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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka vilka hinder och möjligheter chefer och HR medarbetare 

upplevde kring internkommunikationen på Organisationen. Ett ytterligare syfte var att 

undersöka vilka kommunikationskanaler som ansågs mest lämpliga i Organisationens 

kommunikationsärenden. Två fokusgruppsintervjuer genomfördes med sex chefer och sex HR 

medarbetare i vardera där fyra fiktiva fall av strategiska och operativa 

kommunikationsärenden diskuterades. Analysmetoden som användes var induktiv tematisk 

analys.  

 Studien visade att deltagarna var medvetna om vikten av internkommunikation, dock 

fanns det hinder som försvårade kommunikationen mellan chefer och HR medarbetare. Ett 

hinder var att budskap tolkades utifrån den egna yrkesrollen. Detta resulterade i att de två 

grupperna inte uppfattade varandras prioriteringsordningar i kommunikationsärendena. 

Vidare, visade undersökningen att i operativa kommunikationsärenden var det betydelsefullt 

att kontinuerligt tillämpa personliga möten, eftersom deltagarna kunde lära känna varandra 

och få en samsyn. I strategiska kommunikationsärenden uppfattades personliga möten som 

mest angelägna i början och slutet av ärendet.  

Titel: Chefers och HR medarbetares syn på strategiska och operativa 

kommunikationsärenden. 

Nyckelord: internkommunikation, kommunikationskanaler, kommunikationsärenden, chefer, 

HR medarbetare. 
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Abstract 

The purpose of this study was to examine what kind of obstacles and possibilities managers 

and HR co-workers experience in the internal communication within the Organization. 

Another aim was to examine which communication channels were best suited for the 

Organization’s communication. Four fictitious cases in the strategic and operative 

communication matters were discussed in two focus groups interviews with six managers and 

six HR co-workers. Data were analyzed using inductive thematic analysis. 

 The study showed that both managers and HR co-workers considered the internal 

communication as vital. Though, they experienced some hindrance in the internal 

communication between managers and HR co-workers. Sometimes they interpreted messages 

from their professional role. This resulted in a different prioritization in the communication 

matter. Furthermore,  in the operative communication field the most significant 

communication channel was personal meetings, because, that they have the opportunity to get 

a better understanding of each other and share a common opinion. In strategic communication 

matters, personal meetings were perceived as most important in the beginning and the end of 

matters. 

Title: Managers and HR co-workers reflection of the strategic and operative communication 

field. 

Keywords: internal communication, communication channels, communication matter, 

managers, HR co-workers. 
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Förord 

Tack till alla er som har stöttat och hjälpt oss att utföra denna studie. Vi vill framförallt tacka 

Organisationen och kontaktpersonerna som har funnit vårt studieområde intressant och givit 

oss möjlighet att arbeta tillsammans med dem, ni vet vilka ni är. 

Vi vill tacka vår handledare Eva Boman som med ett kritiskt öga och engagemang gett oss 

möjlighet att utveckla vår studie, tack så mycket.  

Vi vill också rikta ett stort tack till alla fokusgruppsdeltagare som har ställt upp i intervjuerna 

och givit oss mycket värdefull information, utan er hade studien inte gått att genomföra.  
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Introduktion 

Organisationer och företag överlever inte utan en välfungerande internkommunikation. Allt 

oftare upprättas föreskrifter hur internkommunikationen i organisationer ska fungera (Heide, 

Johnsson & Simonsson, 2005). Det är viktigt för organisationers utveckling att använda sig av 

strategisk kommunikation för att uppnå mål och visioner (Meng & Berger, 2012).  

 Det är omöjligt att inte kommunicera. När två eller flera personer är medvetna om 

varandra kommer allt de gör och inte gör att förmedla ett budskap (Hanke, 2009). Vi träffas 

och samtalar, går på möten, ringer samtal samt skriver mejl och medverkar ständigt i 

kommunikativa sammanhang (Johnson & Heide, 2008). 

 Ordet kommunikation definieras som att meddela genom att överföra eller utbyta 

information. Kommunikation inom organisationer handlar också om den process där individer 

agerar sändare och överför information till andra individer som agerar mottagare. Det finns 

ännu en komponent i kommunikation, så kallad återkoppling, som innebär att mottagaren 

responderar sändaren med ett svar. Sändaren blir då mottagare och mottagaren blir sändare. 

Kommunikation blir därav ett samspel mellan människor, även kallad tvåvägskommunikation. 

(Goodman & Truss, 2004: Kaufmann & Kaufmann, 2010). Forskning visar också att om det 

finns fler mottagare finns det flera olika kommunikationssituationer, även om de alla har 

samma sändare och i stort sätt samma kommunikationskanaler (Pagin 2008). 

 

Internkommunikationens Betydelse 

Yeomes (2008) definierar internkommunikation som en strategisk ledningsfråga som berör 

interaktioner och relationer för alla intressenter på olika nivåer i hela organisationer. Yeomes 

(2008) menar att målet med internkommunikation är att anställda får en positiv upplevelse av 

samhörighet samt medvetandegör betydelsen av organisationsutveckling.  

 Organisationer som i mindre utsträckning arbetar med kommunikation eller 

internkommunikation kan få stora problem. Följden blir att ingen i organisationen vet hur 

idéer har framkommit och beslut fattats, hur det är eller kommer att bli för enskilda 

medarbetare såväl som för företaget/organisationen. En av anledningarna till att arbeta med 

internkommunikation är att underlätta samarbetet i organisationen. Det är angeläget att skapa 

ett kommunikationssystem för kontakt mellan organisationens olika avdelningar och dess 

medarbetare. Att skapa samarbete mellan avdelningar i organisationer ökar betydelsen av 

effektiv kommunikation mellan medarbetare (Erikson, 2011). Welch och Jackson (2007) 

menar att organisationers målsättning bör vara att öka förståelsen för olika individuella behov 
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i en internkommunikation mellan HR medarbetare och chefer. Internkommunikation som är 

väl förankrad i organisationer, och medarbetare som har en nära relation till varandra, bidrar 

till en effektiv dialog som har ett högt värde för organisationers välfärd. Genom effektiv 

internkommunikation skapas samverkan, sprids mål och visioner. Detta ger också en 

möjlighet att på olika sätt presentera att organisationen har en engagerad ledning. Det har 

även påvisats att organisationer som har en bra internkommunikation och vill förstå sina 

medarbetare, får parterna att trivas vilket skapar kvalitet (Quinn & Hargie, 2002). Welch och 

Jackson (2008) menar också att internkommunikation är betydelsefullt. Om medarbetare 

upplever att de har samhörighet med organisationen samt har arbetsmotivation kan det vara 

resultatet av en god internkommunikation.  

 Det är till stor del chefernas ansvar att se till och skapa en kommunikativ arbetsplats och 

därmed blir ämnet en viktig ledningsfråga. Lika viktigt som att hänvisa till att området är en 

ledningsfråga är det för chefer att få medarbetare att förstå att de också spelar en viktig roll för 

att skapa en god internkommunikation. Alla bör samverka mot organisationens mål och sträva 

efter att skapa sociala relationer (Heide & Simonsson, 2005).  

 

Strategiska och Operativa Kommunikationsärenden  

Strategiska och operativa kommunikationsärenden skiljer sig åt då utgångspunkten i ärendena 

kan vara olika och därmed arbetssätten (Currie & Procter, 2001). Erikson (2011) samt Currie 

och Procter (2001) menar att strategiska kommunikationsärenden rör organisationens 

övergripande mål och svarar på frågan ”vad ska vi uppnå inom internkommunikationen?” 

 Strategiska kommunikationsärenden handlar om hur organisationer utformar mål och 

visioner för att leda och styra verksamheten. Det innefattar analyser av organisationens 

internkommunikation samt långsiktiga planer för att uppnå detta. Strategiska 

kommunikationsärenden bygger på kontinuerliga analyser om mål och strategier som ska 

beslutas och implementeras i organisationen. För detta finns två viktiga hörnpelare; 

kommunikationsplaner och kommunikationspolicys. Kommunikationsplaner har även en 

underkategori, så kallade kommunikationsstrategier. För att effektivisera 

internkommunikation i organisationer hör det till de strategiska kommunikationsärendena att 

utforma samt uppdatera kommunikationsplaner. När mål och visioner har beslutas behöver 

dessa omformuleras till en strategi i en kommunikationsplan. Genom att delegera 

ansvarsfördelningen i kommunikationsärenden är det möjligt att effektivisera 

kommunikationsplanen genom att bryta ned den övergripande planen i konkreta samt 
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lättförståliga delplaner för organisationens olika avdelningar (Erikson, 2011). 

