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Abstract 
      
Internal communication is an important aspect for organizations’ success and growth. The 
actual communication within the company is strongly connected to the atmosphere that 
harmonizes, and the prevailing harmony in turn provides a direct reflection of the company 
outward. This means that if the internal communication deficiencies will also the external 
image of the company be affected.  
 
Combining the different components of communication is an important prerequisite for the 
company to maintain good internal communication between the organization's members.	  
Some examples of communications components investigated in this study is; Oral and written 
communication, technical and social communication, formal and informal communication, as 
well as the hierarchical structure. The aim of the study was to understand how the internal 
communication in relation to effectiveness is perceived of the organization members. 
 
The purposes of this study were to start from already existing theory about the meanings of 
internal communication and conduct a qualitative study using semi structured interviews. 
Then there was interconnection of theory and empirical data to build an understanding of how 
internal communication can be connected in purpose to create good internal communication 
in small companies. 
 
The results of the study show that you constantly have to work actively to maintain, and 
compose the different types of communication within an organization in order to maintain 
good internal communication. Furthermore, it appears that the members of the surveyed 
organizations feel that internal communication has a relationship with the company's 
efficiency. 
 
Keywords: Organization, internal communication, communication components, efficiency, 
leadership, employees. 
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1.	  Inledning	  

1.1 Bakgrund 
Nedanstående verklighetsbaserade case påträffades hos ett av oss känt företag innan denna 
studie påbörjades. Caset väckte ett intresse, vilket vidare resulterade i att bli inspirationskällan 
för studiens formulerade problem och syfte. 
 
Ett mindre tjänsteföretag befinner sig i en expanderingsperiod. Företaget har i och med 
expansionen utvecklat och utökat sina befintliga tjänsteerbjudanden, samt utökat 
personaltjänsterna och anställt ny kompetens. Expansionen medför en större omsättning och 
lyckas samtidigt behålla samma vinstmarginal. Företaget har sedan lång tid tillbaka 
mestadels använt sig av muntlig kommunikation inom organisationen. Detta 
kommunikationssätt har alltid fungerat väl då arbetsstrukturen varit densamma under många 
år. Det som på senare tid har uppmärksammats är de interna kommunikationsmisstag som 
uppstått vid allt fler tillfällen än tidigare.  
 
Idag möter företag allt fler utmaningar i strävan efter konkurrensfördelar inom sin specifika 
bransch. En stor del av det arbetet sker genom företagets anställda via deras olika handlingar, 
medvetet eller omedvetet (Mazzei, 2013). Kommunikationsprocessen är den förmedling av 
information och övrig kontakt som förs mellan medlemmar och andra intressenter till 
företaget (Jacobsen & Thorsvik, s. 295). Inom organisationsämnet talar man om två olika 
kommunikationssätt; det interna och det externa, varav den interna kommunikationen sker 
inom organisationen och den externa kommunikationen sker mellan organisationen och 
övriga intressenter. Kommunikation kan ske mellan flera olika aktörer, samt genom flera 
olika kanaler. Kommunikation är ett viktigt ämne inom företagsekonomi, och inte minst den 
interna kommunikationen som idag innefattar mycket mer än nyhetsbrev och muntlig 
information mellan olika aktörer. Kommunikationen kan bland annat ske muntligt eller 
skriftligt, socialt eller tekniskt, formellt eller informellt och via olika aktörer (Jacobsen & 
Thorsvik, s. 302).  

1.2 Problematisering 
Organisation är ett ämne inom företagsekonomi. Inom organisationsämnet finns olika teorier 
om vad som gör ett företag framgångsrikt, till exempel teorier om ledarskapets och 
företagskulturens påverkan på verksamheten. På senare tid har den interna kommunikationens 
betydelse för verksamheten uppmärksammats av ett flertal företagsekonomiska forskare. Det 
råder dock delade meningar angående vad som påverkar upprätthållandet av den interna 
kommunikationen och dennas organisatoriska påverkan. 
 
Intern kommunikation är den kommunikation som förs mellan organisationens medlemmar. 
Denna kommunikation kan innefatta allt från att personalen står och pratar i fikarummet till 
arbetsmässig planering, genomförande och uppföljning (Ruck & Welch, 2011). Den mest 
fokuserade processen i denna studie är den som har med planering, genomförande och 
uppföljning att göra. Meng och Berger (2011) samt Ruck och Welch (2011) menar att denna 
typ av kommunikation och kommunikationsprocess har betydelse för organisationen. Vidare 
består intern kommunikation av många olika aktörer, faktorer och kanaler, i denna studie 
benämns dessa delar som olika komponenter av intern kommunikation. 
 
Det finns en mängd olika metoder och tillvägagångssätt för att på ett bra sätt arbeta med 
intern kommunikation och hur denna bör upprättas (Jacobsen & Thorsvik, s. 302). Sarbaugh-
Thompson och Feldman (1998) samt Ribes med fler (2011) lyfter argumenten att det är sättet 



	   	   2	  

att kommunicera som kan orsaka brister, varvid det råder delade meningar huruvida de olika 
kommunikationssätten är till för- eller nackdel för organisationen. Idag blir kommunikationen 
alltmer elektronisk, och detta är ett exempel på en del av den interna kommunikation som 
diskuteras mellan olika forskare. Ribes med fler (2011) lyfter i sin studie fram fördelarna med 
de elektroniska, teknikbaserade kommunikationssystemen, bland annat framhäver de den 
ökade tillgängligheten och förmågan att spara information. Å andra sidan diskuterar 
Sarbaugh-Thompson och Feldman (1998) i sin studie att de olika tekniska system som 
företagen kan använda sig av snarare stjälper än hjälper kommunikationen inom företaget då 
komplexiteteten kan bli till en nackdel. Detta menar dem beror på att en teknisk utveckling 
bidrar till mindre muntlig informell kommunikation i form av vardagligt samtalande, vilket i 
sin tur leder till att en del av kommunikationen uteblir och därmed kan skapa större 
kommunikativa problem. Detta är något som Men (2014) diskuterar vidare i sin studie. Men 
(2014) anser att det är relationen mellan ledarna och medarbetarna som är viktig, och att 
denna relation huvudsakligen tillfredsställs genom kontakt ansikte mot ansikte vilket blir ett 
bortfall om man i högre mån börjar använda sig av tekniska system istället. De delade 
meningarna avseende social- och teknisk kommunikation innebär även en försvåring av 
hanteringen av interna kommunikativa problem inom organisationsämnet (Sarbaugh- 
Thompson & Feldman, 1998) 
 
I tidigare forskningssammanhang fokuseras enligt Ruck och Welch (2011) ofta det så kallade 
ledarperspektivet vilket innefattas av ledarnas sätt att använda och utvärdera olika 
kommunikationssystem. Det har dock uppmärksammats om att mer fokus bör läggas på det så 
kallade medarbetarperspektivet som innebär att det är medarbetarna snarare än ledarna som 
upprätthåller en god intern kommunikation vilket vidare kan generera konkurrensfördelar på 
marknaden (Mazzei, 2013). Samtidigt är det enligt Men (2014) viktigt att komma ihåg vikten 
av ledarskapet då han lyfter fram det som en viktig faktor för den interna kommunikationen. 
Detta anser Men (2014) bero på att ledarens sätt att kommunicera har en påverkan på 
resterande medlemmar inom organisationen vilket i sin tur påverkar den interna 
kommunikationen.  
 
Som den formulerade bakgrunden tar upp strävar företag idag efter att hitta 
konkurrensfördelar på marknaden. Det finns olika sätt att arbeta med detta inom 
organisationsämnet för att uppnå dessa fördelar (Mazzei, 2013). Eftersom kommunikationen,  
då framförallt den interna kommunikationen är en stor del av en organisation och numera 
även är mycket mer än bara muntlig information får detta oss att fundera vilken påverkan 
denna har för en organisations effektivitet, eller snarare hur ledare och medarbetare upplever 
detta fenomen (Jacobsen & Thorsvik, s.302). 

1.3 Frågeställning 
	  

1. Vilken roll spelar olika komponenter av kommunikation för den interna 
kommunikationen? 

 
2. Hur upplevs intern kommunikation i förhållande till effektivitet utifrån ett medarbetar- 

och ledarperspektiv? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att förstå medarbetares och ledares upplevelser av den interna 
kommunikationen i förhållande till effektivitet. Vidare syftar studien till att undersöka vilka 
roller kommunikationsled och kommunikationskanaler spelar för den interna 
kommunikationen. De komponenter vi i denna studie valt att lyfta fram och studera har 
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kategoriserats in under just begreppen kommunikationsled och kommunikationskanaler. I 
begreppet kommunikationsled ingår hierarkiska strukturer och företagslivscykel, och 
komponenterna som utgör kommunikationskanaler är muntlig och skriftlig, teknisk och social, 
samt informell och formell kommunikation.  

1.5 Definition av begrepp 
Nedan definieras begrepp som är av väsentligt värde för studien. Följande begrepp definieras 
redan i inledningsavsnittet med avsikt att ge läsaren förståelse för vad vi avser när vi 
benämner begreppet.  

1.5.1 Mikroföretag samt småföretag 
Då denna studie syftar mot mindre företag har vi valt att inledningsvis presentera definitionen 
av detta. Företagen definieras utifrån personalstyrka samt omsättning eller årlig 
balansomsättning. Ett mikroföretag sysselsätter färre än 10 personer och innehar en 
omsättning som inte överstiger 2 miljoner euro per år. Ett litet företag sysselsätter färre en 50 
personer och innehar en omsättning som inte överstiger 10 miljoner euro per år (EUT L 124, 
20.5.2003). När vi i fortsättningen skriver “små företag” använder vi ordet “små” som ett 
samlat begrepp för både mikro- och småföretag.  
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Val av teoretisk referensram 
Studien utgår ifrån fenomenet intern kommunikation och därför inleds den teoretiska 
referensramen med beskrivning av just begreppet intern kommunikation. Vidare leder en 
beskrivning kring de i denna studie valda komponenter av intern kommunikation.  De första 
som presenteras är kommunikationskanaler, däribland finns muntlig och skriftlig, teknisk och 
social, informell och formell kommunikation. Sedan beskrivs kommunikationsled, i form av 
ledning och medarbetarnas roll samt hierarkiska strukturer.  Eftersom denna studie riktas mot 
mot små företag följer sedan en beskrivning av företagslivscykel i förhållande till intern 
kommunikation. Förutom ovanstående komponenters roller och inverkan på intern 
kommunikation, syftar denna studie till den interna kommunikationens påverkan på 
effektivitet och och den teoretiska referensramen beskriver därför vidare hur intern 
kommunikation är kopplat till effektivitet. Referensramen avslutas sedan med en redogörelse 
av denna studies utvecklade analysmodell.  

2.2 Intern kommunikation 
Kommunikation utgörs av den kontinuerliga process som upprätthåller och utvecklar 
organisationen. Företagskommunikation kan vara både intern genom den kommunikation som 
förs mellan organisationens medlemmar, och extern genom överförande av information till 
allmänheten eller andra företag (First & Tomic´, 2011). I denna studie fokuseras den interna 
aspekten vilken syftar till kommunikationen som förs inom en organisation. Enligt 
traditionellt synsätt utväxlas eller sänds information mellan två aktörer, mottagaren och 
sändaren. I en kommunikationsprocess förekommer ofta fler än två personer och rollerna 
sändare och mottagare växlar (Jacobsen & Thorsvik, 2012, s. 295). Ett företags interna 
kommunikation både betonar och speglar företagets organisationskultur och värderingar 
genom det sätt den interna kommunikationen fungerar. En god intern kommunikation kan 
leda till att medarbetarna blir känslomässigt bundna till organisationen genom en känsla av 
tillhörighet vilket i sin tur kan påverka medlemmarnas motivation och arbetsmoral (First & 
Tomic´, 2011). 
 
Intern kommunikation bör i det här fallet inte blandas ihop med intern marknadsföring. Intern 
marknadsföring syftar främst till att organisationen förmedlar sina strategiskt utsatta mål och 
information angående organisationen för att mot medarbetarna och kunderna spegla den 
önskvärda bilden av organisationen. Detta sker genom arbete med bland annat 
medarbetarnöjdheten på arbetsplatsen och kan betraktas som en vertikal process inom 
företaget (Mohammed & Pervaiz, 2000). Intern kommunikation bör istället definieras som all 
kommunikation som sker, både horisontellt och vertikalt inom ett företag enligt definitionen 
av Jacobsen & Thorsvik (2012). 
 
Definitionen av Jacobsen & Thorsvik (2012) är inte utan kritik, intern kommunikation 
behöver inte begränsas som all kommunikation inom ett företag. I en vetenskaplig 
undersökning berörande intern kommunikation fann Verciˇc med flera (2012) att större delen 
av respondenterna i deras undersökning ansåg att intern kommunikation även innefattade 
motivationsskapande handlingar gentemot de anställda och att detta även medförde 
värdeskapande för organisationen i sin helhet. Forskarna utvecklar även definitionen av 
parametrarna för begreppet till att handla om en strategisk strävan att fördela och sprida 
information inom företaget på ett effektivt sätt. Deras studie visade att intern kommunikation 
oftast uppfattas som en teknisk funktion inom organisationen vilken även ska förmedla 
företagets mål till medarbetarna för att arbetet ska ske i rätt led (Verciˇ cˇ et.al. 2012). Även 
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First och Tomic´ beskriver i sin studie vikten av en väl fungerande kommunikation. Den 
beskrivs som en relation mellan kommunikation och organisationskultur, på det vis att god 
kommunikation även resulterar i en harmonisk kultur inom organisationen. De betonar att den 
rådande organisationskulturen och kontakterna mellan organisationsmedlemmarna har 
betydande påverkan på helhetsbilden av företaget och imagen som speglas externt (First & 
Tomic´, 2011). 

