och 
antalet anställda är något som cheferna utgår ifrån vid strategikommunikation. När vi 
talar om strävan menar vi faktorer som cheferna har en önskan om att skapa. Kreativitet 
är ett exempel på en sådan faktor, eftersom vi menar att cheferna, genom att använda en 
viss kommunikationsmetod, strävar efter att främja och skapa kreativitet. Likaså är 
fallet med förståelse, cheferna strävar mot att medarbetarna ska förstå budskapet. 
Övriga tre faktorer är mer svårkategoriserade eftersom de kan vara såväl en 
utgångspunkt som något cheferna strävar efter att uppnå. Intresse och engagemang hos 
cheferna är något som var och en av dem utgår ifrån, samtidigt som det är något som de 
försöker skapa hos medarbetarna. Även förtroende och makt och respekt är både en 

N 
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utgångspunkt och något som eftersträvas. Cheferna utgår från förtroendet de redan har 
från respektive har för sina medarbetare då strategin ska kommuniceras samtidigt som 
de stävar efter att upprätthålla det. Makt och respekt är en faktor som finns i relationen 
mellan chefer och medarbetare och kan därför sägas vara en utgångspunkt. Samtidigt 
strävar de efter att komma ifrån medarbetarnas respekt för dem.   
 
5.3 Medvetenhet eller omedvetenhet vid kommunikation av 
strategi  
 
Efter att ha analyserat empirin har vi dragit slutsatsen att det går att dela upp faktorerna 
i medvetna och omedvetna. Med medvetna faktorer åsyftar vi de faktorer som vi tolkar 
att cheferna medvetet tar i beaktande när de kommunicerar strategi. Med omedvetna 
faktorer menar vi faktorer som vi tolkar att cheferna faktiskt tar i beaktande, men som 
de inte själva är medvetna om att de gör. 
 
5.3.1 Medvetna faktorer 
 
Värderingar 
 
Vi finner att chefernas värderingar är en medveten faktor. På Alfa tas hänsyn till 
värderingen öppenhet, den är en av orsakerna till att de använder mötesbaserad 
kommunikation för att kommunicera strategi. Cheferna vill att medarbetarna ska få 
samma information samtidigt. Eftersom de vill få relationer och kontakt med 
medarbetarna visar sig även öppenheten då de går runt i organisationen. Således är 
värderingen öppenhet något som vi tolkar medvetet tas i beaktande av cheferna. Även 
på Beta finns en öppenhet, både vad gäller förhållandet mellan chefer och medarbetare 
och tillgången till information. Värderingen öppenhet är en medveten faktor eftersom 
Anna försöker delge så mycket information som möjligt och både Anna och Johan 
dessutom medvetet har sina dörrar öppna. 
 
Människosyn   
 
Även människosyn är en faktor som medvetet beaktas. Cheferna på både Alfa och Beta 
tycker att medarbetarna är värdefulla för organisationen, de ser dem som de individer de 
är och bemöter dem med respekt. För att visa detta har t ex Alfa medvetet inga förmän i 
produktionen och på Beta försöks så mycket information som möjligt delges till de 
informationssökande medarbetarna.  
 
Tid  
 
Vi ser tid som en medveten faktor. Cheferna är i högsta grad medvetna att det tar tid att 
kommunicera strategi. På Alfa används mötesbaserad kommunikation för att cheferna 
anser att denna metod tar minst tid, då samlas alla på en gång och får samma 
information. De chefer som går runt i organisationen är medvetna om att denna metod 
tar mycket tid just vid kommunikationstillfället, även om den på lång sikt ger desto mer 
tillbaka. Medvetenheten visar sig genom att cheferna överväger tidsdimensionen mellan 
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de olika kommunikationsmetoderna. Vid tidsbrist tyder det på att t ex intranätet 
används.  
 
Förståelse  
 
Förståelse är en faktor som medvetet tas i beaktande. Cheferna tar hänsyn till 
medarbetarna och försöker utforma kommunikationen så att de ska förstå budskapet. 
När det gäller den textbaserade kommunikationen har Alfa utformat sin interna 
broschyr på ett lättförståeligt sätt och på Beta används ett enkelt språk när cheferna 
kommunicerar med hjälp av intranätet. Även i de andra kommunikationskulturerna tas 
förståelsen medvetet i beaktande. När det gäller den symbolbaserade kommunikationen 
är det dock svårt att avgöra om cheferna medvetet eller omedvetet vill möjliggöra 
förståelse genom symbolerna. Karl kanske inte är medveten om att om han tar på sig 
kostym och slips så utstrålar han inte kostnadseffektivitet medan Anna kanske medvetet 
valt att utforma sitt kontor som en mötesplats för att möjliggöra förståelse av strategin.   
 