 En viktig del i kommunikationsplaner är att kommunikationsstrategin även tydliggör en 

ledarskapsstil som Ulrich och Brockbank (2007) menar påverkar och handlar om hur 

individer kommunicerar i en organisation. En kommunikationsstrategi som har ett tydligt 

syfte hos ledningen och chefer skapar värde för en organisation samt underlättar sökandet för 

lämpliga kommunikationskanaler i olika kommunikationsärenden. 

 Kommunikationspolicys (Eriksson, 2011) avser samlade riktlinjer för hur arbetet med 

kommunikationen ska bedrivas i organisationen samt fördelningen av ansvar. Riktlinjerna 

anger även principer för ansvar och befogenheter i specifika kommunikationsfrågor och hur 

de fördelas i organisationen. En organisation som saknar en kommunikationspolicy riskerar 

att använda för många olika kommunikationskanaler i ett ärende. En organisation som i 

förväg har kunskap om regler för internkommunikationen behöver inte i varje situation 

fundera från början på uppläggning och principer. Risken vid användning av många olika 

kommunikationskanaler är att kommunikationen inte blir konsekvent och effektiv. I en väl 

formulerad kommunikationspolicy vet medarbetarna inom organisationen vem som har 

ansvaret i en viss situation. Detta resulterar till exempel i att kommunikationsärenden inte blir 

behandlade av två eller flera avdelningar/medarbetare samtidigt.  

 Eriksson (2011) beskriver att operativa kommunikationsärenden handlar om hur mål 

och visioner ska omsättas löpande i det dagliga arbetet och svarar på frågan ”hur ska vi utföra 

dagens arbete med internkommunikationen?” Det är viktigt att delegera operativa 

kommunikationsärenden då det annars finns en risk att dessa inte utförs och att organisationen 

fortsätter arbeta framåt utan styrning för att sedan bli lidande av sin otydlighet. De operativa 

kommunikationsärendena styrs på ett verksamhetsnära plan och utförs oftast fortlöpande och 

under kortare tid än strategiska kommunikationsärenden. Därför kan den operativa 

internkommunikationen fungera som jourverksamhet utifrån de strategiska målen. 

Kontinuerliga ärenden som rör medarbetarna eller kommer från medarbetarna är oftast 

operativa men det kan även handla om exempelvis uppdatering av information på intranät och 

genomförande av medarbetarsamtal.  Det kan vara svårt att särskilja strategiska och operativa 

kommunikationsärenden då ärenden oftast innefattar frågor av liknande karaktär. Ett ärende 

kan både vara operativt för just den stunden då det utförs men målet kan även vara att ärendet 

ska utvecklas under en lång tid framöver och det kan då även ses som strategiskt. 

 Som ovan har beskrivits har strategiska och operativa kommunikationsärenden olika 

utgångspunkter och kan därmed resultera i att internkommunikationen inom organisationer 

blir ineffektiv (Currie & Procter, 2001). Erikson (2011) instämmer med Currie och Procter 
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(2001) och menar vidare att det därav är viktigt att organisationer är medvetna om detta samt 

arbetar med att förstå, och vid behov samplanera, strategiska och operativa 

kommunikationsärenden. 

 

Kommunikationskanalernas Betydelse 

Fidler och Johnson (1984) menar att en förutsättning för organisationers kommunikation är 

idag att den teknologiska utvecklingen har skapat många nya medier och kanaler. Författarna 

förklarar också att organisationers olika kommunikationsvägar kan översättas till begreppet 

kommunikationskanaler. Det är sändaren som väljer vilken kommunikationskanal som ska 

användas för kommunikationen mellan sändare och mottagare. Fidler och Johnson (1984) 

beskriver att vanliga kommunikationskanaler är personlig kontakt och elektroniska kanaler 

såsom internet, telefon och mejl. Personlig kontakt anses vara angeläget att använda om målet 

är att få feedback av mottagaren och samtala om just ett specifikt ärende, medan elektroniska 

kanaler kan vara lämpliga om syftet är att få ut snabb information till många samtidigt. 

 Broderidge (2008) påpekar att medarbetare inom organisationer använder sig alltmer av 

tekniska hjälpmedel i sitt arbete och att det numera är datorer som förmedlar majoriteten av 

all kommunikation. Utvecklingen av datoriserad kommunikation kan både ha positiva och 

negativa effekter. Att inte träffas personligt kan exempelvis leda till missförstånd och 

tolkningar som kan undvikas i en verbal dialog människor emellan.  Broderidge (2008) menar 

dock att kommunikation via teknik kan ha många positiva aspekter då den underlättar för 

individer att få svar snabbt på frågor, kommunicera med fler samtidigt och att tekniken kan 

decentralisera information.  

 Olika kommunikationskanaler har olika hög respektive låg informationsfyllighet. Det är 

av stor vikt att sändaren försöker välja kanal utifrån ärende eftersom vissa kanaler kan 

uppfattas som mer tydliga och informationsrika än andra (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 

Mail uppfattas inte alltid som en speciellt säker kanal, vilket exempelvis visade sig i 

Broderidges (2008) studie då majoriteten av chefer tog upp telefonen och ringde i lägen som 

krävde kontroll och precision. 

 

Hinder och Möjligheter mellan Chefer och HR Medarbetare i Internkommunikation 

HR är en stödfunktion i organisationer där HR medarbetare bland annat har till uppgift att 

utforma och rekommendera hur och när internkommunikation ska ske. Detta är en deluppgift i 
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personalarbetet och HR kan även vägleda cheferna i kommunikativa samarbetsfrågor. 

Cheferna har dock alltid formellt det slutgiltiga ansvaret för att fatta beslut och genomföra 

kommunikationsärendena. Ibland kan bristen på dialog mellan chefer och HR medarbetare 

leda till att HR avdelningen exempelvis delegerar kommunikationsärenden till varandra 

istället för att låta cheferna utföra arbetet. Detta kan resultera i att cheferna slipper ta ansvaret 

för kommunikationsärendena och ger HR medarbetarna en felaktig känsla av att själva stå för 

ansvaret över uppgifterna. För att motverka otydlighet i arbetsfördelning av 

kommunikationsansvar bör cheferna agera förebilder samt internt kommunicera vad de 

anställda i organisationer ska åstadkomma. HR chefens roll är att se till att chefer fortsätter att 

vara medvetna och ta ansvar för kommunikationsärenden (Ulrich & Brockbank, 2007).  

 Ulrich och Brockbank (2007) ger en beskrivning av hur relationen mellan chefer och 

HR medarbetare har förändrats från 1930-talet då HR funktionerna inrättades. Ursprungligen 

hade chefer och HR medarbetare helt olika arbetsuppgifter och därmed olika roller. Läget har 

dock förändrats och idag sker mer samarbete i personalärenden och HR medarbetare 

samverkar mer med chefer. Chen, Hsu och Yip (2011) menar att HR funktioner med 

strategisk och operativ kompetens är värdefulla för organisationer. Chen et al. (2011) 

instämmer med Ulrich och Brockbank (2007) men de menar även att det kan finnas hinder i 

internkommunikationen för chefer och HR medarbetare för att de tillhör olika yrkesgrupper. 