2.2.1 Muntlig och skriftlig kommunikation 
Det finns olika kommunikationskanaler att använda, och det är vanligt förekommande att man 
skiljer på skriftlig och muntlig information. Den muntliga kommunikationen utförs ansikte 
mot ansikte, då förmedlas informationen både verbalt och icke-verbalt genom kroppsspråk 
och dylikt. Tolkningssvårigheter kan uppstå när det verbala budskapet inte stämmer överens 
med det icke-verbala kroppsignalerna. Den skriftliga kommunikationens nackdel är att det ger 
en begränsad förmedling av information, det finns en gräns hur mycket information som kan 
överföras skriftligen i ett budskap, samt kan det dröja innan mottagaren återkopplar. Muntlig 
kommunikation ger möjlighet att förmedla mer detaljrik information och få direkt respons på 
budskapet (Jacobsen & Thorsvik, 2012, s.298). Fördelen med muntlig kommunikation enligt 
studien av Mishra, Boynton och Mishra (2014) är att den både är verbal och visuell vilket 
leder till att informationen blir tillförlitlig och detaljrik (Mishra, Boyton & Mishra, 2014). 
Skriftlig eller systematisk kommunikation ökar som nämnt svårigheten att få direkt respons på 
budskapet men är fördelaktig då det ger möjligheten att kunna spara informationen.  Att 
kunna spara information betyder att man i efterhand kan gå tillbaka till den angivna 
informationen samt utvärdera det kommunikativa arbetet lättare (Daft & Lengel, 1986). 
Oberoende ifall kommunikationen sker muntligt eller skriftligt är det viktigaste enligt Mishra 
med fler (2014) att kommunikationen sker “två-vägs”, vilket betyder att anställda och ledning 
lyssnar på varandra åt båda håll (Mishra, Boyton & Mishra, 2014). 
 

2.2.2 Teknisk och social kommunikation 
Desto större och mer komplex en organisation är, desto större är kraven på organisationens 
infrastruktur och kommunikation. Detta är anledningen till att större organisationer ofta inför 
olika slags tekniska system. Teknisk kommunikation kan ses som en variant av skriftlig 
kommunikation. Framväxten av IT-system, exempelvis i form av ett chattsystem bidrar dock 
till att teknisk kommunikation ligger i gränslandet mellan både skriftlig och muntlig 
kommunikation. En chattkonversation sker skriftligen men tillåter samtidigt snabb 
återkoppling vilket gör att den också benämns som muntlig (Rice, 1993).  
 
Genom teknisk kommunikation tillkommer fördelar, exempelvis förmåga att spara 
konversationer för att i efterhand utvärdera eventuella brister eller förmågor. Ytterligare 
fördelaktiga faktorer med tekniska system är att tillgängligheten mellan personerna inom 
organisationen ökar, vilket även gör det mindre tidskrävande att kommunicera. Ribes med fler 
(2011) påvisar teknikens många fördelar, men är noga att poängtera att ytterligare en 
förutsättning för att tekniska system ska påverka organisationen positivt är att den så kallade 
ansikte-mot-ansikte kommunikationen fungerar väl. IT-system finns inte till för att ersätta det 
sociala, utan för att underlätta, stärka och effektivisera kommunikationen mellan de 
organisatoriska medlemmarna. Funktionen av ett tekniskt system försvinner om inte alla 
aktörer har fullständigt tillträde eller kunskap kring detta. Vid uppstartandet av ett nytt system 
är det därför mycket viktigt att samtliga användare får den utbildning som krävs för att nyttja 
IT-systemets fulla funktion. De tekniska systemen är mycket sköra och det räcker med att 
enbart en användare inte behärskar systemet för att hela kommunikationsvägen ska brista och 
riskera en negativ påverkan på kommunikationen. Ribes med fler menar sammanfattningsvis 
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att teknisk kommunikation bör ta över samordnings- och kontrollansvar från hierarkin, i den 
utsträckning de traditionella hierarkiska vyerna av organisatorisk form blivit ofullständiga 
(Ribes et.al. 2011). 
 
Muntlig kommunikation ger möjlighet att förmedla ny information under kommunikationens 
lopp, och ger mottagaren chans att reagera på innehållet omedelbart. Sändaren får möjlighet 
att uppfatta ifall budskapet har gått fram och eventuella missförstånd eller oklarheter kan 
redas ut på en gång. Budskap av enklare, rutinmässiga eller opersonliga slag är 
informationstyper som passar väl i ett tekniskt system (Ribes et.al, 2011). Sarbaug-Thompson 
och Feldman (1998) beskriver följaktligen risker som kan uppstå i och med applicering av 
tekniska system. När den tekniska kommunikationen ökar, minskar den sociala. Ett problem 
med detta är att viss del av den sociala kommunikationen inte ersätts av den tekniska vilket 
betyder att viss information kan utebli (Sarbaug-Thompson & Feldman, 1998). 

2.2.3 Formell- och informell kommunikation 
Inom organisationer finns både formell och informell kommunikation. Formell 
kommunikation är planerade informationsarrangemang och samarbeten relaterade till, och 
framställda av organisationens styrsystem. Den formella kommunikationen är direkt relaterad 
till verksamheten och arbetet som utförs, men är även relaterad till de hierarkiska rollerna som 
finns i organisationen. Kommunikationen sker enligt den hierarkiska strukturen både vertikalt 
genom organisationen men även horisontellt (Al Eslami Kandlousi, Ali & Abdollani, 2010). 
Johnson med fler (1994) diskuterar även formell kommunikation som sökande av 
specialiseringar på arbetsplatsen för att identifiera den formella källan till informationen 
(Johnson et.al. 1994). Den formella kommunikationen ses som en funktion som ska underlätta 
för chefernas handlingar inom organisationen och på så sätt göra deras arbete mer effektivt 
(Al Eslami Kandlousi, Ali & Abdollani, 2010). First och Tomic´ undersöker i sin studie vilka 
effekter de formella samt informella kommunikationskanalerna har på företagets image, då 
imagen är en produkt av den inom organisationen styrda kommunikationen. First och Tomic´ 
(2011) påvisar även vikten av att företagets image blir en följd av den icke kontrollerade 
kommunikationen genom informella kanaler då dessa är svårare att hantera eftersom de sker 
mer spontant (First & Tomic´, 2011). 
 
Informell kommunikation kan ses som all kommunikation som inte är formell. Denna sorts 
kommunikation uppstår i spontana sociala sammanhang som en arbetsplats för med sig. 
Informell kommunikation spelar stor roll för bland annat trivseln på arbetsplatsen då den 
informella kommunikationen mellan medarbetarna skapar relationer som är tillfredsställande 
för dem även på ett privat plan. Privata samtal leder ofta till mer ärliga reaktioner och 
diskussioner om problem som finns på arbetsplatsen, och är därför en stor informationskälla 
som kan hjälpa cheferna på en arbetsplats att skapa en bättre miljö. Den informella 
kommunikationen kan även i vissa fall fylla upp gap i den formella kommunikationen, då 
denna kan tendera att bli alltför generell eller ges i för stora drag. Problem kan dock uppstå 
när den informella kommunikationen ersätter den formella kommunikationen på grund av att 
den inte är tillfredsställande. Medarbetarnas informationsbehov kan då ta över och den 
information som tillslut sprids är inte mer än rykten och skvaller, vilket i sin tur leder till 
missvisande information, denna missvisande information påverkar följaktligen medarbetarnas 
förmåga att prestera (Al Eslami Kandlousi et.al. 2010). Detta är en av anledningarna till att 
First och Tomic´ anser att investeringar i en effektivare kommunikationskanal leder till en 
större framgång för företaget i helhet eftersom bra kommunikation medför att medarbetarna i 
högre mån utför sitt arbete på bästa sätt (First & Tomic´, 2011). 
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2.3 Ledare och medarbetare 
Kommunikation kopplat till ledarskap beskrivs ofta som en cirkulär dynamisk interaktion 
inom vilken både ledare och medarbetare aktivt deltar genom återkoppling mellan varandra. 
Genom interaktionen växer en organisatorisk känsla fram och utspelas genom samtalen, samt 
skapar mening genom just återkopplingen och förståelsen sinsemellan de organisatoriska 
medlemmarna. Kommunikation kopplat till ledare och medarbetare bör av denna anledning 
inte enbart definieras som mottagande eller sändande av specifika meddelanden, utan utgörs 
även av den mänskliga interaktionen som utspelas mellan ledning och anställda. Traditionellt 
sett anses ledarnas kommunikationsförmåga och kommunikativa beteende gentemot de 
anställda påverka medarbetarnas känsla av mening, samt svara för hur väl medarbetarnas 
behov tillfredsställs (Johansson, Miller & Hamrin, 2014). 

2.3.1 Medarbetare som aktiva kommunikatörer 
Den klassiska synen på kommunikation inom företag tenderar att specificera medarbetarna 
som mottagare av kommunikation ovanifrån, men Mazzei (2013) menar i sin artikel att den 
bilden är felaktig. I själva verket generar medarbetare information och kommunicerar på ett 
aktivt sätt som i slutänden ger företaget konkurrensfördelar. Mazzei (2013) förklarar dessa 
handlingar som generering och delning av kunskap medarbetare emellan. För att möjliggöra 
för denna aktiva kommunikation kan företag skapa strategier för få medarbetarna att utföra 
dessa kommunikativa aktiviteter, och på så sätt skapa möjligheter för företaget att få 
ytterligare output som ett resultat av just den interna kommunikationen. Detta fann Mazzei 
(2013) genomförbart genom att implementera en tanke hos sina anställda om 
ambassadörskap. Detta gjordes både internt och externt i företaget, och möjliggjordes sedan 
genom adekvat information. I studien återfanns att de kommunikativa handlingar som 
medarbetarna utför är grunden till ett företags framgång (Mazzei, 2013). 
 
Ofta i forskningssammanhang fokuseras ledarperspektivet och dess färdighet att utvärdera och 
tolka det interna kommunikationssystemet. Ruck och Welch (2011) lyfter däremot fram 
medarbetarperspektivet som en minst lika viktig faktor för en framgångsrik kommunikation. 
Detta perspektiv koncentreras mot medarbetarna för att kunna utläsa och bemöta de anställdas 
kommunikativa behov. Enligt studien av Ruck och Welch (2011) efterfrågar medarbetare ofta 
mer delaktighet av betydande frågor och allmän information om vad som händer inom 
organisationen (Ruck & Welch, 2011). Johansson, Miller och Harmin (2014) klargjorde i sin 
studie vikten av ledningens kommunikativa förmåga gentemot medarbetarna och vice versa, 
då dem i sin studie kommer fram till att medarbetarnas och ledningens förmåga att utbyta 
information har betydande påverkan på organisationens sammanhållning och förutsättning att 
prestera. (Johansson, Miller & Harmin, 2014) Även First och Tomic´ (2011) diskuterar i sin 
studie vikten av att hålla god kommunikation mellan ledare och medarbetare då denna 
kommunikation har en påverkan på den rådande informella kommunikationen sinsemellan de 
organisatoriska medlemmarna. First och Tomic´ (2011) anser detta som viktigt med anledning 
av att den informella kommunikationen är svår att styra över, men att den har tydlig effekt på 
företagets image som speglas utåt (First & Tomic´, 2011). 

2.3.2 Ledarskap  
Ledarskap är en viktig faktor för den interna kommunikationen. Det sätt som en ledare 
kommunicerar på kommer påverka hur kommunikationen uppfattas av mottagaren som i detta 
fall utgörs av medarbetaren. I sin studie om strategisk intern kommunikation lyfter Men 
(2014) fram sina resultat som påvisar relationer mellan ledarskap, kommunikationsstil, och 
hur medarbetare uppfattar att kommunikationen gör dem mer tillfredsställda på arbetsplatsen. 
Precis som Mazzei (2013) diskuterar Men (2014) kring medarbetarna som en stor del av 
företagets förmåga att särskilja sig i branschen och använder också begreppet “ambassadörer” 
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för att förklara vikten av medarbetarnas roll för organisationen.  Studien lyfter fram en av 
slutsatserna där just ledarskapet utgör en stor del av hur intern kommunikation fungerar i 
företaget samt påverkar medarbetarnas “ambassadörsroll”. Men (2014) menar på att just 
transformerande ledarskap, som bygger på relationer mellan ledare och medarbetare, påverkar 
medarbetartillfredställelsen på arbetsplatsen positivt, mycket på grund av att den sortens 
ledare ofta väljer att använda sig av direkt kommunikation, det vill säga kommunikation 
ansikte mot ansikte (Men, 2014).  

2.3.3 Hierarkiska strukturer 
Inom organisationer kan det finnas så kallade hierarkiska strukturer som beskriver genom 
vilka led beslut och kommunikation måste gå. Denna typ av struktur är ofta vanlig i större, 
byråkratiska organisationer för att upprätthålla ordning mellan olika arbetsområden och 
avdelningar. Vad som uppmärksammats av bland annat Oberg och Walgenbach (2008) är att 
denna kommunikationsstruktur kan komma att hämma medarbetarna från egentänkade 
kommunikation och individuell utveckling. Oberg och Walgenbach (2008) lyfter fram att man 
kan arbeta med organisationskulturen inom organisationen för att medarbetarna ska handla i 
enlighet med företagets värderingar stället för att använda sig av formell 
kommunikationsstruktur. Författarna beskriver att riskerna med att inte använda sig av 
kommunikationsled är att verksamheten kan få en avsaknad av struktur och svårigheten 
angående beslutfattande samt veta hur och till vem kommunikationen ska gå ökar (Oberg & 
Walgenbach, 2008). 

2.4 Företagslivscykel 
Inledningsvis i denna uppsats presenterades ett case som indikerade att en expanderingsfas 
kan orsaka svårigheter att upprätthålla den interna kommunikationen. Av denna anledning 
fann vi det intressant i denna studie att undersöka ifall just företagets position i 
företagslivscykeln kan påverka den interna kommunikationen och benämner detta därför som 
en kommunikationskomponent i denna uppsats. Organisationer följer i likhet med levande 
organismer särskilda livscykler där företagen har en förutsagd tendens att växa. Enligt detta 
perspektiv följer organisationer ett särskilt tillväxtmönster som genomgår förutbestämda 
faser. Vanligtvis talar man om företagets födelse när företaget grundas och arbetet påbörjas. 
Därefter kommer en tillväxtfas i vilken organisationen blir större, mer strukturerad, komplex 
och stabil. Den tredje livscykelfasen benämns ofta som “skördetiden” eller “mognads fasen” 
då denna fas avser att man tar ut vinsten av det man tidigare gjort. I denna fas försvinner 
innovation och nytänkande, och organisationen vilar istället på sina lagrar. Den sista fasen 
kallas “nedgångs fasen”, vilket innebär att företaget läggs ned i sin ursprungliga form. Detta 
behöver inte betyda en total nedläggning av organisationen utan kan uppkomma i form av 
uppköp, diversifiering till andra organisationer eller dylikt (Jacobsen & Thorsvik, s. 421-422.; 
Fallahi et.al 2013). Tillväxtfasen som beskrivs ovan sker inte alltid utan problem. På grund av 
sina relativt komplexa karaktäristika, det vill säga att företaget blir större och mer strukturerat, 
samt att komplexiteten i företaget ökar är det svårt att förklara exakt vad som sker med dessa 
när företaget går in i en sådan fas. Resultatet av tillväxtfasen innebär i många fall att chefer 
och ledningsgruppen får nya uppdrag kommer och på så sätt längre bort ifrån det dagliga 
arbetet samt medarbetarna (Street & Meister, 2004). 