Utbildning  
 
I nära anknytning till förståelse finns medarbetarnas utbildning. Eftersom medarbetarna 
på Alfa har en relativt låg utbildning behövs en medvetenhet kring detta när cheferna 
ska kommunicera strategi. Det visar sig genom att språket anpassas till medarbetarnas 
nivå, t ex förenklas ekonomiska termer. På Beta beaktar cheferna medarbetarnas 
utbildning och förser dem därför med så mycket information som möjligt för att 
tillfredställa deras informationsbehov.   
 
Kreativitet 
 
Vi ser kreativitet som en medveten faktor som cheferna beaktar när de ska 
kommunicera strategi. Karl har en önskan om att det vid den mötesbaserade 
kommunikationen ska uppstå diskussioner och Filip vill få respons och idéer på det han 
talar om. När Anna går runt i organisationen vill hon höja kreativiteten ytterligare, vid 
förslag från medarbetarna ber hon dem att knyta an förslagen till strategin.   
 
Intresse och engagemang hos medarbetarna 
 
Vi anser att faktorn intresse och engagemang går isär när det gäller att kategorisera den 
som medveten eller omedveten. När det gäller medarbetarnas intresse och engagemang 
finner vi faktorn medveten. Cheferna tänker på att det finns en risk att medarbetarna ska 
bli uttjatade och på så sätt tappa sitt eventuella intresse och engagemang för strategi. Ett 
sätt att försöka undvika detta på Alfa är att ha en anslagstavla där dagsfaktureringen 
presenteras. Syftet med denna är att förstärka vi-andan och på så sätt upprätthålla 
medarbetarns engagemang.  
  
Antalet anställda 
 
På både Alfa och Beta tar cheferna hänsyn till antalet anställda när de ska kommunicera 
strategi. De är medvetna om att det, på grund av antalet, är svårt att nå fram till alla vid 
mötesbaserad kommunikation. För att möjliggöra att alla förstår och tar till sig 
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budskapet används på Alfa gruppdiskussioner och på Beta målseminarium och 
personalövning.   
 
Strategins omfattning 
 
Vi ser strategins omfattning som en medveten faktor till hur cheferna kommunicerar 
strategi. Tobias menar att när strategin är ny så krävs mer av cheferna som 
kommunikatörer, annars får budskapet ingen effekt. Även Anna tycker att det är svårare 
om det är en ny strategi. Medvetenheten kring strategins omfattning yttrar sig genom att 
de använder sig av olika kommunikationsmetoder. När Alfas och Betas strategier var 
nya använde de sig av metoder som, enligt vår tolkning, skapar förutsättning för 
förståelse medan de, när strategins omfattning inte är så stor, använder t ex intranät.      
 
5.3.2 Omedvetna faktorer 
 
Kommunikativ förmåga 
 
Vi ser kommunikativ förmåga som en omedveten faktor. De intervjuade anser sig inte 
själva kunna avgöra hur bra eller dåliga de är på att kommunicera. Eftersom faktorn är 
en egenskap tror vi att de väljer kommunikationsmetod efter vilken personen känner sig 
mest bekväm i, utan att reflektera över hur bra hon är på att kommunicera. Är personen 
kommunikativ så väljer hon, enligt vår tolkning, först och främst en dialogbaserad 
kommunikationsmetod, och är hon mindre kommunikativ så kan det tänkas att hon 
väljer en textbaserad metod. Alltså tar ändå chefen sin kommunikativa förmåga i 
beaktande, men omedvetet. 
 
Förtroende  
 
Förtroende anser vi vara en omedveten faktor. Chefernas medvetna syfte med att gå runt 
i organisationen är bl a att få en bättre helhetskänsla, skapa relationer samt att direkt 
kunna svara på frågor. Men vi tycker oss kunna se att de omedvetet försöker få 
medarbetarnas förtroende, att de alltså omedvetet rör sig i organisationen för att erövra 
deras förtroende. Men det tyder på att de även ibland gör det för att kontrollera 
medarbetarna och att de inte litar på dem, således avsaknad av förtroende. Det kan också 
förhålla sig så att cheferna har förtroende och vill då gå runt för att återuppehålla det. Vi 
tolkar det som att cheferna dels har ett medvetet, dels ett omedvetet syfte med att gå runt 
i organisationen, och att de faktiskt omedvetet tar förtroende i beaktande då de 
kommunicerar strategi. 
 
