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ABSTRAKT 
 

Titel: Internkommunikation på föränderliga arenor – En studie om 
hur olika störningsmoment kan påverka interna 
kommunikationsprocesser inom multinationella företag. 

Författare: Camilla Melander Kanz och Mikaela Käll 

Examinator: Ronny Severinsson 

Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i medie- och 
kommunikationsvetenskap [15 hp]. 

Termin: VT 16 

Datum: 23 maj 2016 

Antal ord 16 459 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att definiera olika hinder som kan uppstå i 
den interna kommunikationsprocessen inom en avdelning på ett 
transnationellt företag med fokus på organisationskulturella och 
mångkulturella kontexter. Frågeställningarna grundas i olika 
aspekter som kan påverka den interna 
kommunikationsprocessen. Studiens frågeställningar är 
baserade på aspekter som kan påverka den interna 
kommunikationsprocessen. 

Metod och material: Studien är en kvalitativ ansats och det genomfördes 17 
semistrukturerade intervjuer med anställda inom avdelningen 
på det transnationella företaget. Den framtagna empirin 
analyserades i relation till studiens teoretiska ramverk som tar 
sin grund i Shannon och Weavers kommunikationsmodell och 
Larssons kontextualiserade modell utefter de riktlinjer som 
finns inom skolan Grounded Theory. 

Huvudresultat: Studiens resultat visar att förekommande hinder inom 
internkommunikationen ligger inom ramen för innehåll och 
struktur, information i relation till tid och mängd, 
informationshantering och i meningsskapande information 
vilket påverkar kommunikationsprocessen. Det konstateras 
även att det finns organisations- och mångkulturella hinder men 
dessa upplevs inte vara lika stora. 

 
Nyckelord: Internkommunikation, organisationskommunikation, strategisk 

kommunikation, kommunikationsprocesser, organisations och 
multikulturell kontext. 
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1. INTRODUKTION 
 

Kommunikationsprocesser inom organisationer utspelar sig idag inom en ny arena av 
tekniska verktyg som ständigt är under utveckling. Dessa ökar möjliggörandet för 
kommunikativ dialog och kan underlätta i organisationers internkommunikation. Med 
denna informations- och kommunikationstekniska (IKT) utveckling föds också en 
ofta för stark tro till vad tekniken kan bistå med och det kan vara svårt för 
organisationer att orientera sin internkommunikation i den pågående utvecklingen 
(Falkheimer och Heide, 2003). Det är inte ovanligt att organisationer kämpar med 
olika problem i sin internkommunikation, speciellt i ljuset av informations- och 
kommunikationsteknikens utveckling (Stier, 2009). 
 
Den interna kommunikationen har en betydande roll när det kommer till företags 
framgång och är än mer viktig i de flera kontexter som företag kan verka inom. En 
annan påverkande kontext är samhällsglobaliseringen och dess påverkan. Dagens 
organisationer måste anpassa sig efter den globalisering som sker i samhället idag. 
Det är den teknologiska utvecklingen som innefattar en snabbt växande 
kommunikation, gränsöverskridande transporter, migration och finansiella flöden som 
ligger till grund för den ökade globaliseringen. Utvecklingen resulterar i allt fler 
företag arbetar gränsöverskridande med personal från olika kulturer och i en 
internkommunikation som förmedlar gränsöverskridande stora informationsvolymer 
som sänds ut i flera kanaler oberoende av tid och rum. Detta kan bli än mer 
problematiskt för företags kommunikationsarbete inom en organisations- och 
mångkulturell kontext vilket också är ett relativt nytt och förhållandevis outforskat 
fenomen (Stier, 2009). 
 
Ett kommunikationsarbete inom en organisation kan vara både internt och externt. 
Det externa kommunikationsarbetet har som syfte att skapa dialog, insyn och 
delaktighet med medborgare, medier och andra intressenter (Borza och Réka, 2012). 
Det interna kommunikationsarbetet syftar till den kommunikation som sker inom 
organisationen där fokus ligger vid koordinering, styrning och ledning (Heide, 
Johansson och Simonsson 2012). 
 
Det är den interna kommunikationen som utgör grunden för organisationens 
kommunikationsarbete och innefattar områden som företagskommunikation, HR och 
organisatorisk kommunikationsstrategi (Bharadwaj, 2014). Om en organisation 
använder sig av en bristfällig intern kommunikationsstrategi ökar risken för att de 
anställda gör felbedömningar, går miste om viktig information gällande 
organisationens vision eller skickar ut felaktig information både internt och externt. 
Det finns också en risk för att konflikter och missnöje uppstår inom organisationen 
vilket resulterar i att organisationen påverkas negativt (Stegaroiu och Talal, 2014).  
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Inom olika organisationer existerar en organisationskultur som speglar 
organisationens individuella värderingar för hur arbetet bör bedrivas. Det är därför 
viktigt att den interna kommunikationen tydligt genomsyras av den kultur som finns 
inom organisationen för att alla anställda ska kunna arbeta utefter organisationens 
värderingar och arbetsrutiner. Detta kan vara problematiskt då både olika avdelningar 
och dess anställda bär på kulturella skillnader. En kulturell skillnad kan finnas inom 
olika avdelningar. Man använder sig av en specifik jargong inom en avdelning som 
tolkas och förstås annorlunda av personal på en annan avdelning. En annan kulturell 
skillnad uppstår i ett mångkulturellt sammanhang. Beroende på olika kulturella 
bakgrunder så tolkar anställda informativa texter på olika sätt och det kan också 
finnas språkliga barriärer när det kommer till den kommunikation som bedrivs inom 
organisationen. Inom ett mångkulturellt företag ökar risken för feltolkningar gällande 
den interna kommunikationen (Alvesson, 2013). 
 
Organisationer som har en väl fungerande internkommunikation som genomsyras av 
en tydlig organisationskultur samt arbetar för att öka de anställdas engagemang inom 
organisationen resulterar i högre samarbetsvilja, produktivitet samt ökad lönsamhet 
(Stegaroiu och Talal, 2014).  

1.1 BAKGRUND 

I takt med globaliseringen har allt fler företag verksamheter utomlands vilket har 
resulterat i att de kulturella aspekterna inom företagens internkommunikation har fått 
en allt större betydelse (Stier, 2009). Internkommunikationen har också blivit alltmer 
komplex i ljuset av teknikens utveckling vilket sätter stor press på företagens sätt att 
hantera sin internkommunikation (Jacobsen och Thorsvik, 2014). Med beskriven 
bakgrund anser vi att det skulle vara intressant att studera internkommunikationen på 
ett företag som verkar inom en mångkulturell kontext och som också är under 
teknikens utveckling. Det är bakgrunden till varför vi valt att studera 
internkommunikationen inom en avdelning på ett mångkulturellt företag som 
innehåller fyra enheter och det är dessa som kommer att studeras. 
 
Avdelningen och dess fyra enheter som studien kommer att utgå ifrån kommer att 
vara anonyma i studien och därav benämnas som Avdelning X och Enheterna Y. 
Eftersom det finns fyra enheter kommer dessa att refereras i intervjuerna till Enhet 1, 
2, 3 eller 4. Det kommer enbart att ges en generell beskrivning av företaget och dess 
avdelnings verksamhet.  
 
Företaget har sedan ett flertal år varit internationellt etablerade, vilket har resulterat i 
att företaget är väl medvetna om den interna kommunikationens betydelse i relation 
till den kulturella kontexten. Dock har företagsledningen uppmärksammat att den 
interna kommunikationen inom Avdelning X är bristfällig. Avdelning X består av 200 
anställda samt 100 konsulter som är etablerade på åtta olika ställen både nationellt och 
internationellt. Det är även viktigt att belysa att det råder kulturella olikheter inom 
Avdelning X.  
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Avdelning X har i nuläget ingen formulerad kommunikationsplan som ger en riktlinje 
för de anställdas arbete inom Enheterna Y. Målformulering och strategi för 
kommunikation saknas alltså. Avdelning X har en organisationskulturell plan som 
fungerar som både riktlinje och kärnvärde inom Enheterna Y. 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Det är inte ovanligt med interna kommunikationsproblem inom organisationer både 
nationellt och internationellt (Jacobsen och Thorsvik, 2014). Problemen är ofta flera 
och handlar om en dålig kommunikation sinsemellan medarbetare men också mellan 
ledning och anställda. Svårigheterna innebär att anställda inom organisationerna 
upplever att de inte får den information de har behov av och hindras i sina 
arbetssysslor (ibid.). Det förekommer även organisationer som inte investerar i sin 
internkommunikation (Chmielecki, 2015), vilket blir problematiskt då organisationer 
som verkar idag gör det inom en alltmer komplex kontext där interkommunikationen 
blir än mer viktig för organisationen (Strid, 1999).  
 
1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med studien är att identifiera olika hinder som kan uppstå i den interna 
kommunikationsprocessen inom en avdelning på ett multinationellt företag med fokus 
på organisationskulturella och mångkulturella kontexter. Vår övergripande 
frågeställning är därmed: Hur kan olika hinder identifieras utifrån anställdas 
upplevelser av den interna kommunikationen inom Avdelning X på ett multinationellt 
företag. Denna övergripande frågeställning har vi brutit ned i följande frågor: 

 
1. Hur upplever anställda den interna kommunikationens innehåll och dess 

struktur? 
2. Hur uppfattar anställda möjligheten att ta del av information i förhållande till 

mängd och tid? 
3. I praktiken hur hanteras den interna kommunikationen av anställda inom 

avdelning X? 
4. Vad har den interna kommunikationens innehåll för betydelse för de 

anställda?  
5. Hur upplever anställda organisationskultur och mångkultur i relation till 

internkommunikationen? 
 
Nästkommande kapitel kommer att ge en överblick över var vetenskapen står 
internationellt inom studiens forskningsområde. Avsnittet kommer att ta upp den allra 
viktigaste forskningen och visa på vilket sätt studien ingår inom området. 
Inledningsvis presenteras studier kring organisationers internkommunikation. Detta 
följs av studier kring organisationskultur och mångkultur inom organisationer. 
 
1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Studien avgränsas till att enbart studera det interna kommunikationsflödet inom en 
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avdelning på ett multinationellt företag med fokus på organisationskulturella och 
mångkulturella kontexter.  
 
Företaget är strukturerat i flera olika nivåer och inom de olika nivåerna arbetar de 
anställda med olika saker. Avdelning X som studien avgränsat sig till bedrivs inom ett 
kontorslandskap och sköts av olika chefer, mellanchefer och medarbetare. Över 
avdelningen finns det ytterligare chefer som arbetar mot hela organisationen. Det 
finns även en verksamhet under Avdelning X som arbetar med produktion och även 
där finns det chefer, mellanchefer och medarbetare. Verksamheterna under och över 
Avdelning X kommer inte att studeras i denna studie. 
 
Det interna kommunikationsflödet kommer enbart att studeras i relation till kulturella 
och organisationsstrukturella kontexter, vilket innebär att andra kontexter som kan 
påverka den interna kommunikationen inte kommer att studeras i denna studie.  
 
Studien fokuserar på den information som enbart berör anställda inom Avdelning X. 
Ibland mottar medarbetarna inom avdelningen information som är skapat av chefer 
som befinner sig på en högre nivå än den studerade avdelningen, hur den 
informationen hanteras studeras ej i studien. Det finns även information som sprids 
inom avdelningen som även är ämnat för medarbetare på en lägre nivå, det vill säga 
produktionsnivån, även den informationen är exkluderad i studien.  
 
En annan aspekt som är viktig att belysa är att det inte har gjorts någon skillnad 
mellan chefernas och medarbetarnas svar under intervjuerna. Detta innebär att vi inte 
har analyserat om det finns några skiljaktigheter mellan chefernas och medarbetarnas 
svar. 
 
En annan avgränsning som gjorts är att alla beståndsdelar i den kontextualiserade 
modellen (se figur 3) som tar sin grund i Shannon och Weavers modell (se figur 1) 
inte analyseras i studien. Några av beståndsdelarna stämmer inte överens med det 
kommunikationsflödet som sker inom avdelningen. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
 
Det finns många vetenskapliga studier inom forskningsområdet som berör 
internkommunikation, organisationskultur och mångkulturell kultur. En stor del av 
forskningsfältet inriktar sig på att försöka förklara internkommunikation, kultur och 
organisation i en företagskontext. De studerar vilka barriärer och konflikter företag 
stöter på, hur de hanterar sin kommunikation samt vilka effekter det får. 
Forskningsfältet beskriver internkommunikation som ett komplext fenomen och 
uppmanar till vidare studier inom området. I följande avsnitt kommer det att ges en 
presentation av tidigare forskning inom internkommunikation, organisationskultur 
och mångkulturell kommunikation inom organisationer.  
 
En studie av Stegároiu och Talal (2014) syftade till att undersöka betydelsen av att 
utveckla en intern kommunikationsstrategi som visade att om man inom företaget 
arbetar aktivt med att formulera och förmedla ett kärnvärde som har sin grund 
företaget så kommer det att ge ett positivt utslag för företaget. De argumenterar för att 
anställda är nyckeln till en bra kommunikativ strategi och menar att en bra 
internkommunikation med anställda som utgångspunkt kan skapa ett engagemang hos 
de anställda och på så sätt även säkerställa den vision som presenterats inom den 
interna kommunikationen. Ett ökat engagemang hos de anställda kan resultera i ett 
ökat samarbete inom företaget samt öka produktiviteten och lönsamheten på företaget.  
 
Detta är även något som Olaisen och Rosendahl (2014) argumenterar för i sin studie 
som visade att ledarna i det norska företaget Statoil med fördel kunde använda sig av 
en god internkommunikativ strategi. Strategin var utformad för att fungera i ett 
kommunikationsflöde med en top-down och bottom-up struktur där ledningen 
kommunicerade information ner i organisationen och anställda kommunicerade upp i 
organisationen i form av feedback. De anställda användes i detta fall som en 
interaktiv beståndsdel i internkommunikationen. Olaisen och Rosendahl (2014) kallar 
denna form för effektiv kommunikation och betonar vikten av att få feedback på den 
information som skickas ut för att på så sätt kunna säkerställa att företaget utnyttjar 
den interna kommunikationens fulla potential. Den information som skickas ut inom 
företagets anammas också av de anställda. Stegároiu och Talal (2014) lyfter i likhet 
med Olaisen och Rosendahl (2014) ineffektiv kommunikation men lägger istället 
fokus på de konsekvenser som en ineffektiv internkommunikation kan resultera i. 
Stegároiu och Talal (2014) anser att en ineffektiv internkommunikation påverkar 
företagens kärnvärden och kultur vilket kan resultera i att anställda går miste om 
viktig information och gör felbedömningar som skapar missnöje och konflikter inom 
företaget. Detta kan förhindras med hjälp av effektiv internkommunikation. 
 