2.5 Effektivitet i förhållande till kommunikation 
Intern kommunikation är en förutsättning för företagens organisatoriska framgång, och då 
även en förutsättning för att skapa effektivitet inom organisationen. Det är viktigt att 
organisationer hela tiden arbetar med att förbättra och utvärdera den interna 
kommunikationen för att utveckla och effektivisera komplex hantering. Ruck och Welch 
(2011) menar på att intern kommunikation hänger samman med företagets framförande och 
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därmed framgång. Enligt deras studie genererar intern kommunikation så kallat 
kommunikations- och socialkapital, vilket anses som en ickemonetär tillgång. Dessa begrepp 
betyder att företaget besitter immateriella tillgångar som inte direkt genererar finansiella 
tillgångar men som effektiviserar verksamheten och därmed indirekt genererar ekonomisk 
vinning till företaget (Ruck & Welch, 2011). Fussel med fler (2006) benämner i deras studie 
de kostnader kopplade till socialt kapital för ”transaktionskostnader”. Slutsatsen av deras 
studie visar att det finns ett samband mellan socialt kapital och transaktionskostnader. Detta 
betyder att de transaktionskostnader företaget investerar i ökar verksamhetens sociala kapital 
och har därmed stor påverkan på resultatet (Fussel et.al. 2006). 
 
Meng och Berger (2011) beskriver även dem att den interna kommunikationen har stor 
betydelse för företagets ekonomiska resultat. De menar att kommunikativa investeringar 
indirekt har hög monetär avkastning. En välfungerande intern kommunikation visar på god 
karaktär och inbringar trygghet hos företagets kunder och intressenter. Meng och Berger 
(2011) belyser dock att det är svårt att mäta i vilken mån interna kommunikativa investeringar 
påverkar de ekonomiska resultaten. I praktiken använder man sig inte av interna 
kommunikativa investeringar för att öka företagets ekonomiska omsättning, utan det ultimata 
målet med kommunikativa investeringar är att skapa ett välanpassat och välfungerande 
kommunikationssystem för att minska kommunikativa problem  och därmed öka 
verksamhetens effektivitet (Meng & Berger, 2011). 

2.6 Analysmodell 
Denna studies analysmodell är inspirerad av den modell som Mazzei (2013) tagit fram i sin 
studie. Mazzeis analysmodell beskriver organisationens kommunikativa handlingar och 
slutprodukten av detta. I samband med modellen belyser Mazzei att interna kommunikativa 
åtgärder gynnar den egna verksamheten då det både genererar resultat såsom kunskap, och 
motivation (Mazzei, 2013). 
 
Denna studies utvecklade analysmodell finns att se nedan. Modellen är utvecklad med 
organisationsämnet som teoretisk bas. Intern kommunikation är studiens huvudämne, vilket 
illustreras som en huvudrubrik i analysmodellen. Som tidigare nämnt är denna studie riktad 
små företag, vilka samtliga befinner sig i en förändringsperiod. Denna aspekt är därför viktig 
att ha i åtanke i vår senare analys- och resultat del eftersom det kan variera vad som krävs av 
den interna kommunikationen beroende på vart företaget befinner sig i förhållande till 
företagslivscykeln samt företagets storlek, geografiska plats och liknande. Vidare fokuserar 
studien mot ett medarbetar- och ledarperspektiv vilket i denna modell beskrivs som ledning 
och anställda. Mellan dessa går kommunikationen åt båda håll, vilket illustreras med hjälp av 
en pil som pekar åt båda riktningar. Mot denna kommunikationsväg mellan ledning och 
anställda pekar även två pilar från begreppen kommunikationsled och 
kommunikationskanaler eftersom vi önskar undersöka hur dessa påverkar den kommunikation 
som går mellan organisationens medlemmar. Med begreppet kommunikationsled avser vi den 
hierarkiska strukturen, och med kommunikationskanaler menar vi den väg kommunikationen 
går, exempelvis de system man använder sig av, eller om informationsöverföringen sker 
formellt eller informellt. I analysmodellen har vi även lyft in begreppet effektivitet, detta 
gjorde vi då vi anser det som en förenkling av de tankar som Mazzei (2013) har om att den 
interna kommunikationen har en direkt påverkan på företagets slutprodukt eller tjänst. Vår 
avsikt med att lyfta in effektivitetsbegreppet var att undersöka organisationsmedlemmarnas 
självskattning angående en eventuell relation mellan intern kommunikation och effektivitet.  
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3. Metod 

Målet med studien var att undersöka de i denna studie utvalda komponenterna av intern 
kommunikation. Avsikten var att bygga en förståelse för vad komponenterna har påverkan på 
den interna kommunikationen, och vidare se om respondenterna upplever en relation mellan 
den interna kommunikationen och effektivitet. Forskningsproblemet har därför med hjälp av 
en kvalitativ studie undersökts på ett grundligt sätt för att ansamla ett bra forskningsunderlag 
så att problemets unika drag kunde belysas. 

3.1 Val av forskningsansats 
I denna studie har vi i enlighet en deduktiv ansats utgått ifrån vad teorin säger om intern 
kommunikation, och sedan utfört en empirisk studie. Vi ansåg det som nödvändigt att utgå 
från vad teorin säger om ämnet eftersom vi inte hade några fördjupade kunskaper om området 
sedan tidigare. Intervjuerna var utformade på så vis att vi ställde samma frågor till samtliga 
respondenter, vidare använde vi oss av Miles och Hubermans (1994) tretton exempelpunkter 
på ad-hoc metoder för att analysera det insamlade empiriska materialet. Bryman och Bell 
(2011) beskriver den deduktiva ansatsen som den vanligaste forskningsmetoden att tillämpa, 
och den praktiskt sett innebär den att forskaren utgår från teorin och bidrar sedan med 
observationer och resultat.  

3.2 Forskningsprocess 
Denna undersökning är genomförd på ett kvalitativt vis, vilket innebär att vi har arbetat med 
en tolkande ansats och inte haft ambitionen att nå fram till en ”sanning”. Men i en 
forskningsfråga av detta slag anser vi det inte relevant att satsa på kvantitet i form av att 
undersöka mängder av företag och få fram exakta mätvärden, utan att det är mer relevant att 
få fram ett resultat i form av nya aspekter på vårt aktuella forskningsproblem.  

3.2.1 Undersökningens upplägg 
Inledningsvis tog vi kontakt med några företag för att få inspiration till ett problem att studera. 
Vi efterfrågade om företagen hade några förslag på rådande brister inom deras organisationer 
och fick då ett verklighetsbaserat case berörande intern kommunikation från ett av företagen 
som väckte vårt intresse. Därefter undersöktes etablerade forskningar i form av vetenskapliga 
artiklar berörande kommunikation, och detta utökade vår kunskap kring området. Genom 
analys av tidigare studier samt överläggning av vad vi ansåg intressant att undersöka 
identifierades det aktuella forskningsproblemet. Det beslutades om att vi enbart skulle inrikta 
studien mot små företag som befinner sig i någon typ av förändringsperiod för att minska 
undersökningens omfattning, men också för att göra empirin mer homogen och på så sätt öka 
möjligheterna att dra paralleller inom hela det empiriska materialet. Därefter sammanställdes 
de relevanta artiklarna, och en ny sökningsprocess påbörjades för att hitta ytterligare 
information att bygga en teoretisk referensram anpassad till undersökningen. En analysmodell 
hittades i Mazzeis (2013)  studie och modifierades för att passa in i vårt 
sammanhang.  Därefter kontaktades fem stycken företag, varav vi fick klartecken av fyra 
stycken som kunde och ville ställa upp i studien.  På de fyra företagen fick vi hålla intervjuer 
med två personer på respektive företag. Intervjufrågor började konstrueras utifrån 
informationen vi tilltagit oss genom artiklarna. Därefter genomfördes intervjuerna vilka 
spelades in och sedan transkriberades i efterhand. När samtliga transkriberingar var gjorda 
påbörjades ett resultatarbete, under resultatarbetet bedömde vi att de åtta intervjuer som hållits 
gett oss tillräckligt med underlag för en bra studie, och ansåg oss därför inte oss behöva 
komplettera med ytterligare intervjuer. I samband med resultatarbetet gjordes en analys, och 
slutligen sammanställdes informationen till en slutsats för att besvara frågeställningen.  
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3.2.2	  Undersökningsobjekt	  
Framtagningen av undersökningsobjekten skedde genom ett bekvämlighetsurval på så vis att 
det geografiska området begränsades till Örebro, samt att enbart små företag förfrågades 
(Bryman & Bell s. 496). Vi ansåg oss få kontakt med seriösa och passande företag vilket 
innebar att bekvämlighetsurvalet inte behövde kompletteras genom att exempelvis ta kontakt 
med andra företag benägna i andra områden eller enligt andra definitioner. 
 
I undersökningen är det fyra olika tjänsteföretag belägna i Örebro som har studerats. 
Gemensamt för dem alla är att det är små företag som haft en stor tillväxt på förhållandevis 
kort tid. Det är två personer från respektive företag som har intervjuats vilket innebär att totalt 
åtta intervjuer hållits. I enlighet med Bryman och Bell (2013) som beskriver att 
respondenternas identitet, samt vem som sagt vad enligt etiska principer ska behandlas på ett 
konfidentiellt sätt har de intervjuade personerna och företagen hållits anonyma. Bryman och 
Bell (2013) fortsätter beskriva att man därmed måste se till så att det inte går att identifiera 
respondenterna när man publicerar sina resultat. I vissa fall kan det vara meningslöst för 
företagen att vara anonyma, och är så fallet kan man presentera företagsnamn (Bryman & 
Bell, 2013, s. 145). I vårt fall önskade företagen anonymitet eftersom vi diskuterade intern 
kommunikation vilket är ett ämne som kan innehålla brister. Eventuella kommunikativa 
brister är ett känsligt ämne som företagen ifråga inte i efterhand ville riskera att komma att bli 
förknippade med. Nedan följer tabell 1, vilket därför enbart innehåller kortfattad 
sammanställd information över företagen och de representerande respondenternas 
befattningar på företaget. I tabellen framgår även datumet då intervjun hölls, samt 
tidsåtgången för att genomföra intervjun. 
 
Tabell 1. Tabell över respondenter i genomförda intervjuer 
 
Företag 1 Intervjudatum Tidsåtgång 
Intervju 1 
Säljare 

2015-11-30 28 min 

Intervju 2 
Chef/VD 

2015-11-30 42 min 

   
Företag 2 Intervjudatum Tidsåtgång 
Intervju 3 
Receptionist 

2015-12-02 32 min 

Intervju 4 
Chef 

2015-12-02 46 min 

   
Företag 3 Intervjudatum Tidsåtgång 
Intervju 5 
Chef/VD 

2015-12-09 39 min 

Respondent 6 
Medarbetare 

2015-12-09 30 min 

   
Företag 4 Intervjudatum Tidsåtgång 
Intervju 7 
Ekonomiassistent 

2015-12-03 33 min 

Intervju 8 
Ekonomiansvarig 

2015-12-03 42 min 
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I vår bedömning av respondenterna ansåg vi att samtliga respondenter verkade intresserade av 
undersökningen, samt att dem hade mycket att berätta gällande företagets interna 
kommunikation. Faktumet att det finns ett intresse hos respondenten kan vara en viktig faktor 
i förhållande till undersökningens kvalitet då dess engagemang kan ge mer information 
gentemot en oengagerad respondent (Bryman & Bell, 2013, s. 480-481). Utifrån ett 
validitetsperspektiv bedömde vi att våra respondenters svar var valida eftersom de 
respondenter som representerade samma företag i hög mån pekade på samma brister. Hade 
man sett stor variation i respondenternas svar berörande frågorna skulle det varit att föredra 
återkontakt med respondenterna för att kontrollera så att undersökningen faktiskt var valid 
(Kvale 1995, s. 16).      

3.3 Intervjuer 
Undersökningen är genomförd på fyra olika företag. På vart och ett av företagen har två 
personer intervjuats, en högre uppsatt person och en medarbetare. Intervjuerna är 
semistrukturerade, denna intervjutyp valdes för att få en mer detaljerad och öppen bild av de 
områden vi var intresserade av. Djupgående semistrukturerade intervjuer resulterar vanligtvis 
inte i numerisk data som man kan bygga tabeller och diagram av, men de kan ge empiriskt 
underlag som bidrar till nya kvaliteter, det vill säga data i form av ord och beskrivningar som 
inte var känt sedan tidigare (Kvale 1995, s. 97-100). Studier av kvalitativ karaktär definierar 
inte i förväg några svarskategorier till respondenten, utan undersökningen i sig ledde under 
arbetets gång fram till de kategorier som råder. Det innebär att svarskategorier kunde 
identifieras först när ett antal intervjuer hållits (Bryman & Bell, 2013, s. 482). Genom att låta 
respondenterna svara fritt anser vi att vi fick djupare bild av problemet, vilket vi inte hade fått 
om en mer styrd intervjutyp använts eftersom respondenterna då inte själva skulle fått berätta 
och förklara sina synpunkter på den interna kommunikationen och dess olika komponenter. 
På detta vis kunde vi få fram mer information att tolka vilket var en förutsättning för att 
genomföra en kvalitativ analys av problemet. Det har hållits totalt åtta intervjuer vilket kan 
tyckas lite, men då vi inte syftar till en statistisk generaliserbarhet och respondenternas 
synpunkter slutligen blev väldigt lika varandra ansåg vi det tillräckligt med de åtta intervjuer 
som hållits. Vid intervjutillfällena var samtliga av oss närvarande, men vi valde däremot att 
dela upp intervjuerna på så sätt att enbart en av oss ställde frågorna till respektive respondent. 
Valet att ha en person som huvudansvarig för intervjun grundades i erfarenhet från tidigare 
intervjuer då vi upplevt det som rörigt när man varit fler intervjuare eftersom det kan uppstå 
situationer när man ”pratar i munnen” på varandra. Nackdelen med att ha en intervjuare är att 
man kan komma på fler följdfrågor om alla är aktiva under intervjun. Vi hade därför i förväg 
bestämt att det var okej att ”avbryta” den huvudansvarige för att ställa följdfrågor om det var i 
en situation då det inte störde intervjuaren och respondenten, i annat fall skulle man ta de 
eventuella följdfrågorna i efterhand.   
 