En förklaring till hinder som kan uppkomma är att ledning och medarbetare kan ha olika syn 

på varandras roller. På grund av bristande kommunikationsflöde mellan olika avdelningar 

eller yrkesgrupper kan det uppstå kommunikationsproblem. När kommunikationen går från en 

avdelning till en annan finns risken att meddelanden omtolkas. Anledningen till detta kan vara 

olika intressemotsättningar och prioriteringar av olika yrkesgrupper och ibland kan budskapet 

förvrängas medvetet eller omedvetet. Flera av dessa svårigheter kan förklaras med det 

socialpsykologiska begreppet kognitiv dysfunktion, vilket innebär att beroende på vilken 

yrkesgrupp individer tillhör tenderar de att tolka kommunikation utifrån sin egen yrkesgrupps 

synvinkel (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Weiten (2007) nämner också så kallad perception, 

som är en aktiv psykologisk process där individer sammanför och tolkar sina sinnesintryck på 

ett subjektivt sätt, vilket medför att exempelvis en händelse kan uppfattas olika av olika 

individer på grund av olika perceptuella förutsättningar. Exempelvis kan en person med svag 

visuell perceptuell förmåga uppfatta ett budskap annorlunda än en person med god visuell 

perceptionsförmåga. Detta är en viktig iakttagelse som medför att det är angeläget att fundera 

kring att ibland exempelvis anpassa kommunikationen mer individuellt för olika parter i 

arbetslivet.  Hanke (2009) menar också att det kan vara viktigt att sändaren anpassar sin 
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kommunikationsstil till mottagarens kommunikationsstil, vilket lättare går att göra om 

individerna har kännedom om varandra. Rothman och Cooper (2008) anser att våra olika 

beteenden och färdigheter gör oss till de individer vi är och det är därför viktigt att finna sin 

egen och andras kommunikationsstil för att bygga relationer och bli en bättre kommunikatör. 

Hanke (2009) instämmer i detta resonemang och menar att individer inte är födda att 

kommunicera, utan sådana färdigheter måste man lära sig. Rothmann och Cooper (2008) 

menar att kommunikativ kompetens innefattar aktivt lyssnande där det krävs av mottagaren 

att förstå sändarens budskap. Kommunikativ kompetens innefattar också färdigheter i 

mottagande, där det handlar om att ställa frågor och reflektera över budskapets innehåll.  

 Chen et al. (2011) nämner att det ofta finns en skillnad i vad HR medarbetarna formellt 

ska göra och hur chefer fördelar uppgifter, vilket kan ligga till grund för deras olika 

uppfattningar om varandra. För att främja samverkan mellan chefer och HR medarbetare är 

det väsentligt att HR medarbetarna lyssnar på organisationen och därmed chefernas behov. 

Ulrich och Brockbank (2007) menar att det i det dagliga arbetet är viktigt för HR 

medarbetarna att förstå chefernas olika kommunikationsstilar. Kommunikationsstilarna kan 

innefatta språk och begrepp som chefer använder för att leda organisationen. En av HR 

medarbetarnas roller i internkommunikationen är därför att sammanfatta, formulera och förstå 

chefers tankar och omvandla dessa till ett budskap med chefernas egna ord. Som HR 

medarbetare är det av vikt att förstå chefernas personliga kommunikationsstil så att HR 

medarbetaren vet vilka kommunikationskanaler som är bäst lämpade, vilket kan vara mejl, 

telefon eller personlig kontakt. 

 Chen et al. (2011) är av samma mening som Ulrich och Brockbank (2007) och hävdar 

att HR funktioner är beroende av att möta chefers olika krav för att bli effektiva i sin 

kommunikation. Chen et al. (2011) menar att om HR vill få chefers förtroende är det 

väsentligt att HR skapar värde för organisationen, detta genom att internt kommunicera 

personalfrågor i organisationen och på så vis engagera chefer i frågorna. Welch och Jackson 

(2007) hävdar att organisationers målsättning bör vara att bidra till interna relationer mellan 

medarbetare som kännetecknas av engagemang. Currie och Procter (2001) menar också att en 

god relation mellan chefer och HR medarbetare är väsentligt för att främja samarbetet i 

kommunikationsärenden, men för att uppnå en god relation krävs det att grupperna vet hur de 

ska kommunicera med varandra.   

      Dolphin (2007) skriver i sin artikel att den akademiska världen har varit ointresserade av 

internkommunikation och att det finns få studier inom ämnet. Han talar vidare om att 

kommunikation mellan chefer och medarbetare är ett nytt högprioriterat område för ledningar. 
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Få har studerat hur internkommunikationen ser ut och upplevs av chefer och HR medarbetare 

(Currie & Procter, 2001; Chen et al., 2011). Vi har därför som mål med vår studie att bidra till 

mer forskning inom ämnet internkommunikation med fokus på chefer och HR medarbetare 

som studiegrupp. 

 

Beskrivning av Organisationen 

För att undersöka chefers och HR medarbetares syn på internkommunikation kontaktade vi en 

offentlig organisation som har 6000 anställda. I studien har vi valt att kalla den offentliga 

organisationen för Organisationen för att behålla anonymiteten. Organisationen håller för 

tillfället på med att upprätta en ny kommunikationsplan för samtliga avdelningar. Vi har 

därför inte haft möjlighet att ta del av den utan istället fått Organisationens 

kommunikationssätt beskrivet för oss från våra kontaktpersoner. Organisationen är en 

linjeorganisation vilket gör att de olika avdelningarna ofta arbetar i led gällande 

kommunikation i olika ärenden. Vid användning av begreppet chef och HR medarbetare 

syftar vi på de anställda inom de olika avdelningarna på Organisationen. I och med 

Organisationens komplexitet har ofta cheferna kontaktpersoner på HR avdelningen i olika 

kommunikationsärenden. Internkommunikationen mellan chefer och HR medarbetare sker via 

mejl, personliga möten, telefonsamtal, video och sms.    

 

Syfte 

Syftet var att undersöka vilka hinder och möjligheter som chefer och HR medarbetare 

upplever i Organisationens internkommunikation. Syftet var också att undersöka vilka 

tänkbara kommunikationskanaler som anses mest fungerande i Organisationens olika 

kommunikationsärenden. Avslutningsvis var målet att undersöka hur internkommunikationen 

kan förbättras.  

 

Frågeställningar 

Vilka hinder och möjligheter upplever chefer och HR medarbetare att det finns i strategiska 

och operativa kommunikationsärenden? 

Vilka kommunikationskanaler anses mest lämpliga i strategiska och operativa 

kommunikationsärenden?  
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Metod 

Utifrån syftet att studera chefers och HR medarbetares upplevelser av internkommunikation 

valdes kvalitativ metodik. Vi använde oss av fokusgruppsintervjuer som byggde på 

frågeställningar kring fiktiva fall. 

Datainsamlingsmetod och Material  

Datainsamlingen genomfördes genom två strukturerade fokusgruppsintervjuer, en grupp med 

chefer och en grupp med HR medarbetare.  

 Strukturerade fokusgruppsintervjuerna valdes dels för att kunna styra frågorna så att 

moderatorn hade möjlighet att kontrollera ämnet som diskuterades och dels för att styra 

gruppdynamiken så att alla deltagare deltog lika mycket i intervjuerna (Wibeck, 2010). 

 Fokusgrupper är en intervjuteknik om ett specifikt ämne som tillämpas i en mindre 

grupp och används för att studera innehåll i åsikter, tankar och uppfattningar hos 

gruppdeltagare.  Skillnaden mellan individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer är att i 

fokusgruppsintervjuer får deltagarna möjlighet att ta del av varandras åsikter och erfarenheter. 

De får även chans att bygga vidare på andras resonemang och tolka egna och andras svar. 

Deltagarna i fokusgruppen får genom denna deltagandeprocess en möjlighet till ökad 

förståelse för sina egna och andras värderingar och erfarenheter. Interaktionen mellan 

gruppdeltagarna är en central aspekt i fokusgrupper och förhoppningen är att deltagarna är 

medvetna om vikten att ha förståelse för varandra och ett intresse för hur andra människor 

hanterar liknande situationer som de själva ställs inför (Wibeck, 2010).   

 Vidare kan det underlätta att diskutera ett redan utformat fiktivt problem istället för att 

diskutera problemet utifrån sig själv. Därför valde vi fiktiva fall för att lättare introducera och 

diskutera ämnet då det blir neutraliserat (Kaufmann & Kaufmann, 2005).  