I kontrast till Stegároiu och Talal (2014) har forskaren Chmielecki (2015) fokus på att 
undersöka vilka de vanligaste faktorerna är som påverkar effektiviteten i en 
internkommunikation.  
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Chmielecki (2015) studerade polska organisationer och studien visade flera faktorer 
som leder till en ineffektiv internkommunikation i form av ensidig kommunikation, 
information som slängs bort, brister i det som kommuniceras, ryktesspridning, 
språksvårigheter och anställda som misstolkar informationen som de fått. Studien 
visade, förutom att organisationerna ofta bortsåg från att investera i 
internkommunikationen, problematiken av internkommunikation i ett hierarkiskt 
strukturerat företag där informationen som meddelades från ledningen hade svårt att 
ta sig ner genom hela organisationen och information förlorades på olika sätt. En 
annan faktor belyste problemet med att anställda längre ner i hierarkin fick 
information från andra ställen än sina chefer vilket skapade stor irritation, förvirring 
och ilska. Anställda inom organisationerna föredrog att viktig information skulle 
kommuniceras genom deras chefer och inte från andra källor. En tredje viktig faktor 
var avsaknaden av möjlighet till återkoppling av information från ledningen. 
 
Forskningsfältet inom internkommunikation belyser vikten av organisationskulturens 
påverkan. Inom det perspektivet har Madhani (2014) tagit fram en studie som 
fokuserar på organisationskulturens betydande roll när det kommer till företagens 
uppsatta strategiska mål. Enligt Madhani (2014) finns det olika typer av 
organisationskulturer men gör en metaforisk liknelse där organisationskulturen kan 
liknas med en röd tråd som finns mellan organisationen och dess anställda som 
påverkar dess beteende inom organisationen.  
 
Organisationskulturen påverkar organisatoriska normer så som anställdas attityder, 
beteende och uppfattningar gällande organisationen och dess strategiska mål, vilket 
har en stor påverkan på organisationens framgång kontra misslyckande. I studien 
konstaterar Madhani (2014) bland annat att många organisationer idag är medvetna 
om att organisationskulturen bör gå hand i hand med organisationen strategiska mål, 
då det stärker värdena inom organisationen och påverkar de anställdas beteende.  

2.1 MÅNGKULTURELL KONTEXT 
Forskningsfältet inom internkommunikation i en mångkulturell företagskontext är 
tämligen mindre än tidigare beskrivna forskningsområden. Kukreja och Bhagat 
(2015) är två forskare som tagit sig an ämnet och som kan ses som en utveckling av 
olika påverkande faktorer men i en mångkulturell kontext. Kukreja och Bhagat (2015) 
gjorde en studie som syftade till att försöka förstå vikten av kultur i nationella och 
internationella företag samt försöka förstå de barriärer som företag ställs inför när en 
mångkulturell kontext möter organisationens interna kommunikation. Forskarna 
knyter an till begreppet effektiv kommunikation som vi tidigare behandlat men nu i en 
kontext där det finns flera kulturer. Bhagat och Kukreja (2015) menar i sin studie att 
det är en globalisering som ligger till grund för den mångkulturella aspekten inom 
företag. Forskarna betonar att globalisering är vanligt förekommande i dagens 
samhälle men också vanligt när det kommer till företag som väljer att expandera eller 
ställs inför olika samhällsförändringar. Företags globalisering resulterar i att 
arbetskraften ofta blir mångkulturellt vilket sätter större press på det interna 
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kommunikationsarbetet som blir än mer komplext och ställs inför nya utmaningar. 
Företag på internationella arenor bör använda sig av en tvärkulturell kommunikation 
inom den interna kommunikationen där de anställda inom företaget tydligt kan 
relatera och integrera till företagets kultur och på så sätt skapa ett engagemang hos de 
anställda. Vidare visar studien att användandet av effektiv mångkulturell 
kommunikation mellan kollegor och inom företag är avgörande för framgång i vår 
tids globalisering. Om organisationen exponerar de kulturella problemen och vidtar 
åtgärder för att motverka dem så kommer risken för konflikter att minskas. Personer 
med olika kulturella bakgrunder inom organisationen kan då samarbeta och arbeta 
med en effektiv internkommunikation (Bhagat och Kukreja, 2015).  
 
Ännu en studie inom den mångkulturella företagskontexten gjordes av Vrânceanu och 
Leca (2015) som behandlar kulturella barriärer inom multinationella företag i 
Rumänien. Studien lägger också grunden i nuets globala marknad som tillåter företag 
att arbeta gränsöverskridande vilket kan bidra ökad affärsutveckling. Om företaget har 
en ineffektiv mångkulturell kommunikation kan det skada företagets prestanda. 
Barriärerna är enligt studien flera, det kan handla om olika skillnader både språkligt, i 
beteenden, uppfattningar, filtrering av fakta och livserfarenheter. Vrânceanu och Leca 
(2015) menar därför att det är viktigt att både ledning och anställda förstår sig på de 
kulturella skillnaderna samt hur det ska behandlas för att personalen ska fungera som 
ett team på arbetsplatsen. Vidare rekommenderar forskarna kulturkurser och 
workshops för att minska gapet mellan kunskap och kommunikation för att i 
slutändan skapa en god organisationskultur. Likt Bhagat och Kukrejas studie (2015) 
menar Vrânceanu och Leca (2015) också att det i grund och botten handlar om att 
identifiera och exponera de kulturella problemen för att kunna ta fram en lämplig 
kulturstrategi för att motverka de kulturella barriärerna. 
 
Sammanfattningsvis har det övergripande området inom internkommunikation, 
organisationskultur samt mångkultur inom organisationer presenterats. Det är också 
denna sammanfattning, vilken är viktigt och relevant för studien, som kommer att 
bäras med i följande kapitel. Internkommunikation är ett komplex fenomen. För att 
säkerställa organisationens vision samt skapa engagemang hos de anställda är det 
fördelaktigt för organisationen att ta fram en internkommunikativ strategi. 
Forskningen visar också hur en oeffektiv kommunikation kan uppstå inom en 
organisation samt vilka olika kontexter som kan ha en negativ påverkan i 
kommunikationsprocessen. Kultur är en sådan kontext. Forskningsfältet betonar även 
vikten av att arbeta med organisationskultur samt mångkultur inom ett företag då 
dessa kontexter kan ha en stor inverkan på kommunikationsprocessen i form av 
exempelvis tolkningsskillnader mellan kollegor eller språkliga barriärer. I nästa 
kapitel kommer det att ges en introduktion av studiens teoretiska referensram. 
Teorierna som presenteras ger stöd åt studiens syfte och frågeställningar och 
inkluderar områdena kommunikation, organisation och kultur. Kommunikations- och 
organisationsdelen behandlar begrepp som utveckling, kommunikationsvägar, 
kanaler, kommunikationsproblem, informationsöverflöd, chefernas roll samt strategi. 
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Kulturdelen innehåller kultur och organisation samt kulturproblem. I kapitlet 
presenteras också kommunikationsmodeller som finns inom området. 

3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
“Kommunikation – en process som äger rum mellan två eller flera människor och där 
målet är att ett innehåll ska bli gemensamt. Dock är även misslyckade försök, 
kommunikation” (Heide, Johansson och Simonsson, 2012). 
 
Begreppet kommunikation är komplext och identifieras ofta i relation till begreppet 
information. Kommunikation beskriver den process som sker då information överförs 
mellan två eller flera människor medan information beskriver det innehåll som 
kommunikativt transporteras mellan människor (Heide, Johansson och Simonsson, 
2012). De båda begreppen resulterar i en social samverkan med hjälp av ett 
ömsesidigt symbolutbyte som består av olika tecken och koder (Stier, 2009). 
Människan lär sig att kommunicera vilket innebär att för att kunna kommunicera 
måste de lära sig att förstå hur olika tecken och koder kan skapa olika betydelser 
(Dimbleby och Burton, 1999). 

3.1 ORGANISATIONSKOMMUNIKATION 
Begreppet organisationskommunikation inbegriper företags, myndigheters och 
organisationers alla kommunikativa handlingar och interaktioner. Inom en 
organisation finns det individer som sammanförts i en social gemenskap för att uppnå 
gemensamma mål eller lösa olika problematiker. För att en organisation ska kunna 
skapas, upprätthållas och utvecklas är kommunikation en grundläggande förutsättning 
(Heide, Johansson och Simonsson, 2012). För att alla inom organisationen ska arbeta 
mot samma mål, är det viktigt att arbetsuppgifterna tydligt koordineras ut och att det 
finns ett väl fungerande kommunikativt arbete, detta är något som berör både stora 
som små organisationer (Dimbleby och Burton, 1999). Fungerar kommunikationen 
inom en organisation dåligt får detta negativa konsekvenser för organisationen 
(Heide, Johansson och Simonsson, 2012). 
 
Alla kommunikativa handlingar och interaktioner kan struktureras på olika sätt. Dels i 
två huvudgrenar - intern och extern kommunikation. Kommunikationen kan också 
delas in i formella och informella kontaktformer samt i en verbal och en icke-verbal 
kommunikation (Larsson, 2014). 
 
Formell internkommunikation innefattar exempelvis mål och policy, regler och 
riktlinjer samt information som används i möten. Det är oftast en ledning som 
upprättat dessa riktlinjer med avsikt att det efterföljs inom organisationen. Den 
formella internkommunikationen är beroende av organisationens struktur. Informell 
internkommunikation innefattar samtal och diskussioner, spontana gruppmöten, 
berättelser och rykten etc. Det ett samband mellan formell- och informell 
internkommunikation. Formella kanaler räcker ofta inte till som kommunikationskälla 
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för personalen och tenderar till att väga åt någon av sidorna beroende på hur väl 
ledningen lyckas med den formella kommunikationen. Lyckas de väl finns det ett 
mindre behov av informell kommunikation hos personalen inom företaget och lyckas 
de sämre ser de ett större behov av informell kommunikation, man kan i vart fall inte 
bortse från informella kommunikationen (Larsson, 2014). 

3.1.1 Kommunikationsstrategier 
Det är vanligt förekommande att organisationer har upprättade strategier i 
formulerade dokument som visar organisationens vision, mål och riktning. Strategin 
är utformad för att peka åt vilken riktning organisationen ska gå, visa vilka mål som 
är viktiga att uppnå samt motivera och engagera anställda. Strategin ska genomsyra 
den vardagliga praktiken och vara förståelig och meningsfull för alla anställda inom 
organisationen för att målen ska kunna genomföras och följas i praktiken. Att ha en 
strategisk plan är viktigt för organisationen, annars vet inte anställda inom 
organisationen hur de ska gå tillväga samt vad som förväntas av dem vilket kan 
resultera i att kommunikationen inte tas på allvar (Heide, Johansson och Simonsson, 
2012). 
 
Chefernas kompetens inom kommunikation är avgörande för genomförandet av olika 
strategier i ett företag och cheferna behöver utbildning inom kommunikation. Ju 
större förståelse cheferna får för kommunikationsprocesser och meningsskapande 
desto bättre blir förutsättningarna för chefen att utöva ett kommunikativt ledarskap 
(Heide, Johansson och Simonsson, 2012). 

3.2 KOMMUNIKATIONSMODELLER 

Shannon och Weavers kommunikationsmodell ses som en naturlig utgångspunkt inom 
det systemvetenskapliga perspektivet. Kommunikationsmodellen introducerades 1949 
och är till grunden en matematisk kommunikationsteori vars syfte är strukturera upp 
information i olika teoretiska modeller samt minska osäkerheten i ett 
kommunikationssystem (Shannon och Weaver, 1949/1998). 
 

 
När Shannon och Weavers kommunikationsmodell lanserades förändrades sättet att se 
på begreppet information. Tidigare definierades begreppet information utifrån 
semantiska kriterier där huvudfokus låg i informationens innehåll i relation till 
verkligheten (Shannon och Weaver 1949/1998). Shannon och Weaver (ibid.) menar 
att de semantiska aspekterna av kommunikationen är irrelevanta när det kommer till 
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att framställa ett välfungerande kommunikationssystem. De anser även att begreppet 
information är en egenskap som återspeglar informationskällans relation till sin 
omgivning. Meddelandets innehåll och syfte har därför ingen betydelse för en 
välfungerande kommunikationsmodell. Vikten bör istället ligga på att 
kommunikationssystemet är utformat så att det klarar av att sprida alla sorters 
meddelanden och på så sätt minimera risken för missförstånd. 
 
Shannon och Weavers definition av termen kommunikation med hjälp av adaptiva 
system skiljer sig från de beteendevetenskapliga och semantiska orienterade 
framställningarna som beskriver hur ett adaptivt system påverkar ett annat. Ett 
kommunikationssystem består av minst två adaptiva system, det vill säga en sändare 
och en mottagare samt en förbindelse som transporterar informationen mellan dem 
(Shannon och Weaver 1949/1998). Enligt Shannon och Weaver (ibid.) kan ett 
adaptivt system utgöras av både människor, primitiva djur, robotar och tekniska 
signalsystem. Deras kommunikationsmodell består av fem adaptiva system; 
informationskälla, sändare, störningskälla, mottagare och informationsmål. 
 
Det är informationskällan som producerar ett meddelande som sedan ombildas till en 
signal som överförs genom en kommunikationskanal ut till mottagaren som i sin tur 
avkodar meddelandet och når informationsmålet. Informationsmålet är det adaptiva 
system som informationskällan vill påverka. Det är dock vanligt att signalen stöter på 
olika störningar då den transporteras mellan informationskällan och 
informationsmålet, vilket kan påverka meddelandets syfte och innehåll (Shannon och 
Weaver 1949/1998). 