3.3.1	  Intervjuguide  
Utgångspunkten för intervjuerna var en intervjuguide med ämnen och frågor som skulle 
beröras och kommenteras av samtliga respondenter. En och samma frågemall användes till 
alla intervjuer, oberoende av om intervjun avsåg företagets VD eller en medarbetare. Denna 
struktur valdes för att få svar på samma fråga utifrån olika hierarkiska perspektiv. 
Intervjuguiden i sin helhet finns att se i bilaga 1.  
 
Samtliga frågor är utvecklade utifrån vår analysmodell, det vill säga att vi förutsätter att 
kommunikationen förekommer mellan ledning och anställda samt att denna går åt båda håll. 
Frågorna tar även hänsyn till om det finns problematik med kommunikationen, samt hur 
respondenterna uppfattar att den problematiken uppstår. Frågorna är ställda på ett sätt så att de 
ska kunna besvara antagandet om att både ledning och anställda påverkar kommunikationen, 
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och kommunikationen påverkar dem. Som det framgår i analysmodellen har vi även valt att 
undersöka respondenternas upplevda känsla av att organisationens interna kommunikation har 
en relation med organisationens effektivitet.  För att få ett underlag till att besvara detta 
ställdes ett antal frågor kring hur respondenterna ansåg att kommunikationen påverkar 
företagets effektivitet. Nedan beskrivs några bakomliggande tankar till ett urval av frågorna 
för att belysa hur vår tankegång vid utformningen av intervjuguiden såg ut.  
 
-Hur sker kommunikationen idag? Skriftligt, muntligt, elektroniskt/system (ex. gemensamt 
schema), chatt, informationsmöten, informationsmejl osv.  
 
- Vilken kommunikationskanal föredrar du? 
 
Detta var intervjuns första frågor. Syftet med dessa var att ge en förståelse av vad man i 
huvudsak använder för kommunikationsvägar på företaget idag, samt vad personen i fråga 
själv föredrar. Här ville vi ta reda på hur företagen stod gentemot teorierna om teknisk- och 
social kommunikation. Vi ansåg det intressant att bland annat se hur många av företagen som 
utvecklat ett IT-system, samt hur uppskattat detta i sådana fall visar sig vara. Vi ville även se 
om man uppskattar det kommunikationssätt som förekommer, eller om man hellre hade sett 
att en annan kommunikationsväg användes. Syftet med frågorna var att urskilja ett mönster av 
hur väl kommunikationen fungerar i de olika företagen gentemot vilken kommunikationstyp 
som används.  
 
-I vilket led sker kommunikationen? (ex. ledning > mellanchef >anställd) 
 
-Vilket led föredrar du? 
 
Med dessa frågor ville vi se i vilken hierarkisk ordning kommunikationen i dagsläget har, 
samt se hur kommunikationens “väg” mellan organisationens medlemmar ser ut. Dessa 
ställdes för att få en bild av hur organisationens styre ser ut, det vill säga om 
kommunikationen genomgår ett längre led för att i slutändan nå VD från medarbetare eller 
vise versa. Här ville vi även undersöka graden av formell och informell kommunikation. Som 
beskrivits i referensramen anses möten och liknande uppstyrda aktiviteter som formell 
kommunikation. Vi ville även få fram respondenternas egen syn på vad denna föredrar för 
led, syftet med detta var att eventuellt urskilja ifall något sätt var mer omtyckt.  
 
-Upplever du att kommunikationen någon gång brister?  
 
-Vid några speciella tillfällen/situationer? 
 
-Mellan några speciella parter? 
 
Dessa frågor ställdes lite längre in i intervjun. Syftet med dessa var att få fram information 
som gav oss möjlighet att lokalisera när och mellan vilka parter eventuella 
kommunikationsbrister är vanligast förekommande. Dessa frågor ställdes för att underlätta 
vårt analysarbete och för att kunna hitta eventuella relationer mellan teorin och det empiriska 
materialet.  
 
Upplever du att det uppstår fler kommunikationsproblem vid en expanderingsperiod? 
 
Studien är gjord på små företag och ser till var i företagslivscykeln företaget befinner sig, det 
vill säga om företaget till exempel är i tillväxt eller om det sker några typer av förändringar 
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inom organisationen samt om denna komponent kan ha en påverkan på kommunikationen. 
Detta gör att frågan ovan inte är utformad på ett optimalt vis eftersom det vi egentligen avsåg 
att undersöka var ifall respondenterna ansåg att det fanns en koppling mellan den rådande 
interna kommunikationen och att organisationen förändras, vilket rimligtvis inte behöver 
betyda att företaget expanderar. Trots frågans felformulering anser vi att respondenternas svar 
gav oss det underlag som krävdes för att kunna analysera frågan vi avsåg att undersöka. 
 
-När (tidsmässigt) och hur (mellan vilka parter och vilken kanal) anser du att 
kommunikationen fungerar allra bäst? 
 
Detta var intervjuernas avslutande fråga, och genom denna fråga ville vi få ett 
sammanfattande svar av respondenten gällande när denne anser att kommunikationen 
fungerar som bäst och i dennes ögon verkar optimal. Med hjälp av denna fråga kunde vi sätta 
perspektiv på hur kommunikationen fungerar i praktiken gentemot vad respondenterna i fråga 
faktiskt efterfrågar. Syftet med denna fråga var även att bidra med material till att analysera 
och koppla samman teorierna med empirin. 
 
I samtycke med respondenterna spelades samtliga intervjuer in för att inte gå miste om viktiga 
detaljer, inspelningarna transkriberades sedan i efterhand.  

3.4 Analysmetod 
Vi har använt oss av en kvalitativ analys i form av bland annat jämförelser av respondenternas 
svar samt att likheter och skillnader har sållats ut för att kunna urskilja mönster. Vi tog stöd av 
Miles och Hubermans (1994) tretton exempelpunkter på ad-hoc metoder som är framtagna för 
att skapa mening av kvalitativa intervjuer. De fem första punkterna handlar om att utforma en 
grund för analysen, det vill säga att identifiera och beskriva mönster, teman, kanske skapa 
metaforer, eller räkna, för att få ut det väsentliga ur det empiriska materialet. Punkt sex och 
sju är till för att skapa en djupare förståelse för materialet genom jämförelser och (eller) 
differentiering. I punkterna åtta till elva finns verktygen för en djupare analys såsom 
uppdelning av faktorer, konstaterandet av relationer mellan variabler, och hitta 
mellanliggande variabler. De två sista punkterna tar upp hur man skapar en sammanhängande 
förståelse för data. Punkt tolv tar upp metoden att bygga en logisk kedja med bevis i sin 
analys, och punkt tretton att skapa ett begreppsligt, eller teoretiskt, sammanhang (Miles & 
Huberman 1994, genom Kvale 1995, s.184-185). 
 
Genom att använda ovanstående metod inkorporerat med den struktur som vi tagit fram i vår 
analysmodell, för vi en djupare analys kring de begrepp som studien behandlar och som 
återfinns i tidigare nämnda analysmodell.  
 
I studiens empiriska framställning har vi tillämpat punkterna ett till tre, samt sex och sju av 
Miles & Hubermans (1994) ad-hoc metoder. De punkterna handlar om att identifiera mönster 
och teman, se till rimligheten av materialet, samt sammanställa materialet för att på så sätt 
kunna få en överskådlig bild av materialet vi jobbar med. Punkterna fyra och fem, som 
handlar om att skapa metaforer och räkna, kände vi inte var relevanta för denna studie och 
valde därför att bortse från dessa. 
 
I vårt empiriavsnitt har vi valt att göra en tabell (tabell 2) över våra intervjufrågor samt svaren 
vi fått från respondenterna (ej citat). Dessutom har vi efter det sammanställt några av de 
frågorna som vi ställt till intervjusubjekten. Dessa frågor är; Hur sker kommunikationen idag 
och vilken kommunikationskanal föredrar du?(1)	  I vilket led sker kommunikationen och vilket 
led föredrar du?(2) Anser du att kommunikationen inom organisationen fungerar väl?(3) 
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Anser du att du får den information dina arbetsuppgifter kräver?(4) Upplever du att 
kommunikationen någon gång brister? Vid några speciella tillfällen? Mellan några speciella 
parter?(5) Upplever du att det uppstår fler kommunikationsproblem vid en 
expanderingsperiod?(6) Hur påverkas dina arbetsuppgifter av bristande kommunikation?(7) 
Tycker du att kommunikationen påverkar effektiviteten i organisationen? Hur?(8) När och 
hur anser du att kommunikationen fungerar allra bäst? Tidsmässigt och hur? (9) Under varje 
fråga har vi sammanställt de svar som vi fick från respondenterna, samt klumpat ihop svaren 
för varje företag. På så vis får vi en helhets bild av varje företags situation i förhållande till 
den ställda frågan. På vissa av frågorna har vi valt att göra sammanfattningar av samtliga svar, 
mer specifikt på sådana frågor som genererat mycket lika svar från de olika respondenterna. 
 
Punkterna sex och sju av Miles & Huberman (1994) tar upp jämförelser och differentiering av 
åtskiljande variabler som ett sätt att skapa en förståelse för materialet ifråga. I vårt arbete med 
att identifiera mönster och teman i materialet har vi inte använt oss utav några förutbestämda 
”mallar” för att göra detta utan har genom ovan nämnda sammanställning identifierat mönster 
och likheter bland respondenternas svar. Till exempel framgår det av respondenternas svar på 
fråga ett att den muntliga kommunikationen är mest förekommande på samtliga företag. Dock 
framgår av fråga två att de flesta av respondenterna föredrar att använda sig av någon slags 
teknisk, skriftlig kommunikationsväg. Genom att ställa svaren mot varandra i den tabell som 
vi sammanställt ser vi alltså mönster som dessa. Av exemplet får vi också reda på att några av 
företagen har tekniska system för kommunikation, men ändå anser muntlig kommunikation 
som en viktig del av hur företaget kommunicerar. Sådana betraktelser tar vi med oss till 
avsnittet analys. 
 
I avsnittet analys går vi in på mer abstrakta företeelser och relationer i materialet. Punkterna 
åtta till elva av Miles & Huberman (1994) tar upp denna process som att finna enskildheter 
under det allmänna, dela upp faktorer, fastställa relationer mellan variabler, samt hitta 
mellanliggande variabler. Dessa punkter har använts på ett sporadiskt sätt i analysen, och har 
haft mer av en inspirerande roll än en inramande roll. I och med de varierande svaren både 
sett till längd och innehåll på många av frågorna, kunde vi inte på förväg veta exakt vad vi 
letade efter i termer av relationer eller enskildheter, som ett exempel. Analysen har därför i 
detta avsnitt bestått i att tolka svaren i sin enskildhet men också i förhållande till andra svar. 
Ett exempel på detta finner vi i avsnittet kommunikationskanaler där ett av respondenternas 
svar lyfter fram dennes uppfattning av att det kommit att bli viktigt med mer tekniska och 
strukturerade system för kommunikation; ”…	   Jag är mycket för den muntliga 
kommunikationen men har på senare tid insett att vi är behov av ett mer utvecklat system. 
Man måste hela tiden utvecklas och utnyttja tiden på bästa sätt.” Två andra respondenter 
lyfter på samma fråga fram en mer praktisk lösning på hur systemen kan användas och varför; 
”…så länge alla använder systemen på korrekt sätt, tycker jag att de är klockrena…” ”Jag 
tycker våra datasystem med mötesinbjudningar har kapacitet att bli riktigt bra, att få en 
mötesinbjudan och en påminnelse via mejl är jättebra så länge det fungerar.” Svaren blir 
med andra ord viktiga i sin enskildhet då de på ett specifikt sätt lyfter fram olika faktorer av 
kommunikationskanaler. Men då de också skiljer sig sätt till vad respondenten tolkat av 
frågan kunde vi inte jämföra respondenternas svar rakt av och direkt se relationer eller 
differenser. Genom att ställa dessa svar tillsammans kan vi se en helhetsbild av uppfattningen 
som respondenterna har av kommunikationskanaler och dess användning. 
 
Det är också i detta avsnitt, analys, som vi lyfter fram punkterna tolv och tretton av Miles & 
Huberman (1994) som innebär att bygga en logisk kedja av bevis samt skapa ett begreppsligt 
och teoretiskt sammanhang. I analysen har vi, för att skapa en begreppslig och teoretisk 
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struktur, valt att dela in avsnittet i de olika begrepp som vi undersöker i studien. Begreppen 
diskuteras sedan utifrån punkterna åtta till elva och vävs ihop med den teori som vi lyfter fram 
i den teoretiska referensramen. På så sätt bygger vi också den logiska kedjan av bevis som 
Miles & Huberman belyser med punkt tolv. Den begreppsliga och teoretiska strukturen binds 
samman i de två avsnitten förklaringsmodell och koppling mellan begreppen. Det är i dessa 
avsnitt som vi sammanfattar den analys som skett och inkorporerar den med analysmodellen 
som har legat till grund för hur vi strukturerat analysarbetet och de begrepp som lyfts fram.  