Makt och respekt 
 
Vi tolkar det som att makt och respekt är en omedveten faktor. Karl och Anna menar att 
medarbetarna har respekt för dem och inte självklart kommer till dem då problem 
uppstått. Samtidigt tolkar vi det som att de skulle kunna gå runt i organisationen för att 
komma ifrån makt och respekt och formella titlar. Karl och Anna har ett så informellt 
förhållande till medarbetarna, de kan tala med dem om såväl arbetsrelaterade som 
vardagliga frågor, att de omedvetet går runt i organisationen för att minska makt- och 
respektkänslan. 
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Intresse och engagemang hos cheferna 
 
Cheferna är medvetna om att deras tidigare erfarenheter spelar roll för hur de 
kommunicerar strategi. De intervjuade på Alfa och Beta har negativa erfarenheter och är 
därför intresserade och har ett högt engagemang för att kommunicera strategi. Men 
cheferna verkar vara så upptagna med att kommunicera strategi, att de, enligt vår 
tolkning, inte är medvetna om att deras intresse och engagemang faktiskt beror på dåliga 
erfarenheter.   
 
Organisationsstruktur 
 
Vi ser organisationsstruktur som en omedveten faktor. Vi tolkar det som att strukturen 
är en så naturlig del av organisationerna, de har alltid haft en hierarkisk struktur, att 
cheferna inte medvetet beaktar den när de ska kommunicera strategi. Strukturen finns 
där ändå, både den formella och den informella. Vi tror därför att den vertikala 
kommunikationen av strategi är så naturlig att den sker automatiskt, d v s den tas 
omedvetet i beaktande.  
 
Rutiner 
 
Vi tolkar det som att rutiner är en faktor som är omedveten. Alfas syfte med att 
kommunicera strategi genom möten är inte att de alltid har gjort så, utan att de anser att 
mötesbaserad kommunikation är bra. Men det tyder på att rutiner ändå är en faktor för 
varför de väljer att använda möten, de har nämligen rutiner för nästan allt i 
organisationen och möten verkar inte vara ett undantag. Vi tolkar det därför som att de 
är så upptagna med att ha möten att de inte inser att det är rutiner som är orsaken till att 
de använder mötesbaserad kommunikation. Således ser vi rutiner som en omedveten 
faktor till varför de väljer att kommunicera strategi genom möten, de har betydelse men 
cheferna är inte medvetna om det.  
 
5.4 Kommunikationskulturer   
 
Vi har i vår uppsats utvecklat olika begrepp för att kommunicera strategi; mötes-, 
dialog-, symbol- och textbaserad kommunikation. Dessutom har vi utvecklat begreppet 
kommunikationskultur som ett samlingsnamn på dessa.  
 
De olika kommunikationskulturerna förekommer i både Alfa och Beta, men i olika grad, 
det är ingen av dem som är renodlad. Vi finner att Alfa har en blandning av mötes- och 
dialogbaserad kommunikation med inslag av främst text- men även symbolbaserad 
kommunikation. Beta har en blandning av dialog- och textbaserad kommunikation men 
även mötes- och symbolbaserad kommunikation förekommer.  
 
Efter analysen kan vi se olika drag i de olika kommunikationskulturerna och för att 
illustrera detta kommer vi att bygga vidare på den matris vi utvecklade under rubriken 
kommunikationsmetoder i analyskapitlet. Tre av kommunikationskulturerna innehåller 
flera olika kommunikationsmetoder och det går därför inte att säga att en kultur 
verkligen är på ett visst sätt. T ex har vi tolkat det som att anslagstavlan skapar ett 
engagemang medan det är svårt för oss att uttala oss om broschyren och intranäten 
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skapar engagemang. Vi har därför fokuserat på själva kulturen, d v s, möte, dialog, 
symbol och text.     
 
Under dimensionen kommunikationsmetoder har det under den dialogbaserade 
kommunikationen tillkommit en metod som vi här kallar för kontorsprat. Med den 
åsyftas Johans dialoger på kontoret.  
 