3.2.1 Kritik mot Shannon och Weavers kommunikationsmodell 
Det finns en del kritik mot Shannon och Weavers kommunikationsmodell. En kritik 
kommer från den mer semantiska och beteendevetenskapliga orienterade 
kommunikationsforskningen som anser att informationen framställs som en alltför 
mekanisk överföring mellan sändare och mottagare vilket har resulterat i att 
kommunikationsprocessen blir alltför schematisk (Hård af Segerstad, 2002). En annan 
kritik är att strukturen är alltför enkelriktad samt att den saknar feedback från 
mottagaren (Larsson, 2014). Kommunikationsmodellen har även kritiserats för hur 
den analyserar meddelandets innehåll och hur den kan förändras eller tolkas då den 
överförs mellan sändaren och mottagaren (Hård af Segerstad, 2002). 
 
Shannon och Weavers kommunikationsmodell har utvecklats genom åren och därmed 
blivit alltmer komplex (Larsson, 2014). Modellen har kompletterats med bland annat 
Stuart Halls (1973) begrepp kodning, avkodning. Syftet med komplementet kodning 
och avkodning är att modellen ska ge en djupare inblick i hur sändaren kodar ett 
meddelande och hur mottagaren sedan avkodar det. Kodningen påverkas av sändarens 
eller mottagarens tidigare erfarenheter vilket även påverkar meddelandets betydelse 
(Larsson, 2014). En annan kritik som modellen tidigare fått är att modellen saknar 
feedback från mottagaren. Därför har modellen kompletterats med begreppet 
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feedback vilket innebär att det sker en återkoppling på det meddelande som skickats 
vilket resulterar i att kommunikationsprocessen blir en dubbelriktad process. 
Feedback kan ske inom både verbala och icke-verbala kanaler och dess syfte är att 
kommunikationen inom modellen ska utvecklas. Begreppet brus är även ett 
förekommande begrepp i många av de utvecklade kommunikationsmodellerna och 
handlar om de störningsmoment som kan ske då meddelandet överförs mellan sändare 
och mottagare (Dimbleby och Burton, 1999).  
 
Larsson (2014) belyser även vikten av att sätta kommunikationen i ett sammanhang 
då kommunikationen alltid påverkas av kontexten, det vill säga den situation eller 
omgivning som kommunikationen sker inom.  

 

3.3 SÄNDARE OCH MOTTAGARE I 
KOMMUNIKATIONSPROCESSEN 

Informationsöverflöd är en känslig faktor och har ökat kravet på en större kunskap 
kring en tydlig och meningsskapande informationshantering som underlättar 
kommunikationsprocessen. Den tekniska utvecklingen har resulterat i att chefer och 
mellanchefers kommunikativa uppdrag delvis har förändrats, möjligtvis expanderats. 
Deras arbete går ut på att skapa goda förutsättningar i kommunikationsprocessen 
genom att bearbeta information, sålla i den och förklara vad den betyder för att kunna 
öppna upp för dialog (Heide, Johansson och Simonsson, 2012). 
 
Den stora informationsvolymen som förmedlas ut skapar svårigheter för den som inte 
har någon strategi för att sortera ut vilken information som är relevant och inte. 
Chefers roll som filter i kommunikationsprocessen är därmed stor. Sållar inte 
cheferna informationen som går ut till sina medarbetare finns det en risk att 
medarbetarna tillslut arbetar med olika saker som i sin tur splittrar verksamheten. 
Chefernas sållningsprocess är en komplex fråga och ett kritiskt moment eftersom 
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deras urval av information påverkar de anställdas föreställningar (Heide, Johansson 
och Simonsson, 2012). Heide, Johansson och Simonsson (ibid.) menar att det är 
väsentligt att ställa sig frågan om cheferna prioriterar och sållar rätt sorts information i 
sin kommunikation med anställda. Medarbetare på företaget kan själva ha tillgång till 
en stor mängd information att ta del av och sålla. Det är dock inte vanligt eftersom det 
ofta förekommer en stor tidsbrist i de anställdas dagliga arbete vilket resulterar i att 
medarbetarna istället förlitar sig på chefernas hantering av informationen. 
 
Information som förmedlas inom en organisation är ofta komplex och kan innehålla 
mångtydiga instruktioner för ett arbete eller beskrivning av organisationens mål och 
strategiarbete. Informationen som skickas ut behöver därmed tolkas och förklaras för 
att medarbetare ska känna att den komplexa informationen får någon slags 
meningsskapande och anknytning till det vardagliga arbetet. Det är viktigt att 
cheferna även sätter informationen i ett kontextuellt sammanhang. Cheferna måste 
även skapa mening i informationen genom att anpassa dess form, språkligt och 
bildligt, till mottagarna. Om kontexten inte tydligt framgår i informationen finns det 
en risk att medarbetarna missuppfattar informationen alternativt upplever 
informationen som ointressant (Heide, Johansson och Simonsson, 2012). 
 
Tydlig information skapar också en meningsfullhet för anställda inom organisationen 
som i sin tur kan öppna upp för en dialog, något som chefer bör bjuda in till då en 
dialog kan skapa en vidare betydelse i den anställdes arbete. En dialog handlar om att 
omvandla information och skapa gemensamma betydelser (Heide, Johansson och 
Simonsson, 2012). Heide, Johansson och Simonsson (ibid.) menar att feedback är ett 
mer passivt förhållningssätt än dialogen och fungerar nästintill som en spegel som 
reflekterar vad som tidigare sagts. Dialogen utlyser istället en interaktivitet mellan 
både sändare och mottagare.  
 
3.4 KOMMUNIKATIONSFÖRBINDELSER 

Kommunikationsförbindelser syftar till de kanaler som kan användas när 
informationen ska spridas. I dagens samhälle finns det en mängd olika 
kommunikationsförbindelser att välja mellan och det är därför viktigt att vara 
medveten om kanalens fördelar samt nackdelar (Jacobsen och Thorsvik, 2014). Nedan 
presenteras interna kommunikationsvägar samt olika kommunikationskanaler för att 
ge en djupare inblick i kommunikationsförbindelsers betydelse. 
 
3.4.1 Interna kommunikationsvägar 

Kommunikationen inom en organisation sker i olika riktningar och 
nätverksbindningar och det finns fyra olika riktningar (Larsson, 2014:72). 

1. Från ledningen till anställda - nedåtriktad ström eller traditionellt enkelriktad 
kommunikation inom en formell struktur. 

2. Från anställda till ledningen - uppåtriktad ström, såsom reaktioner, synpunkter 
etc. 

3. Mellan anställda på en eller flera enhet/enheter - horisontellt. 



	   13	  

4. “Crisscross” - en tvärgående kommunikationsriktning där information delas 
mellan individer på olika enheter och nivåer. 

 
Information som kommuniceras nedåt är den som är mest vanlig. Den planeras i en 
större utsträckning än vad en uppåtriktad kommunikationsström gör och är ofta i form 
av instruktioner för arbetet, information om tillvägagångssätt i organisationen, motiv 
för arbetet eller information om organisationens ideologi etc. (Heide, Johansson och 
Simonsson, 2012). En nedåtriktad ström av kommunikation i hierarkin som går förbi 
flera nivåer kan bli förvrängd. Denna förvrängda information har ofta sin 
utgångspunkt i mottagarens tolkning av meddelandet. I många fall tolkar mellanchefer 
information som de fått och skriver om den utifrån sina egna erfarenheter så att den 
anpassas bättre och görs mer mottagliga för underordnade i åtanke då man tror att det 
skapar ett bättre resultat. Det blir en manipulation av informationen som från början 
kanske var i en god avsikt. Orsaken till att mellanchefer kan välja att koda om 
informationen är att ledningen inte ännu skapat sig en tillräckligt bra uppfattning 
kring vilken typ av effekt informationen får på lägre nivåer inom organisationen. 
Informationen kan också omformuleras eftersom den inte passar in i organisationens, 
eller avdelningens, specifika arbetsspecifika områden och mottagarna sannolikt tolkar 
informationen olika (Jacobsen och Thorsvik, 2014). 
 
Den uppåtriktade kommunikationsströmmen är ofta information om den anställde 
som rör privat- och arbetsmässiga saker, kring hur andra anställdas arbete och 
information över frågor om hur saker och ting bör utföras (Jacobsen och Thorsvik, 
2014).  Kommunikationsströmmen som går upp blir mer positiv ju högre i hierarkin 
den kommer och kan i många fall vara missvisande vilket är ett vanligt 
förekommande problem för många organisationer (Heide, Johansson och Simonsson, 
2012). Ett annat vanligt förekommande problem är att hierarkistrukturen förhindrar 
kommunikation mellan anställda högre upp respektive längre ner. Kapaciteten av att 
bearbeta information försämras och informationsmängden som kommuniceras upp i 
organisationen påverkas (Jacobsen och Thorsvik, 2014). 

3.4.2 Kommunikationskanaler 
Information kan transporteras både muntligt och skriftligt genom verbala eller icke-
verbala kanaler. Meddelanden kan transporteras genom olika kanaler, såsom, e-post, 
intranät, mötesform etc. och knyter idag samman anställda inom en organisation till 
gemensamma kommunikationsplattformar oberoende av tid och rum. 
Informationsmängden kan variera i kanalerna, kan omfatta flera olika interaktiva 
aktörer och förmedla informationen på olika sätt. Faktorer som interaktiva aktörer och 
ökad informationsvolym i kanalerna gör att informationens kvalité kan variera 
beroende på sändarens kanalval. Bra kommunikationskvalité uppstår när kanalen är 
formad till att kunna förmedla flera meddelanden, när personerna som kommunicerar 
kan vara personliga i sin anpassande kommunikation och där möjlighet till 
återkoppling ges. En sådan kommunikationskanal skulle kunna vara 
videokonferenser, möten eller möjligtvis telefonsamtal. Ett exempel på en mindre bra 
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kommunikationskvalité uppstår i en kanal som är formad till att förmedla brev, e-post 
och formell rapporter (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
 
3.5 KONTEXT 
Begreppet kontext syftar till omständigheter, omgivning, sammanhang alternativt 
övergripande situation. Larsson (2014) belyser vikten av att sätta informationen i sitt 
rätta sammanhang för att få en djupare förståelse för dess innebörd. Nedan kommer 
det först att ges ett inledande avsnitt om hur informations- och 
kommunikationsteknikens utveckling spelar roll i sammanhanget. Därefter kommer 
det att ges en djupare beskrivning om studiens två huvudkontexter, 
organisationskultur och mångkultur.  

3.5.1 Informations- och kommunikationsteknik 
Det ökande användandet av informations- och kommunikationsteknik nedan kallat 
IKT har öppnat upp en ny arena för kommunikationsprocesser och ökat möjligheterna 
för dialog inom kommunikationsområdet. IKT är idag vanligt förekommande inom 
organisationer och vi ser det i skepnad som intranät, e-post, bloggar etc. och har 
underlättat i att effektivt kunna sprida stora mängder information snabbt och till 
många mottagare. Multinationella företag kan i hög grad arbeta idag över gränser i 
form av funktion, rum och tid (Heide, Johansson och Simonsson, 2012). 
 
Det finns dock en övertro kring vad IKT kan göra, då man ser ofta denna som en 
generell lösning på alla kommunikations- och effektivitetsproblem man bär inom 
organisationen. Det krävs många insatser för att förbättra kommunikation, 
informations- och kommunikationstekniken kan aldrig göra detta själv (Falkheimer 
och Heide, 2003). 

3.5.2 Organisationskultur  
Begreppet kultur är svårt att definiera, det är holistiskt och syftar till ett kollektivt 
fenomen som kännetecknar en större grupp av individer som sammanstrålats inom 
exempelvis en organisation. Kulturer är något som människor själva skapar och inom 
olika kulturer existerar det olika värderingar och uppfattningar som påverkar 
individernas agerande. Kulturanalys handlar därför om mentala fenomen där man 
analyserar och jämför individers värderingar inom olika organisationer (Alvesson, 
2013). 
 
Det kan vara en utmaning för ledningen att skapa en enig och ömsesidig kultur inom 
en organisation som har kulturella olikheter och det kan därför vara svårt att undvika 
att flera kulturer eller subkulturer skapas inom organisationen. Om det råder en 
oklarhet kring organisationskulturen kan det uppstå förvirringar, tidsspill, oklarheter 
och konflikter inom organisationen (Larsson, 2014).  
 

3.5.3 Mångkultur 
Kommunikationsprocesser mellan människor kan beskrivas på olika sätt beroende på 
människornas kulturella bakgrund. Personer från olika kulturer tolkar kommunikation 
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på olika sätt eftersom deras attityder och värderingar skiljer sig från varandra (Heide, 
Johansson och Simonsson, 2012). Kulturen har därför en avgörande roll när det 
kommer till organisationens funktion och struktur som är direkt kopplad till både den 
verbala och icke-verbala formen av kommunikation som sker inom kulturen. Inom en 
organisation är det viktigt att det sker ett effektivt samarbete, att människorna inom 
organisationen strävar mot samma mål, kommunicerar och integrerar med varandra. 
En förutsättning för att det ska ske är att alla inom organisationen ser likartat på 
organisationen. Det innebär att individerna inom organisationen prioriterar de 
kollektiva föreställningarna och idéerna framför de individuella. Begreppet kultur 
inom olika organisationer hör därför samman med att alla individer inom 
organisationen delar föreställningar, värderingar och symboler, detta är dock något 
som utvecklas under tid (Alvesson, 2013). 

3.6 BRUS 

I studien benämns de störningsmoment som kan påverka kommunikationsprocessen 
för brus. I detta avsnitt kommer det ges en djupare förklaring av olika 
kommunikationsproblem som kan uppstå inom en organisation för att på så sätt visa 
på olika former av brus som kan påverka kommunikationsprocessen.  

3.6.1 Kommunikationsproblem inom organisationer 
Människor inom en organisation som har behov av att koordinera sina aktiviteter har 
också behov av kommunikation, man letar därför efter strategiska sätt att strukturera 
upp sina sysslor och därmed är kommunikationsproblem något man arbetar, medvetet 
eller omedvetet, med inom en organisation. Kommunikationsproblem kan uppstå på 
flera olika sätt. Det kan handla om att information inte når fram, att personalen inte 
förstår vad som kommuniceras eller att det uppstår missuppfattningar eller 
feltolkningar kring informationen (Jacobsen och Thorsvik, 2014). 
 