3.5	  Metodreflektion	  
Under arbetet med empiri och analys upplevde vi att informationen som vi fick ut från våra 
intervjuer blev något knapphändig. Svaren från respondenterna var oftast bra och beskrivande 
men vi insåg att intervjuguiden var något kortfattad och grund. Detta gjorde att vi inte fick ett 
önskvärt djup i respondenternas svar. Exempelvis på frågan ”Upplever du att 
kommunikationen fungerar väl?” svarade samtliga respondenter något i stil med att 
kommunikationen överlag fungerar bra, men att misstag kan ske. Hade vi haft en bättre 
utvecklad intervjuguide och ställt en mer specifik fråga såsom exempelvis ” Vad upplever du 
fungerar väl med organisationens kommunikation?” hade analysarbetet kunna underlättats 
och gett en mer specifik kännedom om vad respondenterna såg för styrkor i organisationens 
nuvarande kommunikationssätt. Men eftersom ingen sådan fråga ställdes fick analysen 
genomföras utan denna ytterligare information. Ett annat exempel är frågan ” Får du den 
information dina arbetsuppgifter kräver?” på vilken respondenterna också svarade väldigt 
ytligt att de oftast fick tillräcklig information samt uppsökte den information som krävdes om 
så inte var fallet. Detta gjorde att vi inte kunde analysera eller besvara exempelvis när eller 
varför respondenterna trodde att dem inte fick tillräckligt med information. Anledningen till 
att intervjuguiden blev lite knapp och kortfattad beror på att vi inte hade färdigställt 
teoriavsnittet helt vid tidpunkten då intervjuerna hölls. Detta gjorde att vi inte heller hade 
hittat alla verktyg för att undersöka begreppen mer noggrant. Totalt sett har dessa problem 
inte haft återverkningar på slutsatserna. Vi menar dock att förståelsen hade kunnat fördjupas 
ytterligare med hjälp av ett djupare material. Genom att utöka observationernas djup hade vi 
även kunnat finna mer praktiska lösningar. Att undersöka och kartlägga verksamheter med 
större noggrannhet anser vi skulle resultera i mer specifika lösningar på problemet. Ifall 
studien skulle göras om på nytt skulle ännu mer fokus angående studiens utförande läggas på 
den utvecklade analysmodellen, speciellt gällande den formulerande intervjuguiden (se bilaga 
1). Detta för att ge studien ytterligare djup och fokus mot det angivna problemet.  

3.5.1 Generaliserbarhet 
Studien riktar sig till små företag och har endast genomförts på företag i Örebroområdet. 
Detta innebär att studien inte är generaliserbar till större företag eller till företag i andra städer 
eller orter. Detta på grund av att annorlunda situationer kan förekomma på andra platser. Till 
exempel kan det skilja sig på företag som befinner sig i större städer, där marknaden ser  
annorlunda ut, exempelvis Stockholm. Det enda vi kan säga om denna studie är att den endast 
är tillämpbar på mindre företag som befinner sig i regionen Örebro, Sverige eller på orter som 
påminner om Örebro, storleksmässigt och näringslivsmässigt. Studien är inte heller tillämpar 
på alla typer av företag. De företag som undersöks i denna studie är mindre tjänsteföretag, 
samt hotell och restaurang, därför är denna studie endast tillämpar på företag som påminner 
om dessa företagstyper. För att denna studie ska vara generaliserbar på något annat företag 
måste alltså företaget i fråga vara ett småföretag som levererar tjänster till sina kunder.  Det 
går alltså inte att säga att denna studie skulle kunna var applicerbar på exempelvis ett stort 
tillverkande företag, då det skiljer sig alldeles för mycket gentemot de företag som studerats i 
denna studie.  
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4. Empiri  

I detta avsnitt sammanställs teoretiska antaganden med våra empiriska data. Det empiriska 
materialet kommer att analyseras löpande i avsnittet för att identifiera mönster. Inledningsvis i 
avsnittet sker en övergripande presentation av respondenternas sammanställda svar som sedan 
följs av en kortfattad sammanfattning av detta. Senare lyfts mer delar av resultatet in när 
analysen påbörjas, där presenteras resultat bland annat som citat. Analysen sker löpande i 
avsnittet med stöd av studiens formulerade analysmodell.  
 
Nedanstående tabell redovisar övergripande respondenternas svar på intervjufrågorna. Det är 
endast en sammanställning av vad respondenterna svarat och är alltså inte citat från 
respondenterna.  
’ 
Tabell 2. Sammanställning av intervjuer 
Intervju 1-4 
 

Respondent:	  
Företag:	  

1	  
1	  

2	  
1	  

3	  
2	  

4	  
2	  

	  

Position	  
	  

Säljare.	   Ägare	  och	  VD.	  
(Enda	  
chefspositionen)	  

Receptionist.	   Hotellchef	   	  

Hur	  sker	  
kommunikationen	  
idag?	  

Mestadels	  
muntligt,	  
delvis	  chatt	  
och	  mejl.	  Till	  
viss	  del	  CRM-‐
system.	  
	  

Mestadels	  
muntligt,	  telefon	  
och	  mejl.	  Till	  
viss	  del	  CRM-‐
system.	  

Mestadels	  via	  
system	  och	  mejl.	  
Muntligt	  såklart.	  

Via	  olika	  systemiska	  
kanaler.	  Muntligt.	  

	  

Vilken	  
kommunikations	  
kanal	  föredrar	  du?	  

CRM-‐
systemet.	  
Uppskattar	  
sparförmågan.	  
	  

Muntlig	  och	  
mejl.	  

Systemen.	   System.	   	  

Vilket	  led	  sker	  	  
Kommunikationen?	  

Inget	  speciellt	  
led.	  Har	  stor	  
frihet.	  
	  

Inget	  hierarki	  –	  
led.	  Logistik	  
måste	  vara	  
mittpunkten.	  

Städ	  -‐	  reception	  –	  
receptionschef	  –	  
hotellchef.	  

Har	  mest	  kontakt	  med	  
receptionschef	  och	  
ägare/VD.	  

	  

Vilket	  led	  föredra	  
du?	  

X	  
	  
	  

X	   Föredrar	  
ovanstående.	  	  

Detta.	  Färre	  misstag	  
när	  led	  finns.	  

	  

Upplever	  du	  att	  
kommunikationen	  
fungerar	  väl?	  

Ja	  relativt.	  Det	  
sker	  en	  del	  
onödiga	  
missar.	  
	  

I	  det	  stora	  hela.	  	   Överlag	  men	  
mindre	  problem	  
kan	  bli	  stora	  i	  
slutändan.	  

Helt	  okej.	   	  

Får	  du	  den	  
information	  dina	  
arbetsuppgifter	  

Ja.	  
	  
	  

Ja.	  Inte	  så	  
delaktig	  i	  den	  
dagliga	  

Relativt,	  ibland	  
uteblir	  viss	  
information.	  Får	  

Jadå.	  Annars	  tar	  man	  
reda	  på	  det.	  

	  



	   	   19	  

kräver?	   	  
	  

verksamheten.	   ta	  reda	  på	  själv.	  

Upplever	  du	  att	  
kommunikationen	  
någon	  gång	  brister?	  

Ja.	  Främst	  
mellan	  olika	  
avdelningar.	  
	  

Ja.	  Mellan	  olika	  
avdelningar.	  

Ja.	  	   Ja.	  Lätt	  hänt	  mellan	  
receptionisterna,	  
många	  pass,	  alla	  är	  inte	  
här	  samtidigt	  kan	  
orsaka	  misstag.	  

	  

Sker	  fler	  
kommunikations-‐	  
misstag	  under	  en	  
expanderingsperiod?	  

Att	  saker	  
förändras	  
påverkar.	  
	  
	  
	  

Ja.	   Svårare	  att	  
upprätthålla	  
kommunikationen	  
när	  verksamheten	  
ändras.	  

Ja.	  När	  sysslorna	  
förändras	  eller	  en	  stor	  
verksamhetsförändring	  
sker.	  

	  

Hur	  påverkas	  dina	  
arbetsuppgifter	  av	  
bristande	  
kommunikation?	  

Vet	  inte.	  	  
Arbetar	  
mycket	  
enskilt.	  	  

Ja.	  Företaget	  
skadas.	  

Att	  gästerna	  blir	  
missnöjda.	  

Får	  rikta	  
uppmärksamheten	  mot	  
fler	  saker.	  

	  

Upplever	  du	  att	  den	  
interna	  
kommunikationen	  
påverkar	  
effektiviteten	  i	  
företaget?	  

Vet	  inte.	  På	  
det	  sättet	  att	  
arbetet	  i	  sig	  
blir	  mer	  
effektivt.	  

Ja,	  svårt	  att	  sätta	  
en	  siffra.	  Tid	  är	  
pengar.	  

Ja,	  tiden	  går	  åt	  till	  
att	  lösa	  problem	  
som	  kunnat	  
undvikas.	  

Påverkar	  daglig	  
verksamheten.	  Vet	  inte	  
omsättningsmässigt.	  

	  

När	  anser	  du	  att	  
kommunikationen	  
fungerar	  allra	  bäst?	  

Via	  CRM	  och	  
mellan	  de	  
andra	  
säljarna.	  

Mellan	  de	  som	  
arbetar	  med	  
liknande	  
uppgifter.	  

Den	  
kommunikation	  
som	  sker	  mellan	  
receptionisterna.	  
System	  och	  
muntligt.	  

När	  alla	  använder	  
systemen	  på	  rätt	  sätt.	  

	  

	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  

 
Intervju 5-8 
 

Respondent:	  
Företag:	  

5	  
3	  

6	  
3	  

7	  
4	  

8	  
4	  

Position	  
	  

VD.	  Är	  med	  i	  
dagliga	  
verksamheten.	  

Nattklubbsarbetare.	   Ekonomiassistent.	   Ekonomichef	  

Hur	  sker	  
kommunikationen	  
idag?	  

Muntligt,	  sms	  
eller	  facebook.	  
Möten.	  
	  

Mestadels	  facebook.	  
Personalmöte	  en	  
gång	  i	  månaden.	  

Muntligt	  på	  
avdelningen.	  Mejl,	  
system	  eller	  
telefon	  med	  
övriga.	  

Mestadels	  muntligt	  
och	  mejl.	  

Vilken	  
kommunikations	  
kanal	  föredrar	  du?	  

Facebookgruppen	  
eller	  muntligt.	  
	  

Sms.	   Det	  rådande	  
pratet.	  Men	  också	  
när	  man	  kan	  
spara	  
information.	  

Föredrar	  egentligen	  
skriftligt,	  men	  
använder	  mest	  
muntlig.	  
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Vilket	  led	  sker	  	  
Kommunikationen?	  

Inget	  led.	  Jag	  har	  
ansvaret	  själv.	  
	  

Inget	  led.	  Vi	  har	  
stor	  frihet.	  

Jag	  –	  min	  chef-‐	  
VD/ägare,	  plus	  
fler	  (många	  led)	  

Jag	  är	  ett	  
”mellanled”,	  har	  
personer	  under	  och	  
över.	  Får	  mycket	  
information	  som	  ska	  
transporteras.	  

Vilket	  led	  föredra	  
du?	  

X	  
	  

X	   När	  det	  sker	  
mellan	  mig	  och	  de	  
parter	  det	  berör.	  

Föredrar	  det.	  

Upplever	  du	  att	  
kommunikationen	  
fungerar	  väl?	  

Oftast.	  
	  

Ja	  förutom	  en	  del	  
misstag.	  	  

Ja	  men	  ibland	  inte	  
så	  tidseffektiv.	  

Det	  kan	  alltid	  ske	  
missförstånd,	  
överlag	  bra.	  

Får	  du	  den	  
information	  dina	  
arbetsuppgifter	  
kräver?	  

Vet	  inte.	  	  
	  
	  
	  
	  

Oftast.	  Ibland	  inte.	   Ja,	  ibland	  får	  man	  
”leta”	  själv.	  

Ja.	  Svårigheten	  att	  
alla	  andra	  ska	  få	  den	  
information	  de	  
behöver.	  

Upplever	  du	  att	  
kommunikationen	  
någon	  gång	  brister?	  

Ja,	  ibland.	  Svårt	  
att	  få	  alla	  delar	  
att	  klaffa.	  
	  

Ja.	  När	  det	  blir	  
stressigt.	  

Ja.	  	   Ja,	  ofta	  när	  tiden	  blir	  
knapp.	  

Sker	  fler	  
kommunikations-‐	  
misstag	  under	  en	  
expanderingsperiod?	  

Ja,	  vi	  fick	  dela	  in	  
verksamheten	  i	  
två	  zoner	  efter	  
vår	  
expandering?..	  
	  
	  
	  

Till	  viss	  del.	  Jobbigt	  
med	  
nyanställningar.	  

Svårare	  att	  
upprätthålla	  
kommunikationen	  
när	  det	  är	  
högtryck,	  växer.	  

Ja,	  om	  mer	  eller	  
förändrat	  arbete	  
hamnar	  på	  samma	  
personer.	  

Hur	  påverkas	  dina	  
arbetsuppgifter	  av	  
bristande	  
kommunikation?	  

Mycket,	  då	  jag	  är	  
ansvarig.	  	  

Kan	  inte	  leverera	  
god	  service.	  

Blir	  stressad	  och	  
kan	  inte	  utföra	  
uppgifterna	  på	  
den	  nivå	  jag	  
önskar.	  

Allt.	  ”Tidsspill”	  
påverkar	  
organisationen.	  

Upplever	  du	  att	  den	  
interna	  
kommunikationen	  
påverkar	  
effektiviteten	  i	  
företaget?	  

Ja.	   Svårt	  att	  säga.	   Ja,	  tiden	  går	  åt	  till	  
att	  lösa	  problem	  
som	  kunnat	  
undvikas.	  

Tidseffektivt,	  ja.	  
Omsättningsmässigt	  
kan	  jag	  inte	  svara	  
på.	  

När	  anser	  du	  att	  
kommunikationen	  
fungerar	  allra	  bäst?	  

När	  tillräckligt	  
med	  tid	  finns.	  

Muntligt,	  ansikte	  
mot	  ansikte.	  

När	  det	  är	  lugnt	  
och	  ifall	  systemen	  
utvecklas.	  

Muntliga	  och	  mer	  
spontana	  
kommunikationssätt	  
tycks	  ofta	  glömmas	  
bort.	  
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4.1 Sammanställning intervjuer 
Nedan följer en sammanställning av svaren som redovisades i tabell 2 ovan. Vi har valt att 
redovisa dessa även med hjälp av en sammanställning för ge läsaren en större överblick av det 
samlade resultatet.  Här redovisas enbart det väsentliga materialet för vidare analys.   
 
Hur sker kommunikationen idag och vilken kommunikationskanal föredrar du? 
 
Företag 1: Den interna kommunikationen sker mestadels muntligt och via telefon eller mejl. 
De använder ett så kallat CRM-system som används för att spara historik och notera framtida 
ärenden hos kunder. Den första respondenten, alltså VD/ägare föredrar muntlig kontakt och 
via mejl medan den andra respondenten, medarbetaren föredrar CRM-systemet, mycket på 
grund av förmågan att spara kommunikationen.  
 
Företag 2: Utöver den muntliga kontakten och mejlkontakt sker den interna kommunikationen 
via olika typer av kommunikationsfunktioner genom det bokningssystem som används på 
arbetsplatsen. Båda respondenter föredrar att kommunikationen sker tekniskt via 
bokningssystemet, så länge det används “rätt”. 
 