 Fyra fiktiva fall konstruerades i samarbete med kontaktpersoner från Organisationen 

och litteratur inom ämnet internkommunikation. För att konstruera de fiktiva fallen tilldelades 

vi information om de problem som Organisationen hade kring internkommunikationen. För 

att även finna en teoretisk ram för de fiktiva fallen studerades litteratur med relevanta begrepp 

inom ämnet. Utifrån Organisationens problembeskrivningar var vår tanke att de fiktiva fallen 

skulle efterlikna Organisationens kommunikationsärenden i största möjliga mån. Fall ett och 

två belyste strategiska kommunikationsärenden och fall tre och fyra belyste operativa 

kommunikationsärenden.  
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Urval och Undersökningsgrupp 

Fokusgruppsintervjuerna byggde på strategiskt urval som innebar att deltagarna valdes ut i 

samband med studiens mål. Intresseanmälan sändes ut som ett missivbrev (se bilaga 3) via 

mejl till HR medarbetare och chefer på Organisationen som för förfrågan om att delta i 

studien. De personer som var intresserade av att delta kontaktade någon av oss via mejl och 

därefter skickades ett bekräftelsemejl med information om att vi hade mottagit deras 

intresseanmälan. Slutligen kontaktades de personer som var intresserade att delta i studien. I 

mejlen angavs när och var intervjuerna skulle äga rum samt kontaktuppgifter till oss för 

eventuella frågor. 

 Urvalet för fokusgrupperna delades in i två grupper; 1-HR medarbetare och grupp  

2-chefer. Studien byggde på två intervjuer med totalt tolv deltagare och sex deltagare i 

respektive fokusgrupp. Fokusgrupperna blev därigenom homogena. Valet att dela upp 

deltagarna i två grupper gjordes på grund av att i intervjuer av känslig karaktär är det lämpligt 

med två parter i olika grupper för att inte hämma samtalsflödet (Wibeck, 2010).  

 För att deltagarna skulle ha kompetens inom ämnet var studiens inklusionkriterie att 

deltagarna skulle haft anställning minst ett år på Organisationen (Wibeck, 2010). 

Tillvägagångssätt 

En semistrukturerad intervjuguide utformades (se bilaga 2) som hade två öppna 

begreppsfrågor samt intervjufrågor. I samband med dessa ställdes även följdfrågor. Innan 

intervjun började fick deltagarna enskilt läsa igenom de fiktiva fallen för att få en förståelse 

om vad fallen handlade om och väcka tankeverksamhet kring ämnet. Valet att använda 

semistrukturerade intervjuer är för att diskutera ett förbestämt ämne där deltagarna kan svara 

med egna ord samt ge intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor för att fånga upp och 

vidareutveckla intressanta svar (Hayes, 2008). 

 Vid intervjuerna agerade en av oss moderator och den andra var assistent. Moderatorn 

ledde fokusgruppsintervjun med uppgifter som innebar att ställa frågor efter intervjuguiden 

och eventuella följdfrågor. Assistenten följde intervjun och antecknade vad deltagarna sade. 

Vi ansåg att det vid fokusgruppsintervjuer bör vara fördelaktigt att vara två personer eftersom 

en kan vara moderator och den andra fungera som medhjälpare (Wibeck, 2010). När intervjun 

började gavs en introduktion av hur de kommande 1,5 timmarna skulle spenderas. Innehållet i 

introduktionen var en kort presentation om oss som studenter, studiens syfte, 

tillvägagångssättet och forskningsetiska aspekter. Under hela intervjun försökte vi vara så 

neutrala som möjligt till deltagarnas svar vilket är mycket viktigt då det annars finns en risk 



13 

 

att påverka samtalsflödet negativt. Det är även avsevärt att vi som intervjuade inte visade våra 

personliga tankar kring ämnet utan istället försökte hålla ett neutralt förhållningssätt mot 

deltagarna (Wibeck, 2010).  

 Vid datainsamlingen valde vi att använda oss av videokamera istället för ljudinspelning 

för att underlätta analys av materialet. Intervjuerna genomfördes i en av 

kontaktorganisationens lokaler och iordninggjordes med två kameror som lånats av 

Högskolan i Gävles vaktmästeri. När intervjuerna slutligen avrundades fick deltagarna lägga 

till information och utveckla sina svar eller ställa frågor.  

 Analysmetod  

Materialet från intervjuerna transkriberades var och en ordagrant och analyserades sedan med 

en induktiv tematisk analys. Analysmetoden innebär att metodiskt identifiera de centrala 

begrepp som intervjun belyser och därefter kategorisera begreppen i teman från materialet i 

intervjuerna (Langemar, 2008).  Denna analysmetod handlar även om att finna förståelse, 

betydelser eller hypoteser utifrån de insamlade materialen (Lacey & Luff, 2009). Vid 

konstruktion av teman är det av vikt att de teman som utarbetas från intervjuerna går hand i 

hand med studiens syfte. En induktiv tematisk analys är även en pågående process som 

ständigt kräver tid av forskaren för att finna teman i det analyserade materialet. Vissa teman 

får underteman, förändras, byter namn eller försvinner under analysens gång (Merriam, 2009). 

 Vid analys av data från fokusgruppsintervjuerna har vi utgått från en sju stegs analys 

som Hayes (2008) beskriver om induktiv tematisk analys. Vi började med att tillsammans 

lyssna på de inspelade materialen från fokusgruppsintervjuerna och skrev ordagrant ned allt 

som sades. Sedan läste vi på varsitt håll igenom de transkriberade materialen och nedtecknade 

relevanta ord för studien. Efter det skapade vi tillsammans teman utifrån de nedskrivna orden. 

Efter att teman definierats undersöktes transkriberingarna ytterligare en gång för att eventuellt 

finna mer information till varje tema. Med stöd utifrån de transkriberade materialen 

utarbetades ett namn, definition och tillhörande data för varje enskilt tema. Kopplat till de 

utarbetade teman valdes till sist relevanta citat som redovisas i resultatet.  

Forskningsetiska Aspekter  

I samband med utskick av intresseanmälan fick deltagarna information om att intervjun var 

frivillig, att de hade rätt att avbryta intervjun om de så önskade samt att materialet skulle 

behandlas konfidentiellt, dvs att varken deltagarnas, ortens eller organisationens namn 

kommer att kunna identifieras, ej heller att identifiera vilka citat som kommer från vilken 

deltagare. I och med att fokusgrupperna dokumenterades via video var det mycket noggrant 
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hur materialet hanterades efter dokumentationen (Merriam, 2009). All information som gör 

det möjligt att identifiera deltagarna samlades in, sparades och skyddades noggrant för att 

sedan raderas när studien avslutades.  
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Resultat 

 Resultatet har delats in under kategorierna strategiska och operativa 

kommunikationsärenden. Utifrån dessa kategorier presenteras fyra fall, där varje enskilt fall 

belyser de teman som framkom. Varje tema exemplifieras med citat från intervjupersonerna 

samt en tillhörande beskrivande text. 

 

 

 

Figur 1. Teman som framkom i analysen för strategiska och operativa 

kommunikationsärenden. 
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Reflektioner kring Strategiska Kommunikationsärenden 

Nedan beskrivs de fiktiva fall av strategiska kommunikationsärenden som 

fokusgruppsdeltagarna fick reflektera kring samt därefter det resultat kring teman som kom ut 

av diskussionerna. Fall 1 handlar om att kartlägga kompetensen på en avdelning där HR 

medarbetare och en avdelningschef ska komma fram till en lösning i hur de bäst ska 

samarbeta med varandra. Fall 2 handlar om ett jämställdhetsarbete där cheferna och HR 

medarbetarna vill använda sig av olika kommunikationskanaler i ärendet. 

Fall 1. Linda och Agneta jobbar på en HR avdelning. De arbetar alltid bra 

tillsammans och har fått i uppgift att kartlägga vilken kompetens som finns inom 

en annan avdelning på samma företag. Arbetet kommer att fortlöpa under en 

längre tid och för att lyckas med uppgiften måste de samarbeta med 

avdelningschefen Henrik. Linda och Agneta upplever att deras tidigare samarbete 

med Henrik inte fungerat bra. De har känt att Henrik inte finner HR uppgifter 

intressanta och att han inte anstränger sig för att arbeta med HR frågor. På grund 

av att Henrik inte anstränger sig upplever Linda och Agneta att det är svårt att 

integrera HR frågor inom avdelningen. Linda och Agneta vet inte på vilket sätt de 

ska kommunicera med Henrik för att han ska finna uppgiften intressant.  

 

 Chefen äger ärende. Intervjupersonerna, både chefer och HR medarbetare, menade att 

oavsett vilket kommunikationsärende det gäller är det avdelningscheferna som äger ärenden 

och därmed är det även de som måste påbörja samt se till att ärendena fortlöper som det ska. 