Heide, Johansson och Simonsson (2012) menar att det finns två lösningar på 
kommunikationsproblem som upplevs inom organisationer. En lösning menar dem är 
att informationsspridningen måste bli mindre och att energi istället bör läggas på att 
göra informationen mer tillgänglig och öppen för diskussion och dialog mellan 
ledning och andra anställda. En annan lösning handlar om att implementera en 
kommunikationsstrategi, inte bara som ett styrande dokument, utan också alla 
medarbetares uppdragsbeskrivning. Detta för att tydliggöra kommunikativa roller och 
förväntningar inom organisationen. 
 
Kommunikationsproblem är dock väldigt komplexa och verkar i en större kontext 
med olika omständigheter som påverkar organisationen. En sådan faktor är, som 
tidigare nämnt, information- och kommunikationsteknikens bidrag till en rad 
komplexa kommunikativa problem som organisationer idag står inför. IKT har skapat 
ett ökat informationsöverflöd inom organisationer (Heide, Johansson och Simonsson, 
2012) och öppnat upp för en förvirring i kommunikationsprocessen som pågår i flera 
kommunikationskanaler som ofta överbelastas av information (Jacobsen och 
Thorsvik, 2014). 
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3.6.2 Överflöd i informationen 
När kanaler växer ökar också informationsvolymen som de anställda har att förhålla 
sig till. När kanalerna överlastas med information uppstår det problem. I en för stor 
informationsmängd kan situationen för medarbetare kännas övermäktig och man tar 
därför inte till sig informationen som ges trots att de går miste om viktiga 
meddelanden, de kan också bearbeta informationen ytligt och risken för feltolkningar 
ökar, de kan prioritera viss information framför annan, både vid mottagande och vid 
senare tillfälle, vilket kan skapa en systematisk utelämning av information. En annan 
vanligt förekommande risk är att anställda försöker att skapa sig en strategi för att 
kunna behandla och strukturera upp den stora informationsmängden inom en viss 
tidsram, de kan skapa rutiner, kategoriseringar eller scheman för att bearbeta 
informationen snabbare. Detta kan resultera i att viktig information kategoriseras fel 
och nedprioriteras (Jacobsen och Thorsvik, 2014). I ett landskap av ett ökat 
informationsflöde, förhöjd osäkerhet och tvetydiga kommunikationskanaler måste 
informationen utformas för mikrokommunikation, det vill säga, man måste anpassa 
informationen till lägsta möjliga nivå så att alla förstår den (Heide och Falkheimer, 
2003). 

3.6.3 Kulturproblem 
Larsson (2014) menar att det inte går att undvika att ha flera kulturer på en arbetsplats 
eftersom det inte går att skapa en enda kultur vilket kan skapa problem för 
medlemmar att kommunicera med varandra. Utmaningen för ledningen är att skapa en 
samsyn för hela organisationen som har kulturella olikheter i åtanke (ibid.). Det kan 
också uppstå kulturella problem med språket i åtanke. Språket kan ses som den 
främsta kulturbäraren. Inom organisationer där medlemmarna talar olika språk kan det 
störa i kodning och avkodning av det kommunikativa meddelandet. Även i 
organisationer som talar samma språk kan det uppstå en störning då ord och meningar 
har olika betydelser i olika länder (Stier, 2009). 
 
Dimbleby och Burton (1999) belyser problematiken med människors olika “filter” 
som skapar störning i kommunikationen mellan de anställda. Redan innan en 
människa säger eller hör något bär denne på en utgångspunkt av attityder, 
övertygelser och föreställningar. Det innebär att vid kommunikationens kodande och 
avkodande så filtreras meddelandet utefter människans utgångspunkt. Dimbleby och 
Burton (ibid.) menar vidare att det finns tre olika kommunikativa barriärer som 
fungerar som filter; mekaniska barriärer, semantiska barriärer och psykologiska 
barriärer. De mekaniska barriärerna består av fysiska försvårande faktorer i 
kommunikationsprocessen såsom störande ljud, dövhet eller fel i teknisk utrustning. 
Semantiska barriärer handlar om ordens betydelse. Tyngdpunkten inom denna barriär 
ligger bland felstavningar, grammatiska fel, annat språk eller egna ord som hindrar 
avkodningen av kommunikationen. Den tredje barriären handlar om psykologiska 
aspekter som människor bär på och är den barriär som är den vanligaste orsaken till 
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problematik i interpersonell kommunikation. Det kan exempelvis handla om attityder, 
övertygelser och värderingar som har sin grund i människors övertygelser. 

3.7 SAMMANFATTNING 
I detta avsnitt har vi beskrivit de teorier som ger stöd åt vårt syfte och 
frågeställningar. Teorierna som presenteras inkluderar kommunikation, organisation 
och kultur. Kommunikation- och organisationsdelen behandlar begrepp som 
utveckling, kommunikationsvägar, kanaler, kommunikationsproblem, 
informationsöverflöd, chefernas roll samt strategi. Kulturdelen innehåller kultur och 
organisation samt kulturproblem.  
 
I kapitlet presenteras också Shannon och Weavers kommunikationsmodell (se figur 1) 
och kritiken mot denna som lett till att flera forskare utvecklat modellen till en mer 
komplex form (Larsson, 2014). Utifrån den presenterade teoretiska referensramen kan 
man ge en sammanfattande bild som innehåller de viktigaste beståndsdelarna eller 
begreppen som ligger som också är studiens grundpelare. Dessa begrepp är; 
sändare/informationshantering, kommunikationsförbindelse, 
mottagare/informationshantering, meddelande/budskap, brus, feedback. Begreppen 
verkar inom en organisationskulturell kontext samt en kontext av informations- och 
kommunikationsteknikens utveckling. Dessa begrepp presenteras i en 
sammanfattande kontextualiserad modell som har följande utseende: 

 
I nästkommande kapitel kommer studiens metod att presenteras. Avsnittet inleds med 
studiens valda metod följt av en beskrivande del som visar på studiens förhållningsätt 
till datainsamling, urval, utformning av intervjuguide, genomförande av intervjuer 
samt studiens analysmetod, tillförlitlighet och etiska aspekter. Avslutningsvis ges det 
en sammanfattning av kapitlet. 
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4. METOD OCH MATERIAL 
 
Ett utmärkande drag för kvalitativa intervjuer är att det ställs enkla och tydliga frågar 
som genererar innehållsrika och komplexa svar (Trost, 2005). Avsikten med kvalitativ 
forskning är att få en djupare förståelse för personer och situationer i en specifik 
kontext eftersom kvalitativa intervjuer kan resultera i information som visar på 
erfarenheter, känslor och tankar inom en specifik kontext. Detta gör att en kvalitativ 
undersökning ger en helhetsbild av en situation till skillnad från en kvantitativ 
undersökning (Dalen, 2015). Kvalitativa intervjuer kan användas som huvudmetod i 
en studie, det kan dock finnas olika syften med en kvalitativ analys. Ett syfte kan vara 
att jämföra olika situationer och på så sätt kunna definiera likheter och olikheter 
sinsemellan. Ett annat syfte kan vara att identifiera förutsättningar och villkor inom en 
specifik kontext (Fejes, 2015). Utmärkande drag för kvalitativ forskning är det finns 
olika tillvägagångsätt vid analysen av det empiriska materialet. Det de olika 
analyserna har gemensamt är att de bygger på ett tolkande förhållningsätt till 
dataunderlaget, vilket innebär att de ger mening åt sina erfarenheter genom att 
konstruera sin sociala verklighet (Dalen, 2015). Det som kan vara problematiskt när 
det kommer till kvalitativ analys är att urskilja betydande mönster och skapa mening 
ur en stor mängd data (Fejes, 2015). 
 
Avsikten med en kvalitativ metod kan sammanfattningsvis sägas vara att hitta eller 
förstå ett förekommande mönster inom ett specifikt område (Dalen, 2015). Den 
kvalitativa metoden överensstämmer därför med studiens syfte som är att definiera 
olika hinder som kan uppstå i det interna kommunikationsflödet inom ett 
multinationellt företag med fokus på kulturella och organisationsstrukturella 
kontexter.  

4.1 DATAINSAMLING 

Studiens syfte är framtaget på grund av den upplevda problematik som Avdelning X 
noterat gällande den interna kommunikationen inom en avdelning på ett 
multinationellt företag. I studiens första skede inhämtades empiri i form av 
vetenskapliga artiklar samt litteratur som berörde områdena internkommunikation och 
organisationskultur. Avsikten med artiklarna var att visa på vad den tidigare 
forskningen kunnat konstatera inom de aktuella områdena samt ta fram ett teoretiskt 
perspektiv som berör det aktuella ämnet. Utifrån det resultat som den tidigare 
forskningen visat i relation till den problematik som det multinationella företaget 
angivit togs studiens problemformulering, syfte och frågeställningar fram. 
 
För att kunna undersöka den upplevda problematiken inom Avdelning X på det 
multinationella företaget samt urskilja olika hinder som kan ligga till grund för den 
genomfördes 17 kvalitativa intervjuer med anställda inom Avdelningen X.  
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4.2 URVAL 
Det finns två generella urvalsmetoder, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 
Sannolikhetsurval är slumpmässigt, det vill säga och icke-sannolikhetsurval syftar till 
det urval som inte byggs på slumpmässiga val (Holme och Solvang, 1997). Inom 
kvalitativ forskning är det vanligast med avsiktligt urval. Avsiktligt urval ingår i 
kategorin icke-sannolikhetsurval och innebär att urvalet av intervjupersonerna 
medvetet tas fram. Ändamålet med avsiktligt urval är att de personer som väljs ut har 
de egenskaper som kan bidra till talrik empiri som är relevant för studiens ämne. Det 
är dock viktigt att dessa personer ska kunna bidra med ett brett spektrum av empiri så 
att de inte väljs ut för att säkerställa ett önskvärt resultat (Yin, 2013). 
 
När det kommer till urvalet av intervjupersoner så är de av ett avsiktligt urval. 
Intervjupersonerna är uttagna av uppdragsgivaren på det multinationella företaget. 
Uppdragsgivaren önskade att ha med personer som både kunde representera de fyra 
olika underenheterna och de olika nivåerna inom enheten. Det är utifrån de specifika 
kriterierna som intervjupersonerna är framtagna. Det är dock viktigt att belysa att det 
finns ett validitetsproblem när det kommer till avsiktligt urval, eftersom att giltigheten 
endast gäller för det specifika urvalet (Yin, 2013). 

4.3 UTFORMNING AV INTERVJUGUIDE 

Studier som använder sig av kvalitativ intervju som metod bör ta fram en 
intervjuguide som kan efterföljas (Dalen, 2015). Det är viktigt att intervjufrågorna 
resulterar i ett svar som beskriver hur någonting är istället för varför. Intervjuguiderna 
behöver inte vara identiska när ett flertal personer intervjuas, det viktiga är att 
intervjuguiderna ska vara jämförbara då datainsamlingen ska sammanställas (Trost, 
2005). När det kommer till kvalitativa intervjuer talas det om mer eller mindre 
strukturerade intervjuer. När det kommer till strukturerad intervju är den semi-
strukturerade intervjuformen vanligast och grundas på att intervjun är uppbyggd på 
bestämda ämnen som ska diskuteras under intervjun som forskaren tidigare tagit fram. 
Avsikten med semi-strukturerade intervjuer är att öppna upp till en dialog mellan den 
som intervjuar och intervjupersonen (Dalen, 2015). 
 
Studiens frågeställningar och den framtagna kontextualiserade (se figur 3) figuren 
ligger till grund för intervjuguiden. Den intervjuguide som togs fram i studien var av 
ett semi-strukturerat slag och var uppdelad i elva olika kategorier som tar sin grund i 
den kontextualiserade figurens beståndsdelar. Avsikten med de olika 
kategoriseringarna var att försäkra att samtliga biståndsdelarna i den 
kontextualiserade figuren lyfts fram under intervjun.  
 

·   Internkommunikation 
·   Informationens utformning 
·   Mottagande 
·   Informationens spridning & kommunikationsväg 
·   Effektivitet 
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·   Engagemang 
·   Kanaler 
·   Feedback & återkoppling, 
·   Kultur 
·   Organisationskultur 
·   Interkulturell kommunikation 
 

För att intervjupersonen skulle känna sig bekväm i situationen och på så sätt enkelt 
öppna upp för en dialog gavs det en kort introduktion till varje ämne innan 
intervjufrågorna ställdes. Anledningen till det var för att intervjupersonen skulle få en 
djupare inblick i vad frågorna handlade om, då exempelvis inte alla vet vad som 
menas med mångkultur. Intentionen med de fasta ämnena var att få fram ett material 
som tydligt kunde visa på hur de olika personerna uppfattade den interna 
kommunikationen i relation till företagets organisations - och mångkultur.  

4.4 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER  
Enligt Trost (2005) är det viktigt att fundera över var intervjun kommer att äga rum 
eftersom att det är viktigt att den som blir intervjuad känner sig bekväm i situationen 
samt att det inte bör finnas några åhörare i närheten.  
 
Det finns för- och nackdelar med att spela in intervjuer. Fördelarna är att man efter 
intervjun kan lyssna igenom det som sagt under intervjun flera gånger, vilket ökar 
möjligheterna till att uppmärksamma olika tonfall och ordval, vilket skapar goda 
förutsättningar för studiens reliabilitet. En inspelad intervju underlättar även 
transkriberingen enligt Trost (2005). De negativa konsekvenserna är att man går miste 
om intervjupersonens mimik och gester när man lyssnar igenom intervjumaterialet, 
vilket kan påverka tolkningen av intervjun (ibid.). 
 