Företag 3: Då företaget innehar många deltidsanställda sker den interna kommunikationen 
mestadels via telefon eller sms samt via en facebookgrupp. De har även personalmöten en 
gång i månaden, varvid hela personalstyrkan ska närvara. Respondenterna föredrar 
facebookgruppen eller sms. 
 
Företag 4: Förutom den vanligt förkommande mejlkontakten sker den interna 
kommunikationen mestadels muntligt, via direktkontakt eller telefon. Båda respondenter 
uttrycker fördelen med skriftlig kommunikation för att vid ett senare tillfälle kunna gå tillbaka 
till den angivna informationen. 
 
I vilket led sker kommunikationen och vilket led föredrar du? 
 
I företag två och fyra sker kommunikationen via led. Den vertikala kommunikationen i 
företag två går från receptionist till receptionistansvarig till hotellchef vidare till VD och 
ägare och vice versa. Företag fyra går även det genom det vertikala ledet, medarbetare till/från 
mellanchef som sedan svarar uppåt/nedåt. Företag tre beskriver inget direkt led men säger att 
den mesta kommunikationen sker på samma sätt, mellan chef och medarbetare. Företag ett 
beskriver att de arbetar så pass nära varandra att det inte förekommer något specifikt led.  
 
Anser du att kommunikationen inom organisationen fungerar väl? 
 
Samtliga företag anser att kommunikationen överlag fungerar okej men att det sker en del 
misstag som egentligen skulle kunna undvikas. Många av respondenterna lyfter fram att det är 
viktigt att hela tiden arbeta för att minimera risken för kommunikationsmisstag, för att vara i 
framkant på marknaden.  
 
Anser du att du får den information dina arbetsuppgifter kräver? 
 
Samtliga respondenter anser att de får den information de behöver för att kunna lösa sina 
arbetsuppgifter men kan ibland behöva söka egen information för att lösa uppgiften, vilket de 
inte anser som något större problem.  
 
Upplever du att kommunikationen någon gång brister? Vid några speciella tillfällen? 
Mellan några speciella parter? 
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Samtliga respondenter upplever att kommunikationen inom organisationen någon gång 
brister. Det mönster vi kan se är att kommunikationsproblem ökar när arbetsbördan, eller 
stressen att utföra sitt arbete på ett bra sätt, blir för stor. När kommunikation ska 
“transporteras” från ett ställe till ett annat, från en avdelning till en annan, upplever 
majoriteten av respondenterna att det är där och då de flesta kommunikativa problem uppstår.  
 
Upplever du att det uppstår fler kommunikationsproblem vid en exponeringsperiod? 
 
Den generella uppfattningen hos samtliga respondenter är att förändring av verksamheten 
bidrar till att de upplever att den interna kommunikationen blir svårare att upprätthålla. Större 
delen av respondenterna lyfter fram nyanställningar och utökade/förändringar av 
arbetsuppgifter som en stor del av problemet i samband med omorganiseringar internt.  
 
Hur påverkas dina arbetsuppgifter av bristande kommunikation? 
 
Nästan samtliga respondenter ansåg att deras arbete blir lidande av bristande kommunikation, 
på ett eller annat sätt. Då respondenterna befinner sig i mycket olika arbetssituationer är det 
svårt att säga något mer än att hur deras arbete blir lidande är mycket individuellt beroende på 
företag, position och arbetsuppgifter.  
 
Tycker du att kommunikationen påverkar effektiviteten i organisationen? Hur? 
 
Samtliga respondenter upplever att kommunikationen påverkar effektiviteten i verksamheten 
men på olika sätt. Företag ett, två och fyra anser att kommunikationen påverkar 
organisationens effektivitet i allmänhet men att det kanske inte har direkt påverkan på 
effektiviteten omsättningsmässigt. Det alla företag är eniga om är att kommunikationsmisstag 
är tidskrävande och på så sätt minskar företagens effektivitet. Det är viktigt att man hela tiden 
utvecklar och utvärderar den interna kommunikationen för att undvika problem som kan 
undvikas då det är ansträngande och generar ”onödigt” arbete för organisationens 
medlemmar. Det är svårt att säga det exakta resultatet av denna fråga då respondenterna inte 
kan ge ett siffermässigt mått på hur pass mycket verksamhetens effektivitet men att samtliga 
upplever att det påverkar är givet. 
 
När och hur anser du att kommunikationen fungerar allra bäst? Tidsmässigt och hur? 
 
Alla respondenter förutom respondent ett från företag två hade svårt att ge exempel på en viss 
tidpunkt (när) de anser att kommunikationen fungerar allra bäst. Den i denna fråga avvikande 
respondenten ansåg att förmågan för mottagande av information är som bäst vid början av ett 
arbetspass. Samtliga respondenter hade förövrigt olika uppfattning om hur de upplever att 
kommunikationen fungerar bäst. En del ansåg att så länge alla förhåller sig rätt till de tekniska 
systemen, att de är dem som fungerar bäst. Andra ansåg att när tiden var tillräcklig och man 
kände sig bekväm inför sina arbetsuppgifter var den situation det fungerade allra bäst. 

4.2 Analysmodell 
Nedan följer en analys av det empiriska materialet som insamlats. Analysmodellen som 
diskuterats i referensramen har en central roll i detta avsnitt då allt material som analyseras 
utgår från analysmodellens olika delar. I analysen knyts alltså det empiriska materialet ihop 
med teoretiska referensramen och analysmodellen. 
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4.2.1	  Kommunikationsled	  och	  kommunikationskanaler	  
Den första delen i analysmodellen av modellen består av rubrikerna kommunikationsled och 
kommunikationskanaler. Med dessa menar vi de olika komponenter som beskrivs tidigare i 
studien. De som ingår under dessa rubriker är olika kommunikationstyper och 
kommunikationssätt, såsom teknisk och social, informell och formell, hierarkiska strukturer, 
företagslivscykel och organisatoriska förändringar. En analys kring den allmänna interna 
kommunikationen sker inledningsvis och senare analyseras de olika komponenterna inom 
kommunikationskanaler och kommunikationsled. 

4.2.1.1	  Intern	  kommunikation	  
Det vi kunnat utläsa av denna studies teori och insamlade data är att den interna 
kommunikationen är viktig för organisatoriska och resultatmässiga framgångar. First och 
Tomic´(2011) beskriver att god intern kommunikation skapar en känsla av tillhörighet och 
motiverar medlemmarna. Respondenterna i denna studie förstärker denna teori, inte i den mån 
att vi kan mäta hur mycket det påverkar lönsamheten men att de upplever att arbetsprocessen 
förstärks och underlättas av att kommunikationen mellan medlemmarna fungerar väl. Verciˇc 
(2012) belyser i sin studie att, förutom den viktiga faktorn att effektivt sprida och dela 
information inom företaget, bidrar också den interna kommunikationen till förmedling av 
företagets målbild till medarbetarna. Detta ska bidra till att de anställda känner sig mer 
motiverade till att göra ett bra arbete. Vi anser att denna studies resultat stärker ovanstående 
författares resonemang. Samtliga respondenter beskriver vikten av att upprätthålla en god 
intern kommunikation samt är överens om att den interna kommunikationen upprätthålls 
underlättar i medarbetarnas arbete. Vi kan även utläsa av respondenternas svar att den interna 
kommunikationen bidrar  till att motivationen hos de anställda förhöjs. Citaten nedan besvarar 
komplikationer som kan uppstå enligt respondenterna ifall den interna kommunikationen inte 
skulle upprätthållas och på så sätt påverka organisationen negativt. 
 
”I värsta fall kan det vara så att dem inte alls når mig utan bara faller bort tills någon 
efterfrågar vad vi hittills gjort med det uppdraget. Då blir det givetvis mer tidspress på att 
hinna göra klart den grejen, och man kan få stressa en del och man kanske inte hinner utföra 
dem på sådant bra vis som man skulle vilja eller har kompetens till att göra.” (Företag 4, 
intervju 7, 2015-12-03) 
 
”...ett litet missförstånd kan lätt leda till ett större problem som i sin tur påverkar företaget. 
Att jag istället måste koncentrera mig på saker som egentligen kunnat undvikas leder till att 
andra arbetssysslor blir lidande” (Företag 2, intervju 4, 2015-11-30) 
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Vi tolkar som  sagt  detta resultat som att respondenterna påverkas negativt av att den interna 
kommunikationen inte upprätthålls och att inte kunna göra sitt arbete bra. På grund av detta 
skapas också en motsatt motivationseffekt. Dock ställs frågan ifall medlemmarnas arbete 
påverkas negativt av bristande kommunikation vilket kan tänkas vara en vinklad fråga. Men 
vår analys av resultatet är än dock att den interna kommunikationen är viktig för 
arbetsprocessen. Bristande intern kommunikation leder till bristande motivation och kan på så 
sätt påverka organisationskulturen. Detta belyser även First och Tomic´ (2011) och Verciˇc 
(2012) då de i sina studier skriver att den interna kommunikationen är viktig för att skapa den 
organisationskultur som företaget eftersträvar. God organisationskultur skapar harmoni inom 
företaget och det anser vi är det som speglar respondenternas svar. De känner sig obekväma 
av att den interna kommunikationen inte upprätthålls på det sätt de önskar för att lösa deras 
arbetsuppgifter, vilket enligt ovanstående författare skapa en oharmonisk organisationskultur. 

4.2.1.2	  Kommunikativa	  brister 
Enligt våra empiriska data är den horisontella kommunikationen lättare att upprätthålla än den 
vertikala kommunikationen. Detta  kan antas bero på att den vertikala kommunikationen har 
längre sträcka att färdas. När sändaren och mottagaren av informationen är längre ifrån 
varandra både fysiskt och positionsmässigt är det svårare att föra kommunikationen felfritt. 
Det kan också ha att göra med att det är svårare att kommunicera med de arbetare som 
befinner sig längre bort från sina egna arbetsuppgifter, detta återkommer vi till senare när vi 
diskuterar informell och formell kommunikation. Som tidigare nämnt kan vi utifrån resultatet 
urskilja att respondenterna i vår studie anser att kommunikationen inom respektive 
organisation överlag fungerar bra, men att det sker en del misstag, och att det är när dessa 
misstag uppstår som den kommunikativa reflektionen uppstår och de börjar lägga märke till 
kommunikationsmisstagen.  
 
“Ofta leder det till att jag som chef får rikta min uppmärksamhet mot ”fel” / ”onödiga” 
saker. Jag kanske får lösa småproblem som egentligen hade kunnat undvikas.” (Från företag 
1, intervju 2, 2015-12-02)  
 
Vi kopplar även detta resultat till ovanstående författare som belyser vikten att motivera de 
anställda genom god intern kommunikation. Mer analys kring detta kommer ej att göras då 
denna studies teoriavsnitt inte belyser problemet kommunikativa brister ingående, på det 
sättet som resultatet gör.  

4.2.1.3	  Kommunikationskanaler	  
Större delen av denna studie syftar till att finna vilken roll den interna kommunikationens 
komponenter spelar i organisationen. I den formulerade analysmodellen beskrivs detta som 
kommunikationskanaler och kommunikationsled och de första komponenterna som ska 
analyseras är sättet att kommunicera, alltså kommunikationskanaler. Teorin angående 
muntlig, skriftlig eller teknisk kommunikation belyser olika åsikter angående vilken av dessa 
kommunikationstyper som är den främsta. Ribes med fler (2011) anser att de tekniska 
systemen har många värdefulla funktioner, såsom enkelheten att arkivera gamla 
konversationer. Thompson och Feldman (1998) däremot anser att fördelarna är större hos den 
muntliga kommunikationen eftersom man kan reagera och respondera på den angivna 
informationen på en gång. Mishra, Boyton och Mishra (2014) beskriver att den främsta 
fördelen med den muntliga kommunikationen är att man kan respondera på informationen 
direkt. Ovanstående teori visar att det råder delade meningar angående muntlig och skriftlig 
kommunikation och detta gäller även delvis bland våra respondenter, då dem föredrog olika 
typer av kommunikationssätt. Ett flertal av respondenterna belyser förmågan att kunna spara 
angiven information för att senare gå tillbaka, som positiv. Samtidigt beskriver 
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respondenterna vikten av att kunna föra en god muntlig kommunikation mellan 
medlemmarna. Vidare är kommunikation i sig känslig och detta framgår av Ribes med fler 
(2011) som säger att framförallt tekniska kommunikationssystem ofta är extra känsliga. 
Författarna beskriver i sin studie att det räcker med att enbart en person ska ha otillräcklig 
information eller kunskap om det tekniska systemet för att hela det kommunikativa systemet 
ska brista. (Ribes et. al 2011) Respondenterna i vår studie påpekar också riskerna med att 
använda tekniska kommunikationssystem. Ribes med fler (2011) skriver vidare i sin studie att 
IT-system bör finnas till för att underlätta och inte ersätta den muntliga kommunikationen. 
Denna studies framtagna empiriska data stärker denna teori då det framgår att den muntliga 
kommunikationen som sagt alltid är högt prioriterad. Den muntliga kommunikationen är som 
sagt viktig men ändå inte helt utan kritik. Daft och Lengel (1986) skriver i sin studie att 
tolkningssvårigheter kan uppstå vid muntlig kommunikation samt att informationen ej kan 
arkiveras. Denna svårighet syns även i den empiriska datan, där respondenterna visar på ett 
behov av ett välfungerande IT-system som kan förenkla det dagliga arbetet och se till att 
detaljer inte uteblir. Majoriteten av författarna i denna studie angående teknisk och social 
samt muntlig och skriftlig kommunikation skriver i sina studier att det antingen är det ena 
eller det andra som fungerar bättre. Det vi kunnat se av vår empiriska data är att alla dessa 
komponenter påverkar den interna kommunikationen och ingen bör uteslutas. Av detta 
resultat är vi alltså inne på samma spår som Ribes med fler (2011) som belyser liknande teori. 
Alla är vi olika och fördrar information på olika sätt och vi anser att det ena ej bör utesluta det 
andra och alla dessa komponenter spelar, vad vi kan se, en viktig roll för organisationen.  
 
Nedan följer några citat från respondenterna som belyser några av de teorier som presenteras 
ovan.  Det första citatet är från en respondent från ett företag där kommunikationen tidigare 
till stor del skett genom muntlig kommunikation, respondenten förklarar att den interna 
kommunikationen fungerar bra inom organisationen men ett behov av tekniska system har 
utvecklats. 
 