De ansåg även att avdelningschefers uppgift är att säkerställa de åtgärder som vidtagits i 

ärenden har skett på rätt vis. I en kompetenskartläggning är det därmed viktigt att chefer har 

ett långsiktigt perspektiv och ser över kompetensen för avdelningar och därefter fattar beslut 

om eventuell rekrytering eller omplacering. HR medarbetarna framhöll särskilt att det är 

viktigt att ha kunskap om att det inte är HR:s uppgift att starta ärendet, utan HR:s uppgift är 

att stödja avdelningschefer i kommunikationsärenden.  

 När intervjupersonerna nämner ordet ”han” syftar de på avdelningschefen i det fiktiva 

fallet. 

”Man kan säga så här att han är en del av kartläggningen i och med att han äger 

ärendet. Han måste känna det. Det är a och o. Sen hur han delegerar 

arbetsuppgifterna det är en annan sak…”. Chef 
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”… det är chefen som ska sätta upp ramarna”. Chef 

”Det är chefens ansvar att jobba med frågan. Så måste det vara”. Chef 

”I slutändan är det dock chefen som bestämmer vem denne ska anställa, fast jag 

som HR kanske har en helt annan åsikt.” HR medarbetare 

 

 Kommunikation från rätt håll. Fokusgruppsdeltagarna diskuterade hur HR medarbetare 

bör ta kontakt med chefer och att det är viktigt att kommunikationen har en tydlig struktur i 

hur den sprids i organisationer. Många underströk också att det var betydelsefullt varifrån 

ärendet kom. Om det kom från ledningen, var alla deltagare överens om att det var ledningens 

ansvar att först kommunicera ut kommunikationsärendet till cheferna och därefter skulle HR 

medarbetarna ta kontakt med cheferna för att stödja dem till att påbörja arbetet med 

kommunikationen. Ytterligare en aspekt var att HR medarbetarna fann det enklare att 

kommunicera med chefer om de redan innan hade blivit introducerade om ärendet av 

ledningen. Detta för att underlätta samarbetet kring uppgiften samt att cheferna då eventuellt 

finner uppgiften mer intressant när ledningen är inkopplade.  

”Uppdraget måste komma någonstans ifrån. Henrik eller Henriks chef, kan jag 

tycka måste klargöra vad som måste göras… Framförallt tydliggöra vem 

uppdraget kommer ifrån”. Chef 

”Om inte den här Henrik vet vad det här handlar om då fattar han liksom inte 

varför vi kommer och det är viktigt att om man tar ett beslut uppifrån att det här 

ska kartläggas då måste man kommunicera ner i sina led först och sen kommer 

Linda och Agneta att ta kontakt med Henrik… så att han vet redan vad som 

komma skall när man kontaktar honom”. HR medarbetare 

 

 HR medarbetares roller. Intervjupersonerna ansåg att HR:s roll är att presentera, 

attrahera och sälja in ärenden i kompetenskartläggningen till avdelningschefer. Många 

beskrev att HR:s roll är att i vissa lägen vara serviceinriktad, men samtidigt tydliga och 

bestämda och hänvisa till att ärendena måste bli gjorda en viss tidpunkt. Flera, både chefer 

och HR medarbetare, menade att HR i vissa ärenden måste bestämma kommunikationskanal, 
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trots att chefer vill använda sig av en annan kanal.  Detta för att undvika otydlig 

internkommunikation mellan chefer och HR.  

”Med samtidigt är det Linda och Agnetas roll att sälja in det eller är den 

ledningens ansvar att sälja in det beroende på vad det är för person. Vissa kan 

inte Agneta och Linda nå fram till skulle jag tro.” HR medarbetare 

”HR uppgift är att säga såhär ska vi jobba med frågan såhär ska vi kommunicera. 

Det skulle jag ha gjort. Vi ska träffas och jobba med frågan, punkt slut! Inga mejl, 

annars kan det bli otydlig kommunikation”. Chef 

 

 Hitta sätt att motivera chefer. När gruppdeltagarna diskuterade om hur de skulle gå 

tillväga för att få chefer intresserad av HR frågor ansågs en bra metod vara att förklara 

fördelar med att använda den spetskompetens som HR står för. Genom att förklara för chefer 

om nyttan av ett professionellt personalarbete samt få kännedom om medarbetarnas 

kompetens kan bidra till att organisationens internkommunikation effektiviseras.   

”Det är just att försöka hitta nyttan för Henrik och förklara det för honom. Lägga 

fram det på ett bra sätt och förklara fördelarna”. HR medarbetare 

”Förklara syftet med hela kartläggningen, vi har långsiktiga vinster med att 

kartlägga kompetensen, som du i längden som chef kommer kunna effektivisera”. 

Chef 

 Intervjupersonerna resonerade också vilken kommunikationskanal som var mest lämpad 

i det specifika ärendet, fall 1. De beskrev att de själva använder mycket mejl och kom 

överrens om att ett personligt möte med avdelningschefen Henrik skulle vara den bästa 

kommunikationskanalen, då han ignorerade mejl och inte fann HR frågor intressanta. Ett 

ytterligare försök i att finna HR frågor intressanta ansåg deltagarna vara att HR medarbetarna 

i ett möte med enhetschefen, det vill säga avdelningschefens chef, kan förklara varför ärendet 

är viktigt att arbeta med.   

”Och sen att man faktiskt ringer och bestämmer möte för att prata och beskriva 

vad det är och varför det är viktigt med kompetenskartläggning…”. HR 

medarbetare 
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”… vad är syftet, målet..? Sätta sig ned med chefen, förklara syftet och målet för 

att förklara nyttoeffekten av det hela. Vad de ska göra, tydliggöra, så att de är 

överrens om det så att inte dem går olika spår. Nyttoeffekten! Och sen det här att 

han inte är intresserad. Jag skulle sätta mig ned med hans enhetschef och förklara 

varför vi ska göra det här. Så skulle jag lägga upp det…”. Chef 

 

Fall 2. Chefer och HR medarbetare inom en avdelning arbetar med ett stort 

jämställdhetsarbete som kommer att pågå under ett år. De har lagt märke till att de 

vill använda olika kommunikationskanaler för att kommunicera med varandra. De 

har även olika uppfattningar om hur de på effektivaste sätt ska kommunicera med 

varandra. HR medarbetarna föredrar mejl och telefonkontakt medan cheferna helst 

vill träffa HR medarbetarna genom möten. Både cheferna och HR medarbetarna 

vill hitta en lösning på problemet men samtidigt hävdar respektive grupp att deras 

kommunikationskanaler är de mest lämpliga.  

 

 Personliga relationer. Fokusgruppsdeltagarna kom överens om att i ärenden som är 

strategiska och sträcker sig under en längre tid måste parter som arbetar med ärenden ha 

tydliga mål och skapa mer personliga relationer till varandra. Personliga relationer ansågs 

betydelsefullt för gruppdeltagarna då de menade att i internkommunikation bör parter ofta ”få 

ett ansikte”. Det kan vara lättare att kommunicera ansikte mot ansikte då en personlig träff är 

tredimensionell och inte tvådimensionell. Intervjupersonerna menade även att vid ett 

strategiskt kommunikationsärende kan det vara viktigt att använda rätt kommunikationskanal. 

Parterna bör därför först träffas genom ett personligt möte och lära känna varandra. Därefter 

kan andra kommunikationskanaler användas om så önskas.  

”… Sen kan det vara ett faktum att många gömmer sig undan ett mejl. För då har 

du inte den direktkontakten som gör att man hellre mejlar… det här personliga, 

att det är viktigt att jobba med hur man bemöter andra människor”. Chef 

 En grundläggande faktor för att överhuvudtaget kunna skapa personliga relationer 

mellan HR medarbetare och chefer är att parterna måste känna tillit till varandra, vilket ofta 

har en utgångspunkt i att det finns en samsyn och känsla av gemenskap i Organisationen.  
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”Man får ju ha det förtroendet för cheferna… man måste kunna lita på dem”.     

HR medarbetare  

 

 Arbetsprocessen avgör kommunikationskanal. Fokusgruppsdeltagarna förklarade att 

valet av kommunikationskanaler berodde på vilket slags ärende det handlade om. De menade 

att det är viktigt att finna samstämmighet i vilket kommunikationsärende som bör gå via 

vilken kanal.   