Det genomfördes sammanlagt 17 intervjuer med anställda personer inom enheten på 
företaget. Uppdragsgivaren hade bokat in de olika intervjuerna i ett körschema under 
tre dagar. Tolv av intervjuerna genomfördes i ett grupprum på företaget, medan fem 
stycken genomfördes via telefon. Anledningen till att fem av dem genomfördes via 
telefon istället för under ett möte var för att vissa av de anställda var stationerade på 
annan ort och kunde därmed inte medverka under ett fysiskt möte. Trost (2005) menar 
att det kan uppstå störningsmoment om intervjun äger rum på intervjupersonens 
arbetsplats. Därför genomfördes intervjuerna i ett grupprum på företaget, vilket gjorde 
att intervjupersonen fick distans från sitt ordinarie arbete eftersom hen inte befann sig 
på sitt egna kontor. De både intervjuformerna fungerade bra, det enda problematiska 
var att det ibland var svårt att läsa av om intervjupersonen hade svarat klart på frågan 
eller bara funderade via telefon. Varje intervju tog mellan 30-45 minuter beroende på 
hur utvecklade svar intervjupersonen hade på de olika frågorna. Varje intervju 
spelades in med hjälp av mobiltelefon och transkriberingen gjordes ordagrant. 
Författarna valde att dela upp de olika intervjuerna sinsemellan vilket innebar att de 
genomförde hälften av intervjuerna var. Anledningen till det var för att den andre 
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författaren skulle ha möjlighet att transkribera tidigare intervju för att på så sätt 
effektivisera tiden. För att säkerställa att båda författarna ändå blev insatta i varje 
intervju gick alla intervjuer igenom noggrant tillsammans. 
 
Efter transkribering har vi analyserat empirin utifrån frågeställningarnas bärande 
begrepp som är grundläggande i den kontextuella modellen (se figur 3). Dessa 
begrepp är; sändare/informationshantering, kommunikationsförbindelse, 
mottagare/informationshantering, meddelande/budskap, brus, feedback och kontext.  

4.5 ANALYSMETOD 
Efter intervjuernas transkribering analyserades empirin utifrån skolan Grounded 
Theory. Studiens teoretiska perspektiv har tagit sin utgångspunkt i Shannon och 
Weavers kommunikationsmodell (se figur 1) men har utvecklats och slagits samman 
med fler begrepp som skapat en kontextualiserad modell (se figur 3). Denna modell 
överensstämmer med viktiga aspekter som bör övervägas när det kommer till 
internkommunikationen inom det multinationella företaget och har därför använts i 
analyseringen av empirin. Att modellen utvecklats överensstämmer med Grounded 
Theory som menar att teorin växer fram utifrån den empiri som inhämtas och 
analyseras (Glaser och Strauss, 1967).  
 
Grounded Theory förekommer inom både kvantitativa och kvalitativa studier och 
byggs på att teorin skapas på ett interaktivt och systematiskt sätt under studiens gång 
(Glaser och Strauss, 1967). Studien som är av kvalitativ karaktär tar sin utgångpunkt i 
en intern kommunikationsprocess. Kommunikationsprocessen har utifrån det 
teoretiska perspektivet och den kontextualiserade modellen (se figur 3) kategoriserats 
in under olika begrepp, sändare/informationshantering, kommunikationsförbindelse, 
mottagare/informationshantering, meddelande/budskap, brus, feedback. Teorin tar sin 
grund när den insamlade empirin ställs mot varandra och jämförs för att på så sätt 
finna likheter och skillnader. När all empiri var insamlad kategoriserades denna 
utifrån begreppen från den kontextualiserade modellen (se figur 3). Teorin och 
empirin analyserades och ställdes emot varandra inom de olika kategorierna för att 
kunna visa på gemensamma uppfattningar gällande den interna kommunikationen 
inom avdelningen X. Empirins relevans kan inte avgöras på förhand eftersom att 
empirin ständigt måste jämföras (Glaser och Strauss, 1967). Teorin blir därför en 
samling av systematiskt ordnade satser som i relation till empirin förklarar och 
beskriver ett beteendemönster inom ett område som består av kategorier och 
egenskaper som bygger på varandra (Hartman, 2001). Detta kan härledas till att 
analyseringsarbetet tar sin grund i de kategorier som tagits fram i det teoretiska 
perspektivet. 

4.6 STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET 
När det kommer till studiers tillförlitlighet talas det vanligtvis om validitet och 
reliabilitet. Validitet handlar om huruvida mätmetoden i studien verkligen mäter det 
som den är menat att mäta. Reliabilitet syftar till att en annan forskare ska kunna göra 
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samma mätning som genomförts i studien flera gånger och få fram samma resultat 
(Trost, 2005).  
 
Validitet och reliabilitet skiljer sig åt beroende på om begreppen används i 
kvantitativa studier kontra kvalitativa studier. I kvalitativa studier ersätts ofta 
begreppet validitet med begreppen delaktighet, giltighet, tillförlitlighet och 
överförbarhet (Granskär, 2012). Avsikten med begreppen är i stort sett densamma 
som validitet och används för avgöra om empirin speglar de variabler och fenomen 
som studien är menat att undersöka. Brinkmann och Kvale (2009) belyser vikten av 
att valideringen bör uppmärksammas under hela forskningsprocessen. Det handlar om 
att kunna visa på validiteten när det kommer till hur lämplig intervjudesignen och 
intervjumetoden är när det kommer till studiens syfte, visa validiteten när det kommer 
till intervjupersonernas rapportering och kvalitén på intervjuerna, visa validiteten när 
det kommer till transkriberingen samt visa validitet när det kommer till hur 
intervjumaterialet tolkats i analys och resultat. 
 
Reliabilitet är dock svårt att kontrollera i kvalitativa studier eftersom datainsamlingen 
sker inom en specifik situation, vilket gör det komplext eftersom att både individer 
och förhållanden förändras (Dalen, 2015). När det kommer till att säkra studiens 
reliabilitet inom kvalitativa studier är det därför viktigt att tydligt beskriva hur 
forskningsprocessen ser ut så att andra forskare enkelt kan sätta sig in i den situation 
som fanns då studien genomfördes (Granskär, 2012). 
 
När det kommer till studiens tillförlitlighet är författarna medvetna om att resultatet 
till viss del kan ha påverkats utav de tolkningar som gjorts under analysen av 
intervjumaterialet. En annan faktor som kan påverkat intervjumaterialet reliabilitet är 
hur frågorna varit ställda under intervjun, då det kan ha påverkat intervjupersonens 
svar. När det kommer till transkribering av intervjuunderlaget transkriberades 
underlaget ordagrant vilket resulterar i hög validitet. Ur en annan aspekt går det även 
att ifrågasätta om 17 personer kan representera 300 anställda inom avdelningen.  

4.7 ETIK 
När det kommer till genomförandet av intervjuer är det viktigt att begrunda etiska 
aspekter eftersom att etiska problem är vanligt förekommande i 
intervjuundersökningar (Brinkmann och Kvale, 2009). Det handlar om att avväga vad 
som är etiskt riktigt när det kommer till samhällsnytta i relation till människans 
integritet, dock tar ofta forskningskravet övertaget. Individen har däremot möjlighet 
att yrka individskyddskravet som handlar om skydd mot olämplig insyn. 
Individskyddskravet kan delas in i fyra huvudkrav: informationskravet, 
konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. Dessa krav innefattar 
etiska riktlinjer när det kommer till forskningsprocessen och beskrivs nedan:  
 

• Informationskravet, forskaren skall informera de av forskningen 
berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 
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• Samtyckeskravet, deltagare i en undersökning har rätt att själva 
bestämma över sin medverkan.  

• Konfidentialitetskravet, uppgifter om alla i en undersökning 
ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dem.  

• Nyttjandekravet, uppgifter insamlade om enskilda personer får 
endast användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2015).  

 
I studiens framtagning har de etiska riktlinjerna varit vägledande. De utvalda 
intervjupersonerna var tillfrågade innan intervjun genomfördes och hade därav 
möjlighet att tacka nej. Vid intervjutillfället blev personerna även informerade om 
studiens syfte. Alla intervjupersonerna är anonyma i studien och författarna har varit 
noga med att det varken ska gå att urskilja vilka intervjupersonerna är i studien samt 
vilken avdelning de tillhör på företaget. Det intervjuunderlag som tagits fram kommer 
enbart att användas i denna studie.  

4.7 SAMMANFATTNING AV METOD 
Avsikten med studien är att definiera olika hinder som kan uppstå i det interna 
kommunikationsflödet inom ett multinationellt företag med fokus på kulturella och 
organisationella kontexter. Kvalitativa metoders avsikt är att förstå alternativt hitta 
förekommande mönster inom ett specifikt område vilket överlappar studiens syfte 
(Dalen, 2015). Författarna har inhämtat litteratur och vetenskapliga artiklar som 
empiri inom internkommunikation och organisationskultur. Det togs även fram en 
kontextualiserad figur utifrån studiens frågeställningar samt Shannon och Weavers 
kommunikationsmodell (se figur 1), för att tydligt kunna definiera vilka kategorier 
som studien avser att undersöka. För att kunna definiera de olika hinder i 
kommunikationsprocessen samlades primärdata in i form av 17 kvalitativa intervjuer 
med anställda inom avdelningen på företaget. Ett avsiktligt urval gjordes när det 
kommer till de personer som intervjuats i studien. Intervjuguiden som skapades inför 
intervjuerna var i en semistrukturerad form och var uppdelad i elva kategorier med 
utgångspunkt i den kontextualiserade figurens beståndsdelar. 
 
Författarna ha tagit hänsyn till etiska, validitets och reliabilitets aspekter och är där av 
medvetna om att dess resultat tillviss del kan ha påverkats utefter de tolkningar som 
gjorts av det empiriska materialet. Hur frågorna ställdes under intervjun är en annan 
faktor som kan ha påverkat den empirin. Det är även viktigt belysa att 17 personer 
inte kan representera 300 anställda inom avdelningen.  
 
I följande kapitel presenteras studiens empiriska resultat som följs av en analys. 
Analysen innehåller en sammanvävning mellan det empiriska materialet och studiens 
teoretiska perspektiv i relation till författarnas kontextualiserade modell (se figur 3). 
Avsnittet är uppdelat i fem rubriker som är baserade på studiens frågeställningar som 
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står i samma inbördes ordning. Avslutningsvis kommer det att ges en sammanfattning 
över studiens resultat och analys. 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
 
I detta kapitel presenteras inledningsvis det empiriska materialet följt av en analys av 
det empiriska materialet som sammanvävts med studiens teoretiska perspektiv i 
relation till Larsson kontextualiserade modell (se figur, 3)(Larsson, 2014). Avsnittet 
är uppdelat i fem rubriker som är baserade på studiens frågeställningar som står i 
samma inbördes ordning 
 

5.1 INTERNKOMMUNIKATIONENS INNEHÅLL OCH STRUKTUR 
Respondenterna anser att de tar emot för mycket information eftersom att en stor del 
av informationsmängden varken berör dem eller den enhet som de tillhör. Enligt en av 
respondenterna kan detta bero på: 
 
Om man under informerar så klagar folk på det istället, så vi får nog leva 
med att det blir överinformerad ibland. Jag tror att det är bättre att göra 
det än att göra det motsatta (Person 1, Enhet 1). 

 
Intervjupersonerna ansåg därför att det låg ett individuellt ansvar på varje person att 
kunna sortera och värdera vilken information som är viktig och vilken som är mindre 
viktig. En annan aspekt av detta var även att det förväntades att varje individ skulle 
besitta denna kompetens: 
 
Jag upplever att det är mottagarens fel om inte informationen går fram, att 
denne inte är mottaglig eftersom information finns och ges ut (Person 6, Enhet 
1). 

 
När det kommer till informationens innehåll anser de flesta respondenterna att den 
information som skickas ut som berör både dem och enheten är väsentlig och 
informativ. En rådande problematik som de dock benämner är att de inte alltid förstår 
all information på grund av olika begrepp, facktermer och förkortningar. 
 
Mycket av informationen förstår man och är det något som jag inte förstår 
så tänker jag att det inte heller är ämnat för mig (Person 10, Enhet 4). 

 
En annan problematik som ett flertal av respondenterna upplever är att de i många fall 
inte vet i vilken kontext de ska sätta informationen i. De önskar därför att det borde 
framgå mer tydligt i informationen om det är information eller om är en uppmaning 
till handling. I nuläget är det nämligen upp till de själva att avgöra vad syftet med 
informationen är, vilket har resulterat i att det blir en tolkningsfråga men även att 
personerna agerar olika på den information som mottagits. Därför upplever många 
respondenter att informationen bör anpassas mer utefter mottagaren. 



	   25	  

En del av intervjupersonerna önskar även att all information ska vara på engelska. 
Anledningen till det är för att koncernspråket är engelska och att många medarbetare 
är engelsktalande eftersom att de kommer från olika länder. Respondenterna anser 
därför att det hade varit tidsbesparande om de inte hade behövt översätta 
informationen för att kunna dela med sig av den. 
 
Majoriteten av intervjupersonerna anser även att det finns förbättringsmöjligheter när 
det kommer till informationens utformning. Detta grundade de på att de ofta tycker att 
texten är dåligt strukturerad, för tätskriven, saknar figurer och bilder som förtydligar 
och illustrerar textens budskap.  Enligt respondent åtta, enhet fyra hade en bättre 
layout ökat effektiviteten när det kom till att ta till sig informationen. 

5.1.1 Analys 
Respondenterna upplever att det ligger ett stort individuellt ansvar på de anställda när 
det kommer till att sortera den information som de mottager, eftersom att de upplever 
att en stor mängd av informationen inte är menat för dem. Detta kan sammankopplas 
med att informationsöverflöd inom det interna kommunikationsarbete förutsätter att 
de anställda besitter en viss kunskap för att kunna avgöra vilken information som är 
relevant eller inte (Heide, Johansson och Simonsson, 2012). Intervjuresultatet visade 
även att ett vanligt förekommande fenomen gällande den interna kommunikationen 
var att många anställda inte förstod dess innehåll på grund av att den innehöll 
begrepp, facktermer och förkortningar som de inte kunde relatera till. Enligt Shannon 
och Weaver (1949/1998)kan informationen stöta på olika störningsmoment under 
kommunikationsprocessen, vilket kan påverka informationens innehåll och syfte 
(Hård af Segerstad, 2002). Respondenterna upplever vidare att de vanligaste 
faktorerna eller störningsmomenten som ger en negativ effekt på den interna 
kommunikationen är informationsöverflöd, språksvårigheter, ensidig information, 
brister i det som kommuniceras samt ryktesspridning. Detta upplevda organisatoriska 
fenomen är något som även Chimlecki (2015) lyfter fram, det finns flera olika 
faktorer som påverkar den interna kommunikationen och gör den mer eller mindre 
effektiv. 
 