“I det stora hela tycker jag det, men samtidigt känner jag att det blir mer och mer små missar 
som vi behöver ta tag i och reda ut hur och varför de uppstår. Jag är mycket för den muntliga 
kommunikationen men har på senare tid insett att vi är behov av ett mer utvecklat system. 
Man måste hela tiden utvecklas och utnyttja tiden på bästa sätt.” (Från företag 1, intervju 2, 
2015-11-30) 
 
Citaten nedan belyser att dessa system måste användas korrekt för att påverka verksamheten 
positivt så länge, som så många av teorins författare belyser, den muntliga kontakten är 
välfungerande. 
 
”Jag tycker att så länge alla använder systemen på korrekt sätt, tycker jag att de är 
klockrena, så länge den mänskliga kontakten fungerar väl.” (Företag 2, intervju 4, 2015-12-
02) 
 
”Jag tycker våra datasystem med mötesinbjudningar har kapacitet att bli riktigt bra, att få en 
mötesinbjudan och en påminnelse via mejl är jättebra så länge det fungerar.” (Företag 4, 
intervju 7, 2015-12-03) 

4.2.1.4	  Informell	  och	  formell	  kommunikation	  
Gällande den informella och formella kommunikationen säger Al Eslami Kandlousi, Ali och 
Abdollani (2010) och First och Tomic´ (2011) att båda dessa kommunikationstyper är viktig 
för en organisation och båda krävs inom organisationen. Författarna beskriver i sin studie att 
den formella kommunikationen ska underlätta för ledningen, alltså att den formella 
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kommunikationen ofta sker vertikalt inom företaget. Respondenterna i denna studie påvisade 
att det är svårare att upprätthålla kommunikationen som sker vertikalt vilket vi då tror kan 
även bero på att det är svårare att föra formell kommunikation. Många av respondenterna 
säger att det är lättare att kommunicera med de medlemmar som befinner sig nära sin egen 
position, vi tror att detta dels kan bero på att denna kommunikation sker mer informellt och 
kan vara lättare att upprätthålla. Respondenterna lyfter fram det rådande pratet som positivt 
men anser även inte att den formella kommunikationen bör bli lidande av detta.  
 
”Vi som sitter här på ekonomi är ju inte så många, och eftersom vi sitter nära varandra sker 
nästan all kommunikation mellan oss muntligt. Med de övriga i företaget har jag inte någon 
kontinuerlig kontakt, och oftast sker den kontakten genom JJ (chef) som ansvarar för alla 
ekonomiska frågor.” (Företag 4, intervju 7 2015-03-12) 
 
”Jag gillar ju det rådande pratet och påminnelserna man får av varandra. Däremot finns det 
ju inget som säger att ”småprat” och allmänna påminnelser skulle försvinna bara för att 
information av mer betydande värde skulle ske skriftligt.” (Företag 4, intervju 7, 2015-12-03) 

4.2.2	  Anställda	  och	  ledare	  
Studien har utgått från två perspektiv, utifrån en person som är högre uppsatt inom 
organisationen, ledning, samt utifrån en av organisationens medarbetare. I detta avsnitt 
analyseras det empiriska materialet med stöd av teorin utifrån dessa två olika perspektiv. 
Detta har i denna studie och i analysmodellen formulerats som kommunikationsled.  

4.2.2.1	  Perspektiv	  och	  delaktighet	  
Ruck och Welch (2011) beskriver som tidigare nämnt att det mest framträdande perspektivet 
inom organisationsämnet är ledarskapsperspektivet. De anser att störst fokus bör riktas mot 
det så kallade medarbetarperspektivet, vilket fokuserar mot att tillfredsställa medarbetarnas 
kommunikativa behov. Detta är något även vi har uppmärksammat i denna studie. Vi 
upplever att det blir allt viktigare att involvera de anställda i verksamheten. I mindre företag 
är klyftorna mellan organisationens positioner små, och viljan att skapa en familjär och 
delaktig stämning är viktigt.  Medarbetarna känner sig trygga med att få utrymme till mer 
frihet och ledningen finner det viktigt att ge medarbetarna det utrymme som de behöver. Även 
Mazzei (2013) beskriver att det är viktigt att låta medarbetarna vara väl insatta i verksamheten 
för att implementera en känsla av ambassadörs skap för företaget, likväl internt som externt. 
Vi kan tydligt se av det empiriska resultat att detta är något som uppmärksammas och 
fokuseras mycket hos de företag som deltagit i denna studie. Nedanstående citat är från 
medlemmar från samma organisation men som innehar olika positioner inom företaget, en 
ledare och en medarbetare, angående hur de kommunikativa leden är strukturerade. 
 
“De anställda har mycket frihet, vilket jag anser är viktigt. Men däremot vet de anställda att 
jag vill ha så mycket information som möjligt så mycket går via mig naturligt, i alla fall att 
jag blir involverad och informerad.” (Från företag 1, intervju 2, 2015-11-30) 
 
“Det har nog mycket med att göra att det är ett mindre företag, att vår chef känner oss 
otroligt väl och litar väldigt mycket på vårt omdöme. Därför behöver vi inte meddela allt och 
har stor frihet.” (Från företag 1, intervju 1, 2015-11-30) 

4.2.2.2	  Hierarkiska	  strukturer	  
I denna undersökning visade det sig att företagen vi använt i studien använder sig av olika sätt 
att kommunicera inom organisationen. En av olikheterna vi upptäckte var den så kallade 
vertikala kommunikationsstrukturen. Två av de intervjuade företagen använder sig av 
hierarkiska kommunikationsled och två företag använder sig inte av några uttalade led. 
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Företag två och fyra var de företag som använde sig av någon typ led som kommunikationen 
transporterades genom. Företag ett och tre använde sig således inte av någon form av uttalat 
kommunikationssystem. På grund av att både sidor anser att den kommunikationsstruktur de 
använder sig av har både för- och nackdelar, är det svårt att se till vilken typ som är bättre än 
den andra, och därmed om någon typ förbättrar den interna kommunikationen. Oberg och 
Walenbach (2008) lyfter fram positiva och negativa aspekter med att implementera 
kommunikationsled inom företag. Den mest utmärkande positiva aspekten som författarna 
påvisar är att det är lättare att hålla ordning mellan avdelningarna med hjälp av ett formellt 
led. Denna brist innehar företag ett, som påpekar att avsaknaden av ett hierarkiskt 
kommunikationsled skapar brister när information ska färdas från en avdelning till en annan. 
Oberg och Walenbach (2008) beskriver vidare att den negativa effekten av strukturerade 
kommunikationsled är att medarbetare ofta mister sitt egentänkande inom arbetet. En 
medarbetare från företag fyra belyser detta, att denna struktur kan vara delvis tidskrävande 
och att respondenten skulle kunna lösa vissa typer av uppgifter utan information från övre 
positioner. Nedan följer citat från just företag ett och två, där företag ett inte använder sig av 
något uttalat vertikalt kommunikationssystem, vilket då företag två gör. Respondenterna från 
respektive företag beskriver att de anser att det kommunikationssätt de använder inom 
organisationen är bra.  
 
“Det beror vilken typ av beslut eller kommunikation det handlar om. Men det är väldigt lite 
“hiearki” här. Iallafall jag och den andra säljaren har det väldigt fritt med att ta egna beslut. 
Vilket jag tycker är bra” (Från företag 1, intervju 1, 2015-11-30) 
 
“Vissa saker måste ske via leden, exempelvis får vi receptionister inte byta pass med 
varandra utan att receptionschef är medveten om detta. Jag tycker det är bra att 
kommunikationen sker via led, man vet alltid var man ska vända sig.” (Från företag 2, 
intervju 3, 2015-12-02) 
 
Såhär uttalar sig VD/ägare för företag ett som inte använder sig av någon typ av 
kommunikationsstruktur angående hur kommunikativa brister oftast uppstår. 
 
“Parter, mellan de som befinner sig på olika ställen, typ de som sitter på kontoret och de som 
är ute och kör eller arbetar på lagret. Mellan de som befinner sig på samma position tycker 
jag att det fungerar utmärkt, missarna uppstår när informationen ska ta sig från ett ställe till 
ett annat.” (Företag 1, intervju 2, 2015-12-02) 
 
Såhär uttalar sig en medarbetare från företag fyra som använder sig av någon typ av 
kommunikationsstruktur.  
 
“Ja, men ibland är kommunikationen gällande fördelningen av just mina arbetsuppgifter inte 
så tidseffektiv. Givetvis är det enklast att få höra direkt från “källan” vad som ska göras. 
Ibland kan jag känna att det är onödigt att allt ska gå genom JJ som redan har jobb upp över 
öronen. Det är klart att det fungerar, men det är inte helt nödvändigt att en sådan enkel grej 
som att kolla upp en faktura ska vandra genom andra för att sedan nå mig, detta är ju något 
som jag hade fixat på någon minut. På det här viset blir det inte så tidseffektivt! Dock får jag 
alltid veta vad och hur jag ska göra, så jag ska inte klaga. Men om man bortser från mitt 
personliga perspektiv och ser det ur företagets perspektiv och gällande effektivitet tycker jag 
det finns saker att jobba på.”(Företag 4, intervju 7, 2015-12-03) 
 
När det kommer till den horisontella kommunikationen är samtliga respondenter överens om 
att det är lättare att upprätthålla en god intern kommunikation inom “sin” avdelning. Vi anser 
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som nämnt i föregående avsnitt att detta beror på att man rent fysiskt arbetar närmare 
varandra samt arbetar med liknande arbetsuppgifter och på så sätt har lättare att relatera till. 
Även detta beskrivs i avsnittets tidigare citerade kommentarer.  

4.2.3 Företagslivscykel 
Studiens teoriavsnitt presenterar att ett företags så kallade tillväxtfas sällan sker utan problem. 
Street och Meister (2014) beskriver  detta problem, tillväxtfasen kan ofta skapa olika typer av 
problem i och med att det tillkommer nya arbetsuppdrag och sker förändringar i det dagliga 
arbetet. Till en början kan dessa förändringar vara svåra för företaget att ta till sig och kan då 
resultera i att den interna kommunikationen försämras. Utifrån studiens resultat framgick det 
att förändringar som sker inom organisationen kan skapa svårigheter att upprätthålla den 
interna kommunikationen mellan medlemmarna. Respondenterna lyfter att när 
arbetsprocessen förändras och deras arbetsmässiga rutiner inte längre är desamma uppstår fler 
svårigheter. Nedan följer citat som behandlar respondenternas kännedom angående hur 
verksamhetsexpandering kan orsaka interna kommunikativa brister. 
 
“Ja, jag ser ett samband där eftersom mer arbete ska fördelas på samma personer som redan 
har mycket att göra. “(Företag 4, intervju 8, 2015-12-03) 
 
“Ja absolut, företaget har snart funnits i 25 år och växt fram i sin egen takt, lite grann. Vi har 
även haft samma personal länge. När vi nu beslutade att utveckla företaget, nya uppgifter 
skapas för de anställda, komplexiteten ökar en del. Anser jag att fler missar sker, det tar en 
stund innan nya rutiner skapas. Jag kan även se att de nyanställda kan ha lättare att anpassa 
sig än de som varit anställda länge som är vana att det brukar ske på ett speciellt sätt.” 
(Företag 1, intervju 2, 2015-12-02) 

4.2.4	  Effektivitet	  
Effektiviteten i ett företag avgör i mångt och mycket vilket resultat företaget kan uppnå. Vi 
undersöker därför hur respondenterna upplever att den interna kommunikationen på deras 
arbetsplats påverkar effektiviteten i företaget. Den allmänna åsikten var att den interna 
kommunikationen påverkar effektiviteten allmänt på arbetsplatsen, mer specifika exempel 
från respondenterna ges nedan. 
 
“Ja, rent tidseffektivt känner jag ett relativt starkt samband. Omsättningsmässigt har jag inga 
siffror att gå på, men jag har inte upplevt något direkt och sammankopplat samband med att 
det ska påverka omsättning osv negativt.  Vår omsättning har ju kraftigt ökat, så jag kan inte 
svara på om omsättningen skulle vara högre eller påverkad på något annat vis om 
kommunikationsproblem aldrig uppstått.” (Från företag 4, intervju 8, 2012-12-03) 
 
“Effektivitet inom den dagliga verksamheten absolut, omsättningsmässigt vet jag faktiskt inte 
hur mycket det påverkar. En del, absolut.” (Från företag 2, intervju 2, 2015-12-02) 
 
Respondenterna diskuterade, som ovanstående citat visar, att de inte kunde sätta något 
verkligt siffermått på om företaget förlorar på att kommunikationen brister. Detta har dock 
Ruck & Welch (2011) diskuterat i sin studie där de beskriver att intern kommunikation 
möjliggör för så kallat kommunikations- och socialkapital, som anses vara en tillgång för 
företaget, en icke-monetär sådan men likväl en tillgång. De menar på att denna tillgång bidrar 
till att utveckla och effektivisera komplexa hanteringar inom ett företag. Brister inom den 
interna kommunikationen borde alltså rimligtvis kunna innebära att den potentiella tillgången 
kan minska och därmed påverka effektiviteten i företaget negativt. Även Meng & Berger 
(2012) menar på att den interna kommunikationen påverkar effektiviteten i företaget. De ger 
också exemplet att ett företag kommer uppfattas som tryggt och av god karaktär av deras 
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intressenter när den interna kommunikationen fungerar väl och på så sätt genererar den 
interna kommunikationen indirekt monetära medel till företaget. Det vi kan utläsa av vår 
empiri är att respondenterna är överens om att den interna kommunikationen på något sätt 
påverkar effektiviteten i företaget men att det är svårt, om inte omöjligt att i dagsläget 
översätta i siffror hur pass mycket den effektiviserar verksamheten. Det är än dock viktigt att 
investera i den interna kommunikationen även då vinsterna inte går att utläsa direkt, Fussel 
med fler (2006) beskriver att de så kallade transaktionskostnaderna har stor påverkan på 
verksamhetens resultat. 
 
Nästan samtliga av våra respondenter menar att det är viktigt att den interna 
kommunikationen upprätthålls för att bespara tid för medlemmarna. När den interna 
kommunikationen får medarbetarna ägna sin  dyrbara tid åt fel saker och påverkar 
organisationen negativt. Flera respondenter menar att ”tid är pengar” och på sätt skadas 
effektiviteten. Detta påminner om Ruck och Welch (2011) argument att intern 
kommunikationen är en icke monetär tillgång som skadas då den inte upprätthålls. 