”Man får bestämma vilken information som ska gå via vilken 

kommunikationskanal, det måste man vara överens om och försöka hitta någon 

konsensus kring det”. HR medarbetare 

 Gruppdeltagarna talade även om att tillämpa olika kommunikationskanaler beroende på 

var i arbetsprocessen de är. Vissa kommunikationsärenden bör inte förmedlas med hjälp av 

vissa kommunikationskanaler, då de kan vara mindre passande i just det ärendet. 

Intervjupersonerna ansåg att i ett jämställhetsarbete, som fallet beskriver, är det lämpligt att 

använda flera olika kommunikationskanaler. Vid uppstart föreslog de ett eller flera möten för 

att sedan under arbetsprocessens gång tillämpa andra kommunikationskanaler som 

exempelvis mejl, video eller telefon och slutligen avsluta med ett personligt möte mellan alla 

inblandade parter.  

”Man kan använda alla kommunikationssätt beroende på vart i arbetet man 

befinner sig. Ska man förmedla statistik kan man skicka det på mejlen. Det är nog 

bra att ha en uppstart och en återsamling och träffas, men däremellan kan man 

sköta det via exempelvis telefon och mejl”. HR medarbetare 

”… I det här fallet använder vi den här kommunikationen och här ett annat. 

Processen avgör kommunikationskanalen”. Chef 

 Fokusgruppsdeltagarna var överens om att det är av stor vikt att i det första mötet 

försöka komma överrens om vilken/vilka kommunikationskanaler som ska användas under 

hela arbetsprocessens gång i kommunikationsärendet. Första mötet är oerhört viktig då 

ramarna för arbetsprocessen utformas.  

”… Man kommer överrens om när saker och ting ska ske och i vilken form på 

första mötet. Så kan vi fortsätta arbeta med mejl. Första mötet är oerhört viktigt, 
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ramarna sätts”. Chef 

 

 Reflektion kring Operativa Kommunikationsärenden 

Nedan beskrivs de operativa kommunikationsärenden fokusgrupperna fick reflektera kring 

samt därefter de teman som kunde formuleras som framträdande för resultat och diskussion.  

Fall 3 handlar om en chef och en HR medarbetare som har olika prioriteringsordningar kring 

kommunikationsärenden. Fall 4 handlar om en chef och en HR medarbetare har olika synsätt 

gällande hur de ska effektivisera och kommunicera kring rekryteringsprocesser. 

 

Fall 3. Stefan arbetar som HR medarbetare och Ola arbetar som avdelningschef i 

en organisation. Riksdagen har beslutat om en regeländring inom LAS som ska 

träda i kraft och den ska inom en månad tillämpas inom organisationen. Detta är 

ett brådskande ärende. Stefans uppgift är att kommunicera ut information om hur 

den nya regeln ska tillämpas. Ola har ständigt mycket att göra och får dagligen 

många mejl, vilket har resulterat i att han inte har tid att ta till sig informationen i 

mejlen. På grund av detta har han därför upprättat ett eget system där han 

kategoriserar vilka mejl som bör läsas omgående och de mejl som kan vänta.  

På grund av att Ola har upprättat ett eget system, har Stefan svårigheter att i 

brådskande ärenden kommunicera med Ola. Detta har resulterat i att ärendet blir 

förskjutet och påverkar hela organisationen. 

 

 Tydlig kommunikation. I ett operativt kommunikationsärende, som ska tillämpas 

brådskande i Organisationen, menade gruppdeltagarna att det är viktigt med en tydlig 

kommunikation mellan chefer och HR innan arbetsprocessen startar.  

”Man lär ju klargöra kommunikationen från början innan ärendet har startat. Att 

man förklarar att klockan 14 idag vill jag ha svar. En kompensation blir det. 

Bygger upp det på ett smart sätt då får man ut mer av ärendet, tydlig 

kommunikation.” Chef 

 Intervjupersonerna gav exempel på att klargöra tydlighet i sin kommunikation, 

exempelvis att i ett brådskande bestämma klockslag då mottagaren ska svara tillbaka till 

sändaren. Gruppdeltagarna föreslog även att mejl som behöver en snabb återkoppling skulle 
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kunna markeras med en blinkande flagga för att mottagaren ska se att ärendet är viktigt och 

behöver besvaras snabbt. Vilka ärenden som anses vara viktiga finns olika åsikter om. Dock 

är de överens om att det bör det vara sändarens ansvar att avgöra om ärendet är brådskande 

eller inte och mottagarens uppgift att lyssna in sändarens budskap och svara på mejlet. 

”I fallet kan man kanske sätta en flagga som blinkar som betyder prioriterat mejl 

så att Henrik ser att det är brådskande. Så att det är den som skickar mejlet som 

avgör om det är ett prioriterat brådskande eller inte. Där är det nog viktigt med 

tydlig kommunikation redan från början”. HR medarbetare 

 

 Olika prioriteringsordningar. Intervjupersonerna uttryckte att chefer och HR 

medarbetare kan prioritera lika i vissa personalärenden, men ibland också väldigt olika. 

Förklaringen, tror de, främst kan vara att de tillhör olika yrkesprofessioner. Gruppdeltagarna 

diskuterade att parternas olika prioriteringsordningar ofta får negativa effekter på i 

kommunikationsärenden. Det framkommer svårigheter som formuleras som att 

intervjupersonerna inte kan bestämma över varandra eller inte lära sig varandras 

prioriteringsordningar om samarbete inte prioriteras mer, vilket också kräver tid. En lösning 

på problemet som framförs är att samverka mer och tillsammans försöka arbeta med de mest 

prioriterade ärendena.  

”… det jag tycker är jätteviktigt att få svar på nu behöver inte en chef finna vara 

lika viktigt. Man kan ju inte varandras prioriteringsordningar. Men det blir ju 

effekt på mitt arbete. Dock kan man inte bestämma över varandras 

prioriteringsordningar. Man vet inte hur den andres agenda ser ut, man bör 

samverka”. HR medarbetare 

”Ja men det prioriterar inte jag för att jag måste göra det här först, och sen kan 

jag ta det andra”. Chef 

 

 Beredskap. Fokusgruppen med chefer förde fram att framförhållning, både hos dem 

själva och HR, var väsentligt. I ett brådskande ärende som ska ut snabbt i Organisationen 

måste medarbetare som ska leverera budskapet ha framförhållning. Cheferna ville ha vetskap 

om vilka HR medarbetare som hade kompetens i olika frågor och att de också ska arbeta med 
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ärendet. Deltagarna menade att vid stora förändringar som ska ut snabbt i organisationen är 

det viktigt att väsentlig information som verkligen hör till ärendet kommuniceras.  

”Framförhållningen är ju a och o. Hur man lägger upp det. Får jag en uppgift 

måste jag lägga upp det snabbt och lägga fram det till de som har kompetens för 

det. Och sen få ut det snabbt”. Chef 

”Ja för att det är så stora förändringar som görs. Men det är ju 

framförhållningen från de som ska leverera budskapet och att man inte levererar 

massa småtrams emellan utan att man kommunicerar det som verkligen ska ut i 

förändringen”. Chef 

 

Fall 4. Anna arbetar som avdelningschef och Karl arbetar som HR medarbetare. 

Anna och Karl prioriterar olika kring hur de internt ska kommunicera och 

samverka i personalfrågor. Anna som avdelningschef vill effektivisera alla 

rekryteringsprocesser. Karl som HR medarbetare anser att det är viktigt att i 

rekryteringsprocesser säkerställa kandidaternas kompetens kopplat till deras 

befattning. Anna vill att rekryteringsprocesser ska ske snabbt och enkelt medan 

Karl anser att rekryteringsprocesser bör vara kompetenssäkra vilket kräver sin tid. 

De upplever båda att de vill skapa rutiner för hur de ska kommunicera och 

samverka för att säkerställa att alla rekryteringsprocesser blir kompetenssäkra, 

men de vet inte på vilket sätt. 

 Olika synsätt. Vid diskussion om olika synsätt i kommunikationsärenden mellan chefer 

och HR medarbetare nämnde HR medarbetarna att chefer har en tendens att ha en 

övergripande bild av kompetensen hos en medarbetare och inte alltid vara medvetna om den 

enskilda individens specialkunskaper. HR medarbetarna ansåg sig själva titta mer på vilka 

förutsättningar och kunskaper olika individen har kopplat till en arbetsuppgift.  