Den interna kommunikationen ses ofta som komplex eftersom att den till stor del 
innehåller mångtydiga instruktioner (Heide, Johansson och Simonsson, 2012). Detta 
kan kopplas till den problematik som många intervjupersoner angav eftersom att de 
ibland hade svårt att veta till vilken kontext informationen tillhör. Kontexten har en 
betydande roll när det kommer till tolkningen av informationens innehåll, vilket 
tydligt gestaltas i den Larssons kommunikationsmodellen (se figur 2)(Larsson, 2014). 
Detta går i linje med att ett flertal av intervjupersonerna önskar att det skulle framgå 
mer tydligt i informationen vilken kontext informationen tillhör för att på så sätt 
minska misstolkningar samt förbättra den interna kommunikationen. Detta kan 
hänföras till Dimbleby och Burton (1999), som menar att tvetydigheter kring 
informationen kan benämnas som brus. Denna typ av brus är ett förekommande 
störningsmoment när ett meddelande ska överföras mellan sändare och mottagare.  
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Respondenterna upplever att hur den interna kommunikationen kodas och avkodas, 
det vill säga skapas respektive tolkas, kan förbättras. Detta kan härledas till Heide, 
Johansson och Simonsson (2012) som anser att organisationer måste skapa en 
kommunikativ strategi som tar hänsyn till flera olika faktorer, däribland kodning och 
avkodning. Vidare upplever respondenterna att informationen ofta är skriven utan 
syfte och förväntanskrav samt är dåligt strukturerad då informationen ofta är 
tätskriven, utan figurer och bilder som underlättar tolkningen och förståelsen av 
meddelandet. Detta ligger i linje med att informationen lättare kan förstås om 
informationen struktureras upp bättre samt förtydligas med hjälp av figurer och bilder 
(ibid.).  

5.2 INFORMATIONSMÖJLIGHETER, KANALER OCH TID 
Den allmänna uppfattningen kring information i relation till tid är att man får för 
mycket information och upplever en tidspress över att hinna ta del av den. I regel 
upplevs det ges ut för mycket information. Nedanstående intervjusvar beskriver ett 
vanligt förekommande svar hos intervjupersonerna: 
 
Ibland är det ju för mycket information så man slutar läsa bara för att det är så 
mycket. Man känner bara att det är ”to much” (Person 15, Enhet 4). 

 
Tiden är också en återkommande faktor som benämns ofta i samband med 
informationsmängden. Många av respondenterna upplever att deras arbetstid inte är 
anpassad till att gå genom all information som förmedlas inom organisationen. Därtill 
berättar en del respondenter att de måste arbeta övertid för att hinna ta del av all 
information. 
 
Under intervjuerna framkom det också en önskan från respondenterna att kunna 
arbeta efter kommunikativa riktlinjer som visar hur man ska hantera information och 
efterlyser en klar struktur för dels informationshantering men också en tydlig 
instruktion kring var de ska inhämta sin information. Kanalvägarna där informationen 
flödas upplevs som tvetydiga och man anser att det skapar förvirringar: 
 
Jag tycker att det är för många olika typer av kanaler, det är SharePoint, det är 
intranätet. Det ligger på så många olika ställen så man vet inte vart man har allting 
till slut (Person 3, Enhet 2). 

 
Flera anställda anser att informationskanalerna syftar till olika funktioner i 
vardagshanteringen av information och det upplevs både för- och nackdelar med 
samtliga kanaler. Den gemensamma nämnaren hos majoriteten av respondenterna är 
att det i nuläget finns för många informationskanaler som resulterar i en förvirring 
kring var man ska inhämta sin information och i den informationsmängd som alstras 
under tidspress skapas också frustration och i vissa fall bortser man medvetet från 
information i vissa kommunikationskanaler: 
 



	   27	  

Mejl är väldigt direkt men får man överflöd i mejl så tenderar man till att inte läsa 
(Person 1, Enhet 1). 
 
Mejl, intranät och möten är de informationskanalsformer som benämns flest gånger 
under intervjuerna. Men respondenterna benämner också kanaler som Sharepoint, 
Onenote, nyhetsbrev, telefon, sms och bloggar. 
 
Mejl och intranät upplevs ofta i negativ benämning och har att göra med tidspress och 
informationsöverflöd. I tidspressen som de anställda upplever anger respondenterna 
att intranätet som en informationskälla är något som många bortprioriterar eftersom 
man inte hinner med det. 
 
Jag hinner inte ut på intranätet, där hade jag ju kunnat få mer information. Men det 
är inte så nedbruten information, men det hinner jag ju inte så det är många gånger 
det man bara får inom enhet X då och det är via mejl då och min chef, annars får jag 
inte det (Person 10, Enhet 4). 
  
I mejlsammanhang är informationsöverflöd i mejlflödet som är negativ. 
Respondenterna upplever informationsöverflödet som stort och de tror att om man 
inte har en bra strategi för hur man ska hantera informationsinnehållet i mejlboxen så 
tappas det enkelt bort eller så glöms det bort. Såhär kunde ett intervjusvar se ut kring 
samtal om mejl: 
 
Det är en utmaning, det kommer så mycket mejl, det är enorma volymer och då blir 
det också det som kanal får en baksida. Häromdagen såg jag att jag snittar på 
omkring 60-70 mejl dagligen och då kanske är 90 % brus (Person 5, Enhet 4). 

 
Till skillnad från mejl och intranätet upplevs möteskulturen som en positiv 
informationskanal. Att få information på möten är populärt och det upplevs vara en 
bra och effektiv kanal att föra information genom. Informationen i denna kanal 
beskrivs som mer tydlig och bildskapande. 
 
Vi har ett väldigt effektivt sätt med våra möten. Det går i en informationskedja och 
det är sagt vilka dagar man ska ha vilket typ av möte och det gör också att man 
informeras väldigt effektivt. När jag har teammöten då är informationen väldigt färsk 
eftersom strukturen är uppbyggd på det sättet (Person 6, Enhet 1). 

 
Sharepoint och Onenote är två informationskanaler som används inom 
organisationen. I intervjuerna benämns de inte lika mycket som mejl, intranät och 
möten. Respondenterna benämner Sharepoint som en bra informationskanal, eller 
forum, att inhämta information på men också som en bra plats att samla 
informationen på. Onenote benämns i samma utsträckning som Sharepoint och 
beskrivs som ett bra program för att strukturera, förvara och behandla sin information 
och många anser att kanalen bär bra egenskaper. 
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Om det är något jag känner att jag behöver läsa mer om, så går jag in på min 
Onenote som jag älskar och skriver jag upp det jag ska göra på listan (Person 10, 
Enhet 4). 

 
Respondenterna upplever informationsmängden som stor, tidsramen för att inhämta 
informationen är liten och kanalerna för informationsflödet är tämligen för många. I 
ljuset av det upplevs det som positivt när chefer och mellanchefer gallrar och sorterar 
i informationen innan de skickar ut den. Informationen upplevs då som mer 
lättförståelig och riktad. Ibland förlitar man sig helt på att cheferna gör denna gallring: 
 
Jag tycker att den bästa för mig är få min information via min chef för då finns det 
någon som också sållat lite. På något vis så känns det som att informationen är som 
en tratt och då får jag definitivt de som är väsentligt och det som kanske är 
oväsentligt är då bortsållad längs vägen (Person 12, Enhet 3). 

 
En annan aspekt som lyfts i intervjuerna är en efterfrågan av endast en 
informationskanal där de anställda kan hitta den viktigaste informationen på en 
sammanställd form, detta för att spara arbetstid. 

5.2.1 Analys 
Respondenterna inom avdelningen upplever ett ökat informationsflöde i många olika 
kanaler som skapar frustration och förvirring vilket kan förklaras med utvecklingen av 
informations- och kommunikationstekniken (IKT) som skapar överflöd i 
interninformationen och ökar kanalantalet (Heide, Johansson och Simonsson, 2012) 
och orsakar förvirring i kommunikationsprocessen (Jacobsen och Thorsvik, 2014). De 
anställda inom Avdelning X upplever att konsekvensen av informationsmängden som 
verkar inom flertalet kanaler är att den känns övermäktig vilket kan härledas till att en 
kommunikationsprocess som förmedlar överflödig information i flera kanaler i 
samband med hög arbetsbelastning och tidspress, kan resultera i att anställda väljer 
bort information, gör fler feltolkningar och systematiska prioriteringar (ibid.). Detta 
ligger i linje med respondenternas uppfattning av tidspress. De anställda berättar att 
de inte hinner ta del av informationen vilket resulterar i arbetad övertid, information 
eller en hel informationskanal som bortprioriteras.  
 
Meddelanden kan förmedlas genom olika kanaler såsom e-post, intranät, mötesform 
exempelvis inom kommunikationsplattformar utan tid och rum (Jacobsen och 
Thorsvik, 2014). Dessa informationskanaler återfinns i likhet med Avdelning X där 
respondenterna upplever både för- och nackdelar med kanalerna som finns. Vidare 
kan det förekomma en variation i informationsmängd i kanalerna och flera olika 
aktörer kan vara med och arbeta med dessa kanaler samtidigt vilket gör att kvalitén på 
informationen kan variera (ibid.). Detta kan härledas till kvaliteten i mejl som 
kommunikationskanal som upplevs av respondenterna som negativ i och med det 
informationsöverflöd som förekommer där. Det ligger i linje med Jacobsen och 
Thorsvik (ibid.) som menar att en kommunikationskanal med en lägre kvalitet är 
exempelvis e-post, brev eller formella rapporter. En kommunikationskanal med hög 
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kvalitet kan förmedla flera meddelanden till en eller flera mottagare varpå dessa kan 
ge feedback, detta uppstår i kanaler som möten eller videokonferenser vilket skulle 
kunna förklara personalens upplevelse av möteskulturen som något positivt och 
eftersträvsamt (ibid.). 
 
En annan aspekt är att personal som tar del av en stor informationsmängd i tidspress 
försöker hitta ett strategiskt sätt att effektivisera sitt sätt att hantera information på, 
detta kan skapa en risk för att information kategoriseras fel eller nedprioriteras 
(Jacobsen och Thorsvik, 2014). Detta kan jämföras med informationskanalen Onenote 
som är ett strategiskt verktyg för informationshantering som många anställda 
använder sig av i sitt sätt att effektivisera sin egen informationshantering. 

5.3 HANTERING AV INTERNKOMMUNIKATION 
Den information som ska spridas ovanifrån och ner inom organisationen går igenom 
olika led. Det är enhetschefernas uppgift att sortera ut vilken information som ska 
skickas ner till underenheterna, all information berör nämligen inte de olika 
underenheterna. Det som tydligt framgick i intervjuerna var att alla enhetscheferna 
därför tagit fram olika kommunikationsplaner alternativt strategier för att kunna 
sprida informationen vidare till sina underenheter. 
 
Inom min grupp så har vi tagit fram en form av kommunikationsplan kring vad 
de vill ha för information. Då har vi sagt, att om det finns på intranätet till 
exempel så är det inget som vi skickar ut via mejl. Så har vi satt upp lite policys 
att i exempelvis i subjektet i ett mejl så skriver vi, ”For your information, for 
your action”. Ibland lägger jag även till en mening som kort beskriver vad det 
handlar om för jag vet att de har ett behov av det (Person 2, Enhet 3). 

 
En annan strategi som enhetscheferna anammat mer eller mindre var att ta upp den 
viktigaste informationen samt den informationen som är svårtolkad på de olika 
gruppmötena för att på så sätt minimera missförstånd. 
 
När det kommer till att behandla den information som mottagits visade det sig även 
att majoriteten av respondenterna har tagit fram olika strategier för att kunna bearbeta 
informationen, oavsett vilken nivå de arbetade på. De anser att det krävs en viss 
kompetens för att kunna avgöra vilken information ska prioriteras och vilken 
information som kan tas i mån av tid trots den kaskadering som informationen 
tidigare genomgått hos ovanstående chef. Intervjuperson tre, enhet två har exempelvis 
tagit fram ett system: 
 
Jag sållar i min mejlbox, raderar meddelanden som jag inte behöver agera på 
och försöker kategorisera och lyfta. När det är saker som jag måste göra lägger 
jag in och taggar informationen i min Outlook, kalender och i “action-listan” 
som en punkt “Nu ska jag vara klar med denna planering” för att inte tappa 
bort det (Person 3, Enhet 2). 
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Ett flertal av respondenterna utgår även ifrån att det som cheferna tar upp på de olika 
mötena är det som ska prioriteras och är viktig och bortser därför från övrig 
information som de mottar via exempelvis mejl och intranätet. 
 
Flera av respondenterna upplevde en problematik med att det var enhetschefernas 
uppgift att sortera ut vilken information som ska gå vidare ner till de olika enheterna. 
 
Det som jag saknar är att man får samma information som alla kan ge vidare till 
sina grupper. För grupperna talar nämligen sinsemellan och då kan de säga att 
”Ja, vi hörde detta” och så kommer nästa gruppmöte och säger ”Ne, de har inte 
vi hört, men vi hörde det” (Person 9, Enhet 2). 

 
Majoriteten av respondenterna efterfrågade därför en gemensam mall när det kommer 
till att sprida informationen vidare för att på så sätt säkerställa att rätt information 
samt den viktigaste informationen skickas vidare ner till de olika enheterna. 

5.3.1 Analys 
Respondenten upplever kommunikationsprocessen som enkelriktad, informationen 
går från ledning och ner i organisationen vilket ligger i linje med den 
kommunikationsprocess som Shannon och Weavers kommunikationsmodell 
illustrerar (se figur 1)(Shannon och Weaver 1949/1998). Den utvecklade 
kontextualiserade kommunikationsmodellen (se figur 3) som kompletterats bland 
annat med begreppen, kodning, avkodning, ger en mer allomfattande bild av 
kommunikationsprocessen för att minimera de varierande tolkningsmöjligheter som 
finns i informationen (Larsson, 2014). Det ligger i linje med att majoriteten av 
respondenterna uppskattar att deras närmsta chef har gått igenom informationen samt 
anpassat den innan den skickades vidare till dem, då de anser att informationen blir 
mer lättförståelig och ofta anpassad utefter deras behov. 
 
Det framgick tydligt i intervjuerna att cheferna tagit fram olika kommunikativa 
strategier för att på så sätt försöka säkerställa att rätt information går ner till 
underenheterna. Det kan med relevans härledas till Heide, Johansson och Simonsson 
(2012) som menar att det är viktigt att chefer som kaskaderar information och tar fram 
olika kommunikativa strategier besitter den kompetens som krävs.  
 