4.3 Sammanfattning av analysen 
Vi anser att analysmodellen som formulerades efter studiens teoretiska referensram har 
fungerat relativt bra i vårt arbete att koppla teori och empiri. Vi har med hjälp av denna kunna 
hitta de områden i den teoretiska och empiriska delen som är viktiga för studien. 
Analysmodellen grundar sig att kommunikationen sker mellan två parter, ledningen och de 
anställda. Dessa två perspektiv har analyserats i studien och det som diskuterats är att dessa 
två spelar en viktig roll inom den interna kommunikationen och det är viktigt att inte utesluta 
något av dessa perspektiv för att upprätthålla en god kommunikation. På senare tid tycks dock 
medarbetarperspektivet uppmärksammats desto mer och fokuseras numera mycket. Gällande 
kommunikationsleden, däribland också de hierarkiska strukturerna. Analysen tar upp att det är 
svårt att avgöra vad som är bäst, att låta den interna kommunikationen följa tydliga led eller 
inte. Vi analyserar både fördelar och nackdelar med båda dessa men främst att detta måste 
skräddarsys efter organisationens behov, det kan vara så att vissa verksamheter är i större 
behov av led än andra. Att det fungerar väl i respondentföretagen med eller utan hierarkiska 
led får oss att diskutera ifall detta verkligen spelar stor roll för den interna kommunikationens 
utkomst. Olika komponenter såsom muntlig och skriftlig, social och teknisk, informell och 
formell och företagslivscykel har analyserats vilken roll det spelar för den upplevda 
organisationseffektiviteten. Skriftlig och muntlig samt teknisk och social kommunikation 
diskuteras spela en stor roll för den interna kommunikationen och analysen i denna studie är 
att ingen av dessa kan uteslutas och bör inte ersätta varandra.. Analysen kring informell och 
formell kommunikation berörde att båda sätten är viktiga för en organisation. Det mönster vi 
dock kunde se var att respondenterna i denna studie ansåg att den informella 
kommunikationen är mer lätthanterlig. Företagslivscykeln har analyserats och vi ser mönstret 
att förändringar av verksamheten kan ha påverkan på den interna kommunikationen, då denna 
vid dessa tillfällen blir svårare att upprätthålla. Vi har analyserat kring ifall orsaken till detta 
är att rutiner rubbas. Gällande effektivitet, det har analyserats angående den interna 
kommunikationens påverkan på effektiviteten. Detta har till mesta dels diskuterats utifrån ett 
teoretiskt perspektiv eftersom studiens respondenter inte kunde säga mer än att det påverkar 
men de vet inte hur pass mycket rent siffermåttsmässigt. Respondenterna anser att tid är 
pengar och att inte upprätthålla en god kommunikation är tidskrävande. 
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4.3.1 Förklaringsmodell 
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4.3.2 Koppling mellan begreppen 
Analysmodellen togs fram som ett hjälpmedel för författaren och eventuella kopplingar 
mellan begreppen gjordes i samband med detta.  Denna förklaringsmodell har samma struktur 
som analysmodellen och samma kopplingar. Den här modellen förklarar istället utkomsten av 
de analyserade begreppen. Den diskussion som förts handlar främst om vilken betydelse de 
olika komponenterna har för den interna kommunikationen. Denna koppling verkar vara stark 
men att det finns delar inom kommunikationskanaler och kommunikationsled som spelar en 
större roll än andra, däribland den tekniska och sociala och muntliga och skriftliga 
kommunikationen. Medarbetarperspektivet visade sig vara mycket fokuserat numera, praktisk 
som teoretisk. Denna koppling visade sig alltså mycket stark medan ledningens påverkan 
absolut spelade roll men inte lika stark och fokuserad roll som medarbetarnas påverkan Det 
har även analyserats ifall den interna kommunikationen spelar en viktig roll för 
verksamhetens effektivitet. Den teoretiska ramen visar att detta finns men då den empiriska 
delen inte kunna mäta denna effektivitet är det svårt att veta ifall denna koppling stämmer. Vi 
kan se att det finns en relation mellan komponenterna och interna kommunikation men ifall 
detta skulle bidra till effektivitet är svårt att ta ställning till. 

Figur 2. Förklaringsmodell 

Teknisk	  och	  social,	  muntlig	  och	  skriftlig	  
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5.	  Slutsats	  

Inledningsvis i denna uppsats presenterade vi studiens valda forskningsfrågor och syfte.  
 
1. Vilken roll har olika komponenter av kommunikation för den interna kommunikationen? 
 
2. Hur upplevs intern kommunikation i förhållande till effektivitet utifrån ett medarbetar- och 
ledarperspektiv? 
 
Syftet var att förstå hur den interna kommunikationen upplevs av medarbetare och ledare i 
förhållande till organisationens effektivitet, samt att undersöka vilken roll de olika interna 
kommunikationskomponenterna teknisk och social, formell och informell, hierarkiska 
strukturer, och företagslivscykel spelar för den interna kommunikationen. 
 
Svaret på den första frågan berörande de olika komponenternas roll för den interna 
kommunikationen är av det mer komplexa slaget och relativt svårbesvarad. I denna uppsats 
presenterades inledningsvis en problematisering som berörde olika forskares delade åsikter 
om vilken av muntlig och skriftlig samt teknisk och social kommunikation som spelar den 
viktigaste rollen inom ämnet intern kommunikation. Slutsatsen av denna studie är att samtliga 
av dessa komponenter spelar en viktig roll för organisationens kommunikation och den ena 
bör således inte utesluta den andra. Dessa komponenter kan fungera bra i sin enskildhet till 
specifika situationer men också i kombination med varandra. Exempelvis kan 
kommunikationen i vissa fall underlättas av en skriftlig teknisk kommunikationstyp i form av 
ett textmeddelande, men att enbart skicka informativa textmeddelanden mellan 
organisationsmedlemmarna betraktas inte i denna studie som ett ultimat tillvägagångssätt för 
att skapa en god intern kommunikation, utan tillsammans med andra komponenter såsom 
muntlig interaktion och formella möten kan det skapas, en för hela företaget, fungerande 
helhet av den interna kommunikationen. Respondenterna i denna studie uttryckte det som att 
viss kommunikation sker bäst genom en särskild typ av kommunikationskanal medan en 
annan typ av kommunikation sker bättre genom en annan kommunikationskanal. För att 
företagets interna kommunikation ska fungera väl bör därför inte heller de olika 
kommunikationskanalerna utesluta varandra. Att den muntliga kommunikationen upprätthålls 
och utvecklas anses alltså lika viktigt som att utveckla de tekniska kommunikationssystemen 
hos de företag som studerats i denna studie.  Detta beror på att båda kommunikationssätten 
innehar olika fördelar som gynnar en organisation. Enligt studiens respondenter är den 
muntliga kommunikationen överlag mycket viktig för den interna kommunikationen, att 
medlemmarna kan kommunicera muntligt är en förutsättning för att den interna 
kommunikationen ska fungera. Samtidigt fyller de skriftliga samt tekniska kanalerna en stor 
funktion, respondenterna i denna studie lyfter främst fördelen att kunna spara angiven 
information och är ett viktigt komplement till den muntliga kommunikationen. Resultatet av 
denna studie är alltså att dessa komponenter alla fyller en funktion och spelar stor roll för den 
interna kommunikationen.. Gällande den informella och formella kommunikationen är båda 
dessa enligt denna studie viktiga för den interna kommunikationen. Slutsatsen är att en 
kombination av formell och informell kommunikation är betydelsefullt för att ingen 
kommunikation ska utlämnas, till exempel kan den informella kommunikationen sinsemellan 
medarbetarna komplettera den formella kommunikationen som förs på möten. Den formella 
kommunikationen är extra viktig för den vertikala kommunikationen och den informella för 
den horisontella och också därför viktigt att båda sätten behärskas inom organisationen. Vi 
fann med andra ord ingen enskilt korrekt väg såsom tidigare forskare har velat uttrycka det, 
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utan kan konstatera att våra studerade subjekt ansåg att en helhet av alla komponenter av 
intern kommunikation är den bästa vägen att gå. 
 
När det kommer till vilken roll kommunikationsleden har för den interna kommunikationen är 
slutsatsen i denna studie att medarbetarperspektivet bör fokuseras mer än ledarperspektivet. 
Medarbetarperspektivet bör fokuseras för att tillfredsställa de anställda, allra helst i mindre 
företag där klyftorna är små. Vi kunde i denna studie utläsa att det var viktigt för 
medarbetarna att få stor frihet till egentänkade samt att ledarna ansåg det viktigt att ge de 
anställda denna frihet för att skapa delaktighet och tillfredsställa de kommunikativa behoven.. 
Att fokusera mot medarbetarperspektivet involverar de anställda desto mer i verksamheten 
vilket motiverar för att upprätthålla den interna kommunikationen. Gällande de hierarkiska 
strukturerna är slutsatsen att dessa inte har en sådan stor påverkan på den interna 
kommunikationen, båda strukturerna innehar sina fördelar och nackdelar. Företagen som 
medverkat i studien använde sig av olika strukturer, och det går inte att utläsa ifall någon 
skulle ha bättre påverkan på den interna kommunikationen än den andra. Två av företagen 
använde sig av en tydlig hierarkisk struktur vilket de ansåg ha både positiva och negativa 
sidor samtidigt som de två företag som inte använde sig av detta ansåg samma sak med att 
inte ha denna typ av struktur. Detta resulterar till denna studies slutsats att just den hierarkiska 
kommunikationsstrukturen inte anses ha någon framhävande betydelse för den interna 
kommunikationens utkomst.  
 
Gällande komponenten företagslivcykel, anser respondenterna i denna studie att förändring av 
organisationen påverkar den interna kommunikationen på så sätt att de anställdas rutiner 
rubbas och arbetsuppgifterna blir svårare att fullfölja. Slutsatsen av denna studie är att utifrån 
resultatet verkar det som att den interna kommunikationens utformning följer företagets 
livscykel men det går inte att säga vilken påverkan denna har för den interna 
kommunikationen i allmänhet då vi endast undersökt mindre företag som alla befinner sig i 
samma position i livscykeln. 
 
Svaret på den andra frågeställningen berörande relationen mellan intern kommunikation och 
effektivitet är att samtliga respondenter i denna studie upplever att den interna 
kommunikationen har en påverkan på organisationens effektivitet. Att upprätthålla den 
interna kommunikationen skapar mindre missförstånd mellan medlemmarna vilket bidrar till 
att det skapas en högre grad av effektivt arbete och det upplever denna studies respondenter 
skapa högre effektivitet. Det går inte att säga mer kring detta än att denna studies 
respondenter upplever detta, då det inte har skett någon mätning av effektiviteten i förhållande 
till intern kommunikation. Studiens utfall är att den interna kommunikationen ökar effektivitet 
i form av icke monetära tillgångar såsom kommunikations- och socialkapital. Detta innebär 
att företaget teoretiskt sätt ökar sin effektivitet i termer av hanteringen av komplexa problem 
samt att den interna kommunikationen speglar organisationens karaktär och situationen utåt 
mot resterande marknad. Det anses därför viktigt, av respondenterna i denna studie, att den 
interna kommunikationen upprätthålls för underlätta arbetet och bespara tid, och därmed spara 
pengar. Slutsatsen av denna studie är därför att utifrån ett medarbetar- och ledarperspektiv 
upplevs den interna kommunikationen ha påverkan på organisationen och det upplevs som 
viktigt att arbeta med upprätthållandet av den interna kommunikationen då det enligt 
respondenterna i denna studie påverkar organisationens effektivitet, i form av social- och 
kommunikationskapital. 
 
Slutsatserna som även är våra bidrag är att mindre företag av det mer tjänstefokuserade slaget 
som befinner sig i regionen Örebro, eller befinner sig på en ort som påminner om denna 
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region rent storleksmässigt och näringslivsmässigt, har den interna kommunikationen  
påverkan på organisationers effektivitet i form av icke monetära tillgångar. Ingen av 
komponenterna muntlig, skriftlig, social och teknisk bör ersatta varandra, alla spelar en viktig 
roll för den interna kommunikationens upprätthållande och utveckling. Att kombinera dessa 
komponenter är fördelaktigt för att ta vara på dess fördelar och säkra upp för dess nackdelar. 
Både den informell- och formella kommunikationsvägen bör behärskas för att upprätthålla 
både den vertikala och horisontella kommunikationen inom organisationen och inte låta 
någon information utebli. Medarbetarperspektivet spelar en viktigare roll för den interna 
kommunikationen än ledarskapsperspektivet. Kommunikationsstrukturen har en mindre 
betydande roll för den interna kommunikationen. Slutsatsen är att kommunikationskanalerna 
och medarbetarna är de mest betydande aspekterna för att upprätthålla den interna 
kommunikationen i en organisation.  

5.1	  Förslag	  på	  vidare	  forskning	  
Denna studie syftade ej till att göra några kvantitativa mätningar och sökte därför inte heller 
komma fram till ett mätbart resultat. En intressant infallsvinkel och fortsatt studie skulle 
kunna vara att utföra studien på ett kvantitativt sätt genom en mer experimentell metod för att 
på så sätt kunna göra faktiska mätningar på hur organisationens effektivitet påverkas av olika 
sätt att föra intern kommunikation.  
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Bilaga	  

 
Intervjuguide 
 

• Vilken position har du inom företaget/organisationen? 
• Hur sker kommunikationen idag? Skriftligt, muntligt, elektroniskt/system (ex. 

gemensamt schema), chatt, informationsmöten, informationsmejl osv. 
• Vilken kommunikationskanal föredrar du? 
• I vilket led sker kommunikationen? (ex. ledning > mellanchef >anställd) 
• Vilket led föredrar du? 
• Anser du att kommunikationen inom organisationen fungerar väl? 
• Anser du att du får den information dina arbetsuppgifter kräver? 
• Upplever du att kommunikationen någon gång brister? 

- Vid några speciella tillfällen/situationer? 
- Mellan några speciella parter? (ex. mellanchef och anställda, anställd till anställd) 

• Upplever du att det uppstår fler kommunikationsproblem vid en expanderingsperiod? 
• Hur påverkas dina arbetsuppgifter av bristande kommunikation? 
• Tycker du att kommunikationen påverkar effektiviteten i organisationen? 

-Hur? 
• När och hur anser du att kommunikationen fungerar allra bäst? 

- när (tidsmässigt)  
- hur (via vilka parter/led och vilken kanal?)  

 
 