”Det ser vi dagligen, chefer vill ha händer och fötter och sen vill de ha kompetens 

och så tror man att alla som vi plockar in har det. Men vi är olika individer och vi 

har olika kunskaper och förutsättningar där vissa är förtjusande pusselbitar men 

de passar inte just i den här pussellådan”. HR medarbetare 
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 Fokusgruppen med chefer förde diskussioner kring att chefer och HR medarbetare har 

olika krav på sig. En intervjuperson utvecklade diskussionen och menade att chefer och HR 

medarbetare också bör och kan ha olika ingångar i arbetet. Utifrån detta diskutrerade 

gruppdeltagarna att chefer och HR medarbetare tillhör olika yrkesgrupper och att de därmed 

kan ha olika synsätt för att lyckas säkerhetsställa att alla områden inom Organisationer blir 

tillgodosedda även vid kommunikationsärenden, vilket ibland kan vara positivt.  

Gruppdeltagarna talade vidare om att de olika synsätten inte behöver bli något problem så 

länge respektive grupp försöker förstå att situationen kring kommunikationsärenden kan kräva 

olika ingångar och att detta kan vara för Organisationers bästa.    

”De har ju olika krav på sig. Chefer och HR medarbetare ska ha olika syn. Om 

cheferna skulle tänka som HR skulle det inte bli mycket gjort.” Chef 

”Ja HR har ju sitt kompetensområde som de ska säkerställa i verksamheten. 

Medan chefens prioriteringar är ju produkt, varan, patienten eller var det nu kan 

vara för något på bästa sätt. Det handlar mycket om att förstå att det är på det 

viset att man har olika fokus och om man har den förståelsen hos båda parter då 

är det sällan nåt bekymmer.” Chef 

  

 Samarbetssvårigheter och lösningar. Samtliga intervjupersoner var överrens om att när 

två parter är oense om vad som är väsentligt i kommunikationen kring en rekryteringsprocess 

är det bra att exemplifiera vad som kan gå fel om man rekryterar fel person. En av 

intervjupersonerna menade att HR medarbetare kan nämna den ekonomiska aspekten för 

chefer för att ge dem en beskrivning av hur mycket det faktiskt kostar med felrekryteringar. 

Många nämnde också att det i ett kommunikationsärende var viktigt med rätt 

kommunikationskanaler, där den första kommunikationskanalen som ofta bör användas är ett 

personligt möte.  

”Jag skulle ge konkreta exempel på hur det skulle kunna bli om man gör det för 

snabbt så att saker och ting går fel, vad som kan hända och kanske exempel från 

verksamheten då man anställt fel person. Detta skulle ske via personlig kontakt 

muntligt”. HR medarbetare 

”Ett sätt för karl att förhålla sig till Anna är att tala om att en felrekrytering kan 

bli otroligt kostsamt. Därför bör man hitta en modell som fungerar som inte är för 



25 

 

snabb och enkel… Man måste först visualisera, för om man rekrytera fel kan det 

kosta flera miljoner kronor. Och då kan man på sikt få ännu svårare att förenkla 

processen och det tar i slutänden längre tid, för att effektivisera”. Chef 

”Även om man som HR person inte gärna pratar om pengar så är säkert 

avdelningschefen intresserad av pengar. Och det språket förstår dem”. Chef 

 

 Förståelse för varandra. Deltagarna i chefsgruppen diskuterade om hur två parter som 

har olika åsikter i ett ärende skulle kunna komma överens. De talade om att chefen och HR 

medarbetaren skulle kunna ta sig mer tid med att verkligen beskriva sina tankegångar, 

förklara för varandra hur de tänker och på så vis finna en förståelse för varandra och komma 

överens om ett gemensamt tillvägagångssätt i ärenden.    

”Men jag tror att om de träffas, och om Anna berättar det på sitt sätt för hon har 

en annan ingång än vad Karl har och Karl berättar sin ingång i det och berättar 

hur det kan gå i längden om den här rekryteringsprocessen går fel. Så tror jag att 

de kommer hitta förståelse för varandra. Få till en bra rutin för hur de ska arbeta 

fortsättningsvis”. Chef 
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Diskussion 

Diskussionen presenteras nedan av huvudresultat, resultatdiskussion och metoddiskussion.  

Huvudresultat  

Syftet med studien var att undersöka hur chefer och HR medarbetare upplever hinder och 

möjligheter i internkommunikationen på Organisationen. Syftet var också att undersöka vilka 

tänkbara kommunikationskanaler som anses mest fungerande i Organisationens 

kommunikationsärenden. Avslutningsvis var målet att undersöka hur internkommunikationen 

kan förbättras.  

 Det framkom att internkommunikation sammankopplades med att samverka och 

förmedla information till Organisationers olika avdelningar. I och med att 

internkommunikationen är ett brett ämne, var det betydelsefullt att internkommunikationen 

skulle ske lättbegripligt för att på så vis förstås och kommuniceras av medarbetarna. När det 

stod klart vem som ansvarade för ärendet samt hur arbetsfördelningen bör gå till kunde det ses 

som en möjlighet till att samordna internkommunikationen mot Organisationens mål och 

visioner. 

 Att kommunicera internt via personliga möten gav en möjlighet att förbättra 

kommunikationen mellan chefer och HR medarbetare. Intervjupersonerna menade att 

personliga möten är tredimensionellt och därmed ser man ansiktsuttryck samt gester på den 

som man kommunicerar med. Vid operativa kommunikationsärenden beskrevs det som 

speciellt angeläget att kontinuerligt använda sig av personliga möten som 

kommunikationskanal då dessa ärenden kräver en snabbare process och beredskap samt 

sträcker sig under kortare tid än strategiska ärenden. Ett hinder för internkommunikationen 

mellan chefer och HR medarbetare var deras olika prioriteringsordningar kring 

kommunikationsärenden. För att öka effektiviteten i internkommunikationen mellan chefer 

och HR medarbetare nämndes det att det var viktigt att lära känna varandra, samt att det var 

betydelsefullt att HR lärde sig chefernas kommunikationsstilar. 

 Mejl, telefon och sms var ett vanligt sätt att kommunicera i både strategiska och 

operativa kommunikationsärenden, dock kunde dessa kommunikationskanaler vara ett hinder 

när man ville fatta brådskande beslut och få feedback på sitt budskap. 

 Rätt kommunikationskanal beroende på var i processen ärendet låg var speciellt 

angeläget vid strategiska kommunikationsärenden då de sträckte sig under en längre tid och 
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att man i början av ärendet kunde använda sig av personliga möten för att sedan komplettera 

med mejl, telefon och sms.   

Resultatdiskussion 

 Strategiska kommunikationsärenden. Målet med internkommunikation är att skapa 

positiv samhörighet och medvetandegöra betydelse av utveckling i organisationen. Vi tolkar 

resultatet som att fokusgruppsdeltagarna var väl medvetna om internkommunikationens 

viktiga betydelse, men att de också såg problem med att ibland få till en välfungerande 

kommunikation mellan chefer och HR. Currie och Procter (2001) menar att de organisationer 

som i mindre utsträckning arbetar med internkommunikation kommer få stora problem, då 

resultatet blir att få i en organisation vet vad de ska utföra för arbetsuppgifter. Ovanstående 

resonemang överensstämmer med chefernas och HR medarbetarnas uppfattningar som 

framkom ur fokusgruppsintervjuerna kring reflektioner om vikten av en tydlig och 

samarbetsfrämjande internkommunikation. Cheferna och HR medarbetarna menade att det är 

angeläget att ha tydliga mål och finna personliga relationer med varandra. De framhöll att det 

var viktigt med personliga relationer i början och slutet av ett kommunikationsärende då det 

kan underlätta i arbetsprocessen om parterna har ett ansikte på varandra. Utifrån denna 

personliga kännedom kan chefer och medarbetare senare kommunicera lättare via mejl och 

telefon. Vårt intryck var att fokusgruppsdeltagarna främst kommunicerade via mejl, trots att 

de ofta hade tankar om att personliga möten var mer lämpliga i vissa fall. Kanske kan detta 

bero på att det finns en tidsbrist och kanske också en viss rädsla för att ta initiativ till 

personliga möten om man inte har träffats tidigare? 