Vidare visar resultatet att respondenterna använder flera olika strategier för att kunna 
värdera den information som de tar emot, i ljuset av detta menar Heide, Johansson 
och Simonsson (2012) att chefernas sållningsprocess kan ses som komplex då den 
påverkar medarbetarnas föreställningar kring den information som mottas. 
Respondenterna berättar i intervjuerna att den största delen av respondenter förlitar 
sig på att den information som de direkt fått ifrån sin närmsta chef bör prioriteras. Det 
går i linje med att medarbetare kan ha tillgång till en stor mängd information och 
själva sålla, det är dock inte vanligt förekommande eftersom att det är tidskrävande. 
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Därför utgår ofta medarbetare utifrån den information som de mottagit från sin 
närmsta chef (ibid.).  
 
Respondenterna upplevde även en viss problematik med att de olika mellancheferna 
tagit fram olika kommunikativa strategier då det resulterade att de anställda inom de 
olika underenheterna fick ta del av olika informationsflöden. Heide, Johansson och 
Simonsson (2012) tar upp två lösningar på kommunikationsproblem där en av dem 
handlar om att implementera en gemensam kommunikationsstrategi inom 
organisationen vilket går i linje med intervjupersonernas önskan om en gemensam 
mall för den internkommunikationens spridning för att på sätt säkerställa att rätt 
information når fram (ibid.). 
 
5.4 KOMMUNIKATIONSINNEHÅLLETS BETYDELSE 
Respondenterna anser att informationen bör skapas och anpassas till mottagaren och 
först då kommer ett engagemang och inspiration infinna sig för innehållet i 
informationen. Citatet visar ett vanligt förekommande resonerande kring engagemang 
av informationens innehåll som ges ut.  
 
Det beror på hur gruppen påverkas av den information som går ut. Det finns olika 
engagemang beroende på om man kan relatera till det själv. För i sådana fall är det 
klart att gruppen blir mer insatta. Är det saker som bara är i periferin så påverkas 
man inte så (Person 2, Enhet 3). 

 
Den generella upplevelsen är att anställda är engagerade om de kan relatera till 
innehållet, individens intresse styr alltså graden av engagemang. Intervjupersonernas 
feedback beskrivs inte styras av engagemang utan av vad de tror förväntas av dem. 
 
Ibland skulle man önska att man hade mer tid till att engagera sig och ge feedback. 
Det är inte alltid det finns tid till det. Så det är också den här bedömningen man gör, 
vad förväntas av mig? Det skulle vara bra om det står i informationen också, om man 
förväntas att ge feedback eller också med deadline (Person 13, Enhet 1). 
 
Det finns en generell upplevelse av att feedback är något man ger om man har frågor 
eller om man tror att feedback är något som krävs eller efterfrågas av sin närmsta 
chef. Krävs det inte någon feedback så anser de flesta att de inte behöver ge någon 
feedback och prioriterar därmed annat. De gånger man väljer att ge feedback upplevs 
det att man också får en bra återkoppling, framförallt av den högre ledningen. 

5.4.1 Analys 
Respondenternas gemensamma upplevelse är att kommunikationen på Avdelning X är 
enkelriktad, från ledning ner i hierarkin, där feedback inte drivs av ett engagemang 
utan snarare utefter vad som förväntas av de anställda. Denna upplevelse kan jämföras 
med Shannon och Weavers enkelriktade kommunikationsmodell (se figur 1) eftersom 
den inte innehåller någon feedback. Det är först när begreppet feedback tillkommer 
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kommunikationsprocessen som det blir en dubbelriktad process som skapar 
engagemang och meningsfullhet (Olaisen och Rosendahls, 2014).  
 
De anställda anser att en information som är anpassad efter sin mottagare också 
väcker en inspiration och engagemang för innehållet i meddelandet och det är således 
så ett engagemang bör skapas. De anställda upplever sig som mer engagerade om de 
kan relatera till informationens innehåll och det är först då de ser informationen som 
meningsfull. Meningsfullhet skapas kring information när informationens budskap 
tydliggörs och förklaras, det är också då informationen omvandlas för att skapa en 
gemensam betydelse och en dialog blir möjlig (Heide, Johansson och Simonsson, 
2012).  
 
5.5 ORGANISATIONSKULTUR OCH MÅNGKULTUR 
Begreppet kultur är något som generellt upplevs som en välarbetad punkt inom 
organisationen. Majoriteten av respondenterna säger sig själva vara införstådda i 
organisationens kulturella kärnvärden och upplever att kultur är något man arbetar 
med eftersom de förmedlas mycket inom avdelningen och på olika sätt. 
 
Jag tycker att man pratar om kultur återkommande och jag tycker att kultur är något 
man verkligen behöver jobba med. (...) Vi har pratat om dem flera gånger i vår grupp 
sen jag började och det tror jag är ett bra tecken på att vi jobbar med det (Person 5, 
Enhet 4). 

 
Inom organisationskulturen upplevs det kulturella skillnader, dels arbetsmässigt och 
dels hur man arbetar med information och hur mycket information man behöver för 
att kunna utföra sina arbetssysslor. De tror också att tolkningen av informationen som 
skickas ut varierar beroende på inom vilken enhet man arbetar inom. 
 
Det upplevs en mångkulturell skillnad i organisationen, dels för att organisationen 
samarbetar med andra länder som talar ett annat språk men också för att 
organisationen är geografiskt spridd. Respondenterna upplever inte mångkulturen som 
ett problem utan snarare som något positivt. Många menar att förståelsen för 
information och kommunikativa samarbeten handlar om att vara tydlig, hitta bra 
kommunikationsvägar, arbeta för att förstå varandra bättre och umgås över gränser för 
att överbrygga de mångkulturella skillnaderna som upplevs. 
 
Det som upplevs som en mångkulturell barriär är i så fall språket. Det förekommer att 
kommunikation via en telefonlinje eller över Skype kan skapa otydlighet och 
förvirring i kommunikationen. Vidare upplevs engelskkunskaperna hos de anställda 
inom företaget som varierande och olika engelska dialekter kan vara svåra att förstå. 
Många anser dock att detta är en vanesak. 
 
Jag har inte så svårt att förstå indisk dialekt i engelskan om man säger som många 
andra. Men det är nog en vanesak bara, ju mer man lyssnar på olika dialekter så hör 
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man in, så det känner jag inte är ett problem. Men jag vet många andra som tycker 
det, men det är nog bara att man får vänja sig och lyssna, ju mer man jobbar med 
personer från andra kulturer desto mer lär man sig av deras dialekter (Person 10, 
Enhet 4).  
 

5.5.1 Analys 
Respondenterna upplever att organisationskulturen påverkar dem. De uppfattar 
kulturella skillnader och olika tolkningssätt inom avdelningen i både arbetssätt och i 
informationshantering vilket ligger i linje med teorin som menar att attityder och 
värderingar är sådant som skiljer varje individ åt och är också anledningen till att 
människor tolkar information på olika sätt (Heide, Johansson och Simonsson, 2012). 
 
Ledningens arbete med organisationskulturen inom deras avdelning upplevs av 
respondenterna som klar, tydlig och ständigt återkommande. Det är något som man 
arbetar mycket med och påtalar ofta i olika sammanhang. Bhagat och Kukreja (2015) 
menar att organisationer som arbetar med att förebygga kulturella problem, såsom 
oklarheter, språkliga barriärer eller tidsspill, gör det lättare för personalen att arbeta 
med en effektiv internkommunikation. Organisationer är numera mer medvetna om 
att organisationskulturen bör vara implementerad med organisationens strategiska mål 
och har därför en utformad sådan internkommunikation vilket ligger i linje med 
anställdas upplevelse kring den formulerade kulturplan, som finns både uttalat och i 
skrift, är något man väl känner igen både som anställd och nyanställd (ibid.). 
 
Respondenterna upplever språket som en mångkulturell barriär inom avdelningen som 
kan skapa otydlighet och förvirring, i synnerhet i en kanal som inte är i en 
mötesstruktur men också i olika dialekter som kan vara svåra att förstå. Inom 
Avdelning X framkommer det att man pratar företagsengelska, det är 
språkkunskaperna och dialekterna som försvårar förståelsen enligt intervjupersonerna. 
Detta ligger i linje med de störningsmoment som Dimbleby och Burton (1999) 
definierar som brus vilket kan påverka meddelandets syfte och innehåll vilket kan 
härledas till Stier (2009) som menar att språket är en vanlig förekommande barriär i 
det kommunikativa samarbetet. Detta gäller framförallt i en organisation som har 
anställda som talar olika språk och även i organisationer där man talar samma språk 
då det finns olika dialekter och ord kan ha olika betydelser. 
 
Trots att respondenterna upplever en mångkulturell skillnad samt språkliga barriärer 
inom Avdelning X anses dock inte detta som ett problem. Detta eftersom de anställda 
upplever att personalen arbetar aktivt och gemensamt med att tydliggöra information 
och är nyfikna av varandras kulturer. Vrânceanu och Leca (2015) menar att 
mångkulturella skillnader måste överbryggas genom en större förståelse för den andra 
kulturen. Det kan skapas dels genom en tydlig kulturstrategi men också i att öka 
umgänget mellan personal som kommer från olika kulturer.  
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5.6 SAMMANFATTNING AV RESULTAT OCH ANALYS 
När det kommer till interkommunikationens innehåll och struktur visade det sig att 
majoriteten av respondenterna upplever ett informationsöverflöd vilket kan kopplas 
till Shannon och Weavers begrepp brus eftersom att det kan ses som ett 
störningsmoment i kommunikationsprocessen (Shannon och Weavers 1949/1998). En 
annan aspekt som tagits upp i resultatet är att intervjupersonerna önskar att 
informationen borde vara mer anpassad och riktad, vilket kan relatera till Stuart Halls 
begrepp om kodning och avkodning som handlar om hur sändaren och mottagaren 
skapar och förstår meddelandet (Stuart, 1973). Larsson (2014) anser även att kodning 
och avkodning påverkas av sändarens och mottagarens tidigare erfarenheter. Detta är 
tydligt i resultatet då ett flertal av respondenterna inte förstår vissa facktermer och 
begrepp eftersom de inte kan relatera till dem, vilket resulterar i att informationen 
upplevs som oklar, missriktad, språkligt svår att förstå och sållas eller bortprioriteras 
därför bort och kommunikationsprocessen bryts därmed.  
 
Resultatet av den första frågeställningen som berör internkommunikationens innehåll 
och struktur visar således att det finns en del störningsmoments kring den interna 
kommunikationsprocessen i förhållande till innehåll och struktur inom Avdelning X 
som berör kodning, avkodning och informationsöverflöd. Detta gör att all information 
inte fyller dess ursprungliga syfte alternativt når ut i den mån som önskas.  
 
Inom frågeställning två, det vill säga informationsmöjligheter, kanaler och tid, är 
informationsöverflöd förekommande eftersom merparten av respondenterna 
benämnde en problematik gällande informationens mängd i relation till tidspress inom 
interkommunikationen. Informationsöverflöd skapar enligt respondenterna förvirring, 
frustration och stress bland medarbetarna inom Avdelning X och upplevs som ett 
brus. Ett annat brus som kan urskiljas i resultatet är att avdelningen använder sig av 
ett flertal olika kommunikationskanaler vilket resulterar i en viss oklarhet när det 
kommer till vart informationen ska inhämtas. Sammanfattar man analysen för denna 
frågeställning går det att urskilja en viss frustration hos de anställda när det kommer 
till att ta del av information inom den tidsram som är utsatt för 
informationsinhämtning då det finns ett informationsöverflöd i flera 
kommunikationskanaler.  
 
Hantering av internkommunikation vilket är den tredje frågeställningen lyfter vikten 
av att en organisation bör ha upprättade kommunikationsstrategier för att på så sätt 
kunna säkerställa organisationens vision, mål och riktning. I resultatet framgår det 
dock att avdelningen saknar en upprättad kommunikationsstrategi vilket har resulterat 
i att ett flertal av respondenterna har skapat sig egna kommunikativa strategier för att 
bearbeta den interna kommunikationen inom avdelningen. Dessa kommunikativa 
strategier har resulterat i en stor variation i hantering av informationsflödet inom 
Avdelning X och skapar förvirring och otydlighet kring hur man som anställd ska 
hantera internkommunikationen. En annan aspekt som framkom i resultatet var att 
cheferna bar ansvaret för att koda samt föra vidare information ner genom 
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avdelningen. Det kan ses som problematiskt då informationsflödet som hanteras av 
chefer som inte fått utbildning eller riktlinjer för huruvida sållning, anpassning och 
sortering av information ska gå till. Det framgår även tydligt att Avdelning X saknar 
en kommunikationsstrategi som de anställda inom företaget kan använda som riktlinje 
i internkommunikationen. Detta resulterar till viss mån i negativa konsekvenser då all 
information inte når ut i önskad utsträckning. Det framgår också att de individuella 
kommunikationsstrategierna är framtagna utan någon som helst vetenskaplig grund 
alternativt utbildning vilket ger flera olika individuella kommunikationsstrategier och 
ett icke-enhetligt sätt att arbeta med internkommunikation inom Avdelning X.  
 
Den fjärde frågeställningens resultat, som beskriver kommunikationsinnehållets 
betydelse, visar att mycket av informationen som förmedlas upplevs som varierande 
när det kommer till intressenivå då de anser att information som skapar engagemang 
är information som är anpassad till mottagaren. Resultatet visar också att feedback ges 
när de anställda tror att de förväntas av dem och inte som rutin. Kommunikationen 
inom Avdelning X är till stor del är en enkelriktad kommunikation likt Shannon och 
Weavers kommunikationsmodell (se figur 1) och har ingen inbyggd feedback eller 
dialog i kommunikationsprocessen vilket skapar ett sämre engagemang för 
kommunikationen (Shannon och Weavers 1949/1998). Frågeställningens resultat 
visar att Avdelning X har en enkelriktad kommunikationsprocess där feedback inte är 
en självklarhet så vidare det inte krävs från en ovanstående chef. Detta kan enligt 
Larsson (2014) resultera i feltolkningar och att kommunikationen inte når fram i 
kommunikationsprocessen. 
 