Vi finner att den mötesbaserade kommunikationen har en mycket hög grad av 
formalisering eftersom mötena sker på förutbestämda tider, har ett förutbestämt syfte 
och har förutbestämda deltagare. Den dialogbaserade kommunikationen är informell. 
Att gå runt i organisationen och kontorsprat sker spontant och kan handla om vad som 
helst. Gruppdiskussioner, målseminarium, personalövning och utvecklingssamtal sker 
visserligen på förutbestämda tider och har ett visst syfte men samtidigt ges det utrymme 
till informella dialoger. Den symbolbaserade kommunikationen är mycket informell, 
den finns i organisationen hela tiden och sker utan förberedelser. Slutligen har den 
textbaserade kommunikationen en hög grad av formalisering. Metoderna riktar sig till 
alla medarbetare, har ett bestämt syfte och förekommer regelbundet.   
 
Vid den mötesbaserade kommunikationen behöver chefen vara aktiv, det är hon som 
står i centrum och leder mötet. Hon behöver vara tydlig genom att försöka uttrycka sig 
så enkelt som möjligt och hon måste vara uppmärksam på om medarbetarna hänger med 
eller om de sitter och ”sover”. Den dialogbaserade kommunikationen kräver också att 
chefen är tydlig. Det behövs en delaktighet, där det gäller att skapa en dialog och det 
krävs öppenhet för att det ska uppstå en kontakt och relation till medarbetaren. Vid den 
symbolbaserade kommunikationen krävs det från chefens sida inga speciella krav 
eftersom vi tolkar det som att det går att kommunicera genom symboler såväl medvetet 
som omedvetet. När det gäller den textbaserade kommunikationen krävs det också en 
tydlighet, det gäller att för chefen att formulera sig på ett tydligt sätt och använda ett 
enkelt språk. 
 
Kommunikationskulturerna har både styrkor och svagheter. Vid mötesbaserad 
kommunikation samlas alla på samma ställe och får samma information och ur 
tidssynpunkt går metoden snabbt. Däremot finns risk för att budskapet inte går fram, 
eftersom deltagarna är så många är det inte så vanligt att medarbetarna ställer frågor. 
Dessutom finns en risk för lågt engagemang, vissa är inte intresserade av vad som 
presenteras. En annan svaghet är att mötena sker på rutin. Den dialogbaserade 
kommunikationen möjliggör förståelse. I dialogerna vågar medarbetarna ställa frågor 
och det uppstår diskussioner, därför finns det möjlighet att skapa förtroende. Dessutom 
kommer medarbetarna med förslag och idéer, kreativiteten främjas. Svagheten är dock 
att metoden tar tid, samtidigt som det är omöjligt att nå alla samtidigt. Styrkan med 
symbolbaserad kommunikation är att den på ett konkret sätt kan förstärka budskapet 
ytterligare, det krävs heller ingen tid eftersom symbolen finns i omgivningen hela tiden. 
Svagheten är att chefen inte kan veta om medarbetarna uppfattar symbolen eller ej. Den 
textbaserade kommunikationen är bra då den når alla och det krävs inte mycket tid att 
kommunicera på detta sätt. Samtidigt finns det en risk att alla inte läser det som 
kommuniceras, vilket inte heller går att kontrollera.   
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Vår beskrivning av vilka faktorer som har betydelse vid kommunikation av strategi och 
de begrepp vi har utvecklat, gäller för de två organisationer vi har undersökt. Men 
resultatet är ändå värdefullt och kan användas som utgångspunkt vid jämförelse, då 
förhållanden som beskrivs i de undersökta företagen kan återfinnas i andra. Liknande 
förhållanden är i stora drag organisationer med cirka 100 anställda, en hierarkisk 
struktur och med ett klassiskt perspektiv på strategi.  
 
Inför undersökningen och som vi även tog upp i metodkapitlet, tyckte vi att det var 
positivt att de två forskningsobjekten befinner sig i totalt olika branscher. Dock har det 
visat sig att det inte blev så stora skillnader, alla faktorer utom en har vi funnit har 
betydelse på både Alfa och Beta. Detta faktum skulle kunna förstärka att våra resultat 
kan användas i organisationer med liknande förhållanden.  

Figur 11: Kommunikationskulterna och deras dimensioner 
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REFLEKTIONER 
 
 

nder uppsatsen gång har vi insett att kommunikation faktiskt är något 
komplicerat, inte minst när vi själva försökt kommunicera våra tankar till 

varandra. För att få den andra att förstå krävs såväl tydlighet som lyhördhet. När vi 
tänker efter så är det nog alltid så när vi har arbetat tillsammans med någon, men det är 
först nu när vi skriver om kommunikation, som vi på riktigt blivit medvetna om det. 
 