 Intervjupersonerna ansåg, liksom den kommunikationsstrategiska litteratur vi refererar 

till, att det är cheferna som måste påbörja samt se till att kommunikationsärenden fortlöper 

som de ska. Därmed är det cheferna som måste driva kommunikationsärende både mot 

ledning och HR, vilket visar att styrningen av internkommunikation till stor del kan ses som 

en chefs- och ledningsfråga. Detta stödjer Heide och Simonssons (2005) teori om att 

internkommunikationens grundpelare till stor del är en övergripande ledningsfråga. Vår 

tolkning är också att HR medarbetare blir oroliga av situationer då chefer inte tar detta 

ledningsansvar vilket kan leda till att medarbetare själva driver frågor utan styrning uppifrån. 

Detta kan givetvis skapa situationer då missförstånd och misstro kan påverka samarbete 

mellan chefer och HR medarbetare negativt. 

 Vid intervjuerna framkom också att både chefer och HR medarbetare ofta funderade 
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kring den övergripande ansvarsfördelningen i kommunikationsärenden. Båda parter önskar en 

ökad tydlighet, är vår tolkning. Detta överensstämmer med Eriksson (2011) och Ulrich och 

Brockbank (2007) som menar att organisationer som har utarbetat långsiktiga och tydliga 

kommunikationsplaner och kommunikationspolicys lättare kan leda och styra sin verksamhet 

mot övergripande mål och visioner. 

 HR medarbetares arbetsuppgifter och roller diskuterades ofta i fokusgruppsintervjuerna. 

De flesta menade att en HR medarbetare ska vara serviceinriktad men samtidigt ha en tydlig 

professionalitet och se till att kommunikationsärenden ska ”tajmas” och slutföras i god tid. 

Både chefer och HR medarbetare ansåg att det var lämpligt att HR medarbetare i vissa 

ärenden måste bestämma kommunikationskanal trots att cheferna initialt kunde vara av annan 

åsikt. Vår tolkning är att chefer är beredda att lyssna till HR medarbetare och gärna vill att HR 

ska komma med idéer och argumentera för goda lösningar utifrån sin unika profession och 

specialkunskaper. Detta överensstämmer också med Ulrich och Brockbanks (2007) tankar om 

att HR är en stödfunktion för ledning och chefer, men också självständigt bör komma med 

egna förslag om när och hur kommunikation ska ske och vägleda i processen så den får bästa 

möjliga utfall. HR chefens roll är att se till att chefer fortsätter att vara medvetna och ta ansvar 

för internkommunikation. 

 När det gäller vilka slags kommunikationskanaler som ska väljas menar 

intervjupersonerna att det är beroende av vad ärendet som ska kommuniceras handlar om och 

var i kommunikationsprocessen ärendet befinner sig. Detta kan kopplas till vad Fidler och 

Johnsson (1984) beskriver om val av kommunikationskanaler och att budskap, exempelvis vid 

förändringsarbete, drivs via en process som vid olika tidsskeenden kan gynnas av olika 

kommunikationsmetoder. Vår uppfattning är att både HR medarbetare och chefer är väl 

medvetna om vikten av att välja bästa möjliga kommunikationskanal för olika slags ärenden 

och att de också såg kommunikationen som en del i en process där olika kanaler kunde ge mer 

eller mindre bra effekt vid olika tidsskeenden. Det verkade dock som om cheferna var något 

mer måna och medvetna om den personliga kontaktens betydelse. Flera chefer hade goda 

erfarenheter av att lägga både tid och kraft på att skapa relationer i organisationen, vilket hade 

gjort kommunikationsarbetet mer lättarbetat och effektivt. Cheferna underströk att personliga 

möten speciellt var viktiga i ett uppstartsarbete i strategiska kommunikationsärenden och att 

kontakterna sedan gynnades av att följas upp genom möten, inte bara via mejl eller telefon. 

HR medarbetarna pratade också en del om personliga mötens betydelse, men inte alls med 

samma betoning som cheferna. Vår fundering är att HR kanske ofta tvekar inför att initiera en 

personlig kontakt utan förväntar sig att cheferna ska göra detta? Cheferna kanske uppskattar 
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om HR medarbetare oftare tar personlig kontakt i kommunikationsärenden eftersom de ofta 

har en stor arbetsbelastning och kan ha svårt att prioritera i sin mejlskörd varje dag? Kanske 

skulle kommunikationsarbetet i organisationer bli mer effektivt om chefer och HR 

medarbetare fick och tog sig mer tid för att på ett lite djupare plan lära känna varandra. Att 

känna arbetskamrater och chefer kan ofta gynna en känsla av gemenskap och trygghet, vilket 

kan skapa ett mer kreativt och effektivt arbetsklimat i kommunikationsärenden såväl som allt 

annat arbete. 

 I fokusgruppsintervjuerna framhöll både chefer och HR medarbetare att mejl och 

telefon var viktiga och bra kommunikationskanaler i strategiska ärenden, men att de också 

hade klara nackdelar. Mejl var extra bra då man snabbt ville nå många personer men det fanns 

risker för att mejlkommunikation kunde missförstås. Vår tolkning är att olika personers 

perception (Weiten, 2007) och så kallad kognitiv dysfunktion (Kaufmann & Kaufmann, 2005) 

uppstår lättare vid mejlkontakt då sändaren kanske inte alltid är glasklar i sina budskap och 

mottagarna tolkar informationen subjektivt och kanske inte heller ställer följdfrågor vilket 

oftare sker vid personliga möten och i telefonsamtal. Det finns även risker med telefonsamtal 

då sändare och mottagare inte ser varandras kroppsspråk. Vi tänker också att vid personliga 

möten har personer ofta avsatt en viss tid för mötet och är fokuserade, men vid mejl- och 

telefonkontakt kan delad uppmärksamhet och stress kanske påverka kommunikationen och 

budskapet lättare misstolkas. Dessa resonemang stödjer Broderige (2008) som menar att mejl 

inte alltid är en säker kommunikationskanal då budskapet lätt kan omtolkas av många 

mottagare.  

Operativa Kommunikationsärenden. Cheferna ansåg att i operativa kommunikationsärenden 

som ska kommuniceras ut snabbt i Organisationen är det angeläget att parter som ska arbeta 

med ärendena har framförhållning och en god struktur för hur arbetet ska fördelas och utföras.  

Detta resonemang liknar Erikssons (2011) tankar om att operativa kommunikationsärendena 

ofta sker fortlöpande och utförs under en kortare period än strategiska 

kommunikationsärenden. Vår slutsats är återigen att chefer och HR medarbetare bör arbeta 

mer tillsammans för att kunna ta beslut om hur snabba operativa kommunikationsärenden ska 

hanteras och kommuniceras.  

 Cheferna och HR medarbetarna belyste också att det var viktigt att främja individuella 

behov i internkommunikationen vilket bidrar till en förståelse för varandra samt underlättar 

kommunikationen mellan parterna. Detta kan kopplas till Welch och Jacksons (2007) 

resonemang om att utrymme för individuella behov i internkommunikationen ökar förståelsen 
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parterna emellan, vilket bidrar till en effektiv internkommunikation och ett högt värde för 

organisationens välfärd.  Några chefer menade att ett bra tillvägagångssätt för att få förståelse 

för varandra var att ta sig god tid för att verkligen redogöra för sina respektive tankegångar, 

förklara hur de ser på kommunikationsärendet och vilka kommunikationskanaler som är mest 

lämpade. Vi tänker att ett bra förslag kan vara att arbeta med visuell förstärkning, exempelvis 

via whiteboard och stora ritblock, som kan vara ett komplement till verbal kommunikation 

och kanske kan hjälpa HR medarbetare och chefer att vara kreativa och samarbeta med 

varandra. 

 Generellt kunde vi se att HR medarbetare och chefer ofta hade olika 

prioriteringsordningar i sitt arbete och att detta var något som kunde bli ett problem i 

internkommunikationen. Exempelvis kunde detta uppstå vid ett operativt rekryteringsarbete 

då cheferna ofta ville snabba upp processen och HR medarbetare var mer måna om att 

rekryteringen måste ges tid för att säkerställa att urvalet grundades på bästa möjliga 

kompetens för arbetsuppgiften. Detta menade HR medarbetare