Resultatet av den femte frågeställningens som berör organisationskultur och 
mångkultur visar att det finns organisations- och mångkulturella skillnader inom 
Avdelning X. Dessa kulturella skillnader skapar olika kommunikativa hinder i 
kommunikationsprocessen, såsom exempelvis tolkningsskillnader som tar sin grund i 
att de anställda har olika bakgrunder eftersom Avdelning X verkar inom ett 
multinationellt företag. Dessa kulturella skillnader kan i viss mån definieras som brus 
eftersom att det kan ha en negativ effekt på hur den interna kommunikationen tolkas. 
Larsson (2014) belyser vikten av att sätta informationen i ett sammanhang då 
informationen påverkas utav kontexten. De anställda anger att det i nuläget finns 
information, både uttalad och skriftlig, som berör organisations- och mångkulturen 
inom Avdelning X. De anställda upplever alltså en påverkan av kontexten men ser 
inte denna kontext som ett problem i internkommunikationen då de upplever att det 
finns en väletablerad plan för organisations- och mångkulturen som överbryggar de 
kulturella skillnaderna inom Avdelning X.  
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6. DISKUSSION  
 
Kommunikationsproblem inom organisationer både nationellt och internationellt är 
något som är vanligt förekommande och dessa problem visar sig i flera olika former. 
Det förekommer organisationer som inte prioriterar satsningar på den 
internkommunikation vilket resulterar i än mera kommunikationsproblem.  
 
Studiens resultat visar på olika exempel på hur kommunikationsprocesser inte är 
optimala och kan skapa problem i organisationers internkommunikation. Anställda 
inom organisationens undersökta avdelning upplever en rad olika hinder i 
internkommunikationen som påverkar kommunikationsprocessen. De hinder som 
framkommer mest tydligt ligger inom innehåll och struktur, information i relation till 
tid och mängd, informationshantering och i meningsskapande information. Det 
konstateras även att det finns organisations- och mångkulturella hinder men att dessa 
inte upplevs som lika stora och i den skillnaden kan man ställa sig frågan varför? Att 
ha en strategisk plan är viktigt så att de anställda vet hur de ska gå tillväga och vad 
som förväntas av dem i deras dagliga arbete. Har inte organisationer en strategisk plan 
kan det skapas flera olika individuella strategier som ger en ohälsosam spridning i 
hantering av internkommunikationen. I studiens resultat framkommer det att 
organisationens avdelning har en upprättad kulturplan som kontinuerligt sänds ut 
inom organisationen, vilket skapar en trygghet och tydlighet kring hur man som 
anställd ska hantera kulturella hinder som kan uppenbara sig inom ett multinationellt 
företag. Organisationens avdelning har ingen strategisk kommunikationsplan vilket 
orsakar en motsatt upplevelse i jämförelse med organisationskulturen. Detta vill vi 
lyfta som ett fenomen som exemplifierar vikten av en strategisk plan för alla 
organisationer både nationellt och internationellt. 
 
Vi tror, med beskriven bakgrund, att den huvudsakliga anledningen till 
kommunikationsproblem inom organisationer ligger i att organisationer inte har 
någon kommunikationsstrategi, alternativt en strategi med dålig kvalité, som guidar 
de anställda i deras dagliga hantering av internkommunikation. Det kan resultera i att 
det skapas flera olika kommunikationsstrategier inom organisationen där anställda 
hanterar information utefter vad de själva anser är bäst. Beroende på de anställdas 
förmåga att strukturera information och skapa strategier för sin hantering av 
information blir utslaget av deras handling också därefter i olika utsträckningar. 
Organisationer har i samband med teknikutvecklingen genomgått en teknisk 
utveckling både informations- och kommunikationsmässigt som öppnat upp en ny 
arena för kommunikationsprocesser. Idag kan anställda inom de flesta organisationer 
sprida en stor mängd information på kort tid, i flera kanaler, över nationella gränser 
och oberoende av tid och rum. Detta ökar enligt oss kravet på alla organisationer att 
ställa sig frågan; Vad betyder kontext för vår organisation?  
 
Den övertro till teknikutvecklingen som tillkommit med åren har inte varit till fördel 
för organisationer utan tvärt om. Man har i vissa fall lutat sig tillbaks och varit 
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övertygad om att den nya tekniken också löser alla kommunikationsproblem. Men vi 
menar att det krävs tämligen fler kommunikationsinsatser i den komplexa 
organisationskommunikativa kontext som organisationer verkar inom idag. 
 
Vi rekommenderar att organisationer som verkar inom ett nationellt eller 
internationellt plan, i små- eller storskalig nivå, utvecklar en väl formulerad strategisk 
kommunikationsplan för den interna kommunikationen som opererar som en riktlinje 
inom kommunikationen för de anställda inom företaget. Strategin bör innehålla en 
tydlig målformulering, vision och riktning. Den bör dessutom utformas på ett 
lättförståeligt och meningsfullt sätt som genomsyrar den dagliga praktiken för de 
anställda inom organisationen. Detta kan härledas till att varje 
kommunikationsprocess reducerar brus genom tydliga strategiska 
kommunikationsplaner. Organisationer kan till sin fördel använda sig av den 
kontextualiserade modellen (se figur 2) (Larsson, 2014) som en vägvisare i 
internkommunikationen för att på ett tydligt sätt få förståelse över hur man inom 
organisationen ska arbeta med sin interna kommunikation.  
 
Den kontextuella kommunikationsmodellen nedan, beskriver en tvåvägs 
kommunikationsprocess där sändare skickar ett meddelande eller budskap genom en 
kommunikationsförbindelse till en mottagare som i sin tur kan svara i feedback 
tillbaks till sändaren. Under denna kommunikationsprocess finns det olika brus eller 
problem som kan försvåra alternativt förstöra informationsöverföringen i 
kommunikationsprocessen. Modellen visar hur kommunikationsprocessen ser ut, 
vilka brus som kan störa överföringen av meddelandet och belyser var i processen 
kommunikationsproblemen kan framkomma (Larsson, 2014:52).
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Vidare anser vi även att anställda inom organisationer bör utbildas i hur 
kommunikationsprocesser fungerar. Detta för att bli medvetna om den 
kommunikationsprocess de dagligen befinner sig i och för att få en större kunskap 
kring hur de på bästa sätt ska hantera informationen.  
 
Rekommendationerna är också att skapa tydliga riktlinjer för feedback och dialog 
inom internkommunikationen för att öka engagemang och intresse för informationen. 
Dessa riktlinjer kan till sin fördel innehålla direktiv kring vad som förväntas kring 
feedback, när det ska ges, i vilket sammanhang och i vilken kanal. 

6.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Det finns ett flertal intressanta aspekter att forska vidare kring när det kommer till den 
interna kommunikationen på multinationella företag.  
 
Det första förslaget till vidare forskning rör den vetenskapliga metoden. Vår studie 
har analyserat hur medarbetarnas uppfattning kring den interna 
kommunikationsprocessen ser ut. Vi har således inte själva sett hur det faktiska 
beteendemönstret av de anställda i en kommunikationsprocess kan se ut. Vi anser 
därför att det skulle vara intressant att göra en observationsstudie för att få en 
detaljerad och konsistent beskrivning av de anställdas beteende i en 
kommunikationsprocess. 
 
Vidare har denna studie gjort ett antal avgränsningar som skulle kunna vara 
intressanta aspekter när det kommer till vidare forskning. Ett förslag till vidare 
forskning rör därför studiens omfattning och urval. Vi hade sett att det skulle vara 
intressant att genomföra en studie där man analyserade hur en intern 
kommunikationsprocess skulle kunna se ut från högsta chef inom ett företag till 
produktionsnivå på lägsta nivå. I vår studie behandlas endast 
kommunikationsprocessen för en avdelning som verkar i kontorsmiljö och inte inom 
de verksamheter som befinner sig över eller under avdelningen. En vidare forskning 
med den aspekten skulle kunna visa på om informationen som sprids ovanifrån når ut 
i en större utsträckning inom ett företag och man skulle dessutom eventuellt få 
intressanta resultat när det gäller organisationskulturella skillnader inom företaget 
eftersom man skulle analysera medarbetare med två avsevärt skilda arbetsuppgifter. 
 
Vidare tror vi även att det skulle vara intressant att forska vidare kring hur skillnader 
mellan medarbetare på olika nivåer kan se ut. I denna studie har vi inte gjort någon 
skillnad mellan chefernas och medarbetarnas svar under intervjuerna. Det skulle 
kanske vara intressant att se ett resultat där man gjort den skillnaden för att se om den 
interna kommunikationsprocessen upplevs annorlunda beroende på vad man har för 
befattning inom ett företag. 
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I denna studie forskas det kring den interna kommunikationsprocessen i relation till 
två kontexter, organisationskultur samt mångkultur. Vi hade sett att en utveckling av 
kontextaspekten hade varit intressant i en vidare forskning. Finns det fler kontexter 
som påverkar internkommunikationen? Hur och isåfall varför?   
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BILAGA 1.  
 

Intervjuguide 
20-21 april 2016 

 
Under intervjuerna kommer vi först kort presentera och visa ett informationsexempel 

på den typ av internkommunikation som vi har för avseende att undersöka. Denna typ 

av internkommunikation kommer att benämnas som “information” under de 17 

intervjuer som kommer att genomföras. 

 

INTERNKOMMUNIKATION 
 

Internkommunikation  

[Bakgrund: När vi pratar om internkommunikation avgränsar vi oss till den sortens 

information/meddelande som bär på långsiktiga mål (Se exempel)]. 

• Hur tänker du när du skapar ett meddelande som ska gå ut till flera olika 

enheter? 

• På vilket sätt upplever du att information du tar emot är anpassade till dig? 

• På vilket sätt upplever du att information du tar emot är anpassade för alla 

underenheter inom er avdelning? 

 

Informationens utformning  

[Bakgrund: Utformningen utifrån exemplet]. 

• Hur skulle du beskriva informationens utformning?  

• Hur är din förståelse för denna typ av information?  

• Hur skulle du beskriva läsbarheten?  

• Hur är språket i informationen? 

• Vad tycker du om informationsmängden?  

 

Mottagande  

[Bakgrund: När personalen tagit emot informationen]. 

• Vad gör du med informationen när ni mottagit den?  



	  

• Hur bär du med dig informationen för att kontinuerligt hålla dig uppdaterad 

om informationens syfte under den tid som informationen löper/gäller? 

• Hur/på vilket sätt upplever du att andra anställda tar till sig och bär med sig 

den information som sänds ut? 

 

Informationens spridning & kommunikationsväg  

[Bakgrund: Hur väl informationen når ut]. 

• Hur skulle du beskriva informationens spridning?  

• Hur skulle du beskriva informationens kommunikationsväg?  

• Om informationen inte når ut/förstås till/av alla - Vad tror du att det beror på?  

 

Effektivitet (kommunikativ)  

[Bakgrund: Vi definierar effektivitet som: Prestationsförmåga]. 

• Hur effektiv upplever du informationen är?  

• Kan du på ett effektivt sätt ta emot och förstå den interna informationen?  

• På vilket sätt anser du att ledningen skapar effektiva meddelanden?  

• Vad anser du kan förbättra informationens effektivitet?  

 

Tid  

[Bakgrund: Hur ser personalens tidsram ut i samband med informationshantering?]. 

• Hur är din upplevelse av tidspress när du ska läsa/ta till dig/och memorera 

informationen?  

• Hur upplever du att din arbetstid är anpassad för att ta till dig meddelanden 

som dessa?  

• Hur upplever du informationens storlek/omfång? 

• Hur upplever du informationens storlek omfång i ljuset av tid?  

• Hur hade du velat att tiden/meddelandet skulle vara utformat?  

 

Engagemang  

[Bakgrund: Hur engagerade är personalen över informationen?]. 

• Hur ser du på engagemanget kring informationen som ges ut? 

• Hur skulle du beskriva inspirationen över informationen som ges ut? 



	  

 

Kanaler  

[Bakgrund: Kommunikationskanaler.]. 

• Hur får du reda på den information som sänds ut? 

• Hur ofta mottar du informationen inom enheten? För ofta/sällan?  

• I vilken kanal anser du att denna typ av meddelanden är bäst att få i?  

• Varför?  

• Vad är nackdelarna/fördelarna med kanalerna?  

• Hur och var skulle du vilja se informationsflödet utvecklas/förnyas i 

framtiden?  

 

Feedback & återkoppling  

[Bakgrund: Feedback & återkoppling på informationen]. 

• Hur upplever du att din feedback på informationen ser ut? (Brukar du ge 

feedback?)  

• Hur ser den ut om du brukar ge feedback?  

• Hur förmedlar du feedbacken?  

• Hur upplever du din feedback?  

• Hur upplever du att ledningens återkoppling på din feedback ser ut?  

 

 

KULTUR 
[Vi utgår ifrån att det finns en kulturell skillnad både mellan de fyra enheterna (olika 

avdelningsjargonger) samt en interkulturell skillnad då verksamheten är geografiskt 

spridd]. 

• På vilket sätt anser du dig införstådd i organisationens eller avdelningens 

kulturella kärnvärden? 

• På vilket sätt anser du att alla anställda är införstådda i organisationens eller 

avdelningens kulturella kärnvärden? 

 

Organisationskultur  

[Bakgrund: Avdelningen är uppdelad i fyra underenheter där vi i en tidigare intervju 



	  

med uppdragsgivaren fått veta att det finns kulturella skillnader mellan 

underenheterna]. 

• Hur skulle du beskriva de kulturella skillnader som finns (arbetsmässigt, 

produktion kontra kontor) mellan underenheterna?  

• På vilket sätt är meddelandena anpassade efter din underenhetskultur? 

• På vilket sätt skulle du säga att underenhetens kultur påverkar ditt sätt att 

tolka/förstå meddelanden?  

• På vilket sätt upplever du att medarbetare tolkar/förstår meddelandena på 

samma sätt?  

 

Interkulturell kommunikation  

[Bakgrund: Avdelningen är geografiskt spridd och det finns många anställda från 

olika länder inom företaget]. 

• Hur skulle du beskriva de interkulturella skillnader som finns hos er inom 

företaget?  

• Hur skulle du beskriva de interkulturella skillnader som finns hos er mellan 

anställda?  

• Hur upplever du språkliga barriärer när det kommer till att förstå 

informationen som ges ut? 

• På vilket sätt skulle du säga att mångkulturen påverkar ditt sätt att tolka/förstå 

meddelanden?  
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