6.1 Reflektioner kring vår uppsats  
 
I problemavsnittet har vi spekulerat kring betydelsefulla faktorer vid kommunikation av 
strategi. Vi tror att detta arbetssätt har hjälpt oss att hitta de faktorer som vi har gjort, 
spekulationerna utgjorde en grund i undersökningen. Att vi dessutom utvecklade 
begrepp redan i problemavsnittet gjorde att vi kunde använda oss av vårt eget språk för 
att beskriva och analysera faktorerna. 
 
Informationsmässigt så har vi övervikt på Alfa jämfört med Beta. Detta beror på att vi 
inte fick spela in intervjuerna på Beta och därför hann vi inte få med allt som sades. 
Således kan det i analysen ibland finnas avsnitt där det fokuseras mer på Alfa än Beta. 
Exempel på detta är avsnittet där kommunikationsmetoderna beskrivs och att vi inte har 
lika många citat från Beta som Alfa. Nu i efterhand så anser vi dock inte att det har 
påverkat vår uppsats i någon större utsträckning, vi har utan problem kunnat analysera 
materialet och dra slutsatser. Det är därför inte alls säkert att uppsatsen skulle ha blivit 
bättre om vi fått spela in intervjuerna istället. Det skulle kunna förhålla sig så att vi trots 
allt har fått med det allra viktigaste.  
 
Vi har funnit det svårt att studera den symbolbaserade kommunikationen. Detta 
eftersom det är vi som upplevt att det finns symboler och sedan tolkat det som att de kan 
uppfattas som kostnadseffektivitet och lokal mötesplats. Det är därför inte möjligt för 
oss att uttala oss om att Alfa och Beta faktiskt kommunicerar strategi med hjälp av 
symbolbaserad kommunikation.  
 
6.2 Förslag på vidare forskning 
 
I vår studie har vi haft ett ledningsperspektiv för att beskriva vilka faktorer som har 
betydelse för kommunikation av strategier. Men kommunikationen får ingen effekt om 
inte medarbetarna förstår och/eller intresserar sig för budskapet. Vi finner det därför av 
vikt att studera hur medarbetarna uppfattar strategikommunikation.  
 
Det skulle även vara intressant att undersöka kommunikation av strategi i organisationer 
där medarbetarna är delaktiga i strategiformuleringsprocessen; hur skulle i så fall 
kommunikationen yttra sig? Skulle det då inte uppstå några kommunikationsproblem, 
vilket Rohlin et al (1994) menar att det inte gör? 
 

U 



Kommunikation av strategi 
- betydelsefulla faktorer  

 
 
 

 - 76 - 

 

KÄLLOR 
 
 
Tryckta källor  
 
Andersen, Ib (1998): Den uppenbara verkligheten: val av samhällsvetenskaplig metod. 
Studentlitteratur, Lund.  
 
Anthony, Robert N och Govindarajan Vijay (2001): Management Control Systems. 
McGraw Hill, Boston.  
 
Bruzelius, Lars och Skärvad, Per-Hugo (1995): Integrerad organisationslära. 
Studentlitteratur, Lund.  
 
Bruzelius, Lars och Skärvad, Per-Hugo (2000): Integrerad organisationslära. 
Studentlitteratur, Lund.  
 
Chandler, Alfred D (1962): Strategy and structure. The Mit Press, Massachusetts.  
 
Dahlkwist, Matts (1999): Kommunikation – utveckling och möjligheter. Liber AB, 
Stockholm. 
 
Ekman, Gunnar (2003): Från prat till resultat- om vardagens ledarskap. Liber 
Ekonomi, Malmö. 
 
Eneroth, Bo (1984): Hur mäter man ”vackert”? Akademilitteratur, Stockholm.    
 
Flaa, Paul, Hofoss, Dag, Holmer-Hoven, Finn, Medhus, Thorstein och Rønning, Rolf 
(1998): Introduktion till organisationsteori. Studentlitteratur, Lund. 
 
Hatch, Mary Jo (2000): Organisationsteori - moderna, symboliska och postmoderna 
perspektiv. Studentlitteratur, Lund.  
 
Högström, Anders, Bark, Mats, Bernstrup, Sofia, Heide, Mats och Skoog, Anneli 
(1999): Kommunikativt ledarskap – en bok om organisationskommunikation. 
Industrilitteratur, Stockholm. 
 
Jacobsen, Dag Ingvar och Thorsvik, Jan (1998): Hur moderna organisationer fungerar. 
Studentlitteratur, Lund.  
 
Johansson, Catrin (2003): Visioner och verkligheter: Kommunikationen om företagets 
strategi. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala.  
 
Karlöf, Bengt (2000): Strategins renässans. Ekerlids förlag. Stockholm.  
  
Karlöf, Bengt (2002): Strategins processer och verktyg. Ekerlids förlag, Stockholm.  



Kommunikation av strategi 
- betydelsefulla faktorer  

 
 
 

 - 77 - 

Kvale, Steinar (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund.  
 
Larsson, Larsåke (2001): Tillämpad kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur, Lund.  
 
Lundahl, Ulf och Skärvad, Per-Hugo (1999): Utredningsmetodik för samhällsvetare och 
ekonomer. Studentlitteratur, Lund.   
 
Mintzberg, Henry, Ahlstrand, Bruce och Lampel Joseph (1998): Strategy safari – the 
complete guide through the wilds of strategic management. Financial Times Prentice 
Hall, Harlow.   
 
Müllern, Tomas och Stein, Johan (2000): Ledarskap i den nya ekonomin - konkurrensen 
om kompetens, kapital och kunder. Liber Ekonomi, Malmö. 
 
Patel, Runa och Tebelius, Ulla (1987): Grundbok i forskningsmetodik- kvalitativt och 
kvantitativt. Studentlitteratur, Lund.  
 
Porter, Michael (1996): What is strategy? Harvard Business Review, November-
December, sid 61-78.  
 
Rohlin, Lennart, Skärvad, Per-Hugo och Nilsson, Sven Åke (1994): Strategiskt 
Ledarskap i Lärsamhället. Studentlitteratur. Lund. 
 
Rolfer, Bengt (2002): Ikeachefen- serieprodukt för framgång. Chef, nr 12, sid 16-23.   
 
Roos, Göran, von Krogh, Georg och Roos, Johan (1998): Strategi. Studentlitteratur, 
Lund.  
 
Strid, Jan (1999): Internkommunikation. Studentlitteratur, Lund.  
 
Thompson, Arthur och Strickland, Alonzo J (1992): Strategyformulation and 
implementation: tasks of the general manager. Homewood, Irwin.   
 
Whittington, Richard (2002): Vad är strategi –och spelar den någon roll? Liber 
Ekonomi, Malmö.  
 
Elektroniska källor 
 
Borås Tidning (2003-01-30): Brister i intern kommunikation. 
http://www.mediearkivet.se/mediearkivet/sok/skolor/skolor_artikel.jsp?AID=708416 
Hämtad 2003-02-27 
 
Forsberg, Krister (2003-01-24): Strategier hamnar i återvändsgränd. Computer 
Sweden. 
http://www.mediearkivet.se/mediearkivet/sok/skolor/skolor_artikel.jsp?AID=711488 
Hämtad 2003-02-27 



Kommunikation av strategi 
- betydelsefulla faktorer  

 
 
 

 - 78 - 

Hansson, Charlotte (1998-03-13): Anställda förstår inte visionerna. Dagens Industri.  
http://di.se/Scripts/Main/print.asp?ID=1998\03\13\di0017&print=1 
Hämtad 2003-05-05 
 
Liljequist Rydz, Karin (2002-04-12): Ledarskap kräver kommunikation. Chefsforum, 
HTF. 
http://www.htf.se/chef/arkiv/20020412093522a.shtml 
Hämtad 2003-01-27 
 
Pineus, Isaac (2003-02-25): Nu måste vd gå ut i verkligheten. Affärsvärlden. 
http://www.affarsvarlden.se/article.jsp?article=31519 
Hämtad 2003-03-04 
 
Seilitz Horney, Eva (2000-04-10): Ikea tränar sin laganda regelbundet. Svenska 
Dagbladet. 
http://www.mediearkivet.se/mediearkivet/sok/skolor/skolor_artikel.jsp?AID=353135 
Hämtad 2003-03-05 
 
www.ikea.se 
besökt 2003-02-12 
 
www.tarkett.se 
besök 2003-02-03 
 
www.volvo.com 
besökt 2003-02-20 
  
www.volvopenta.se 
besökt 2003-02-20 
 
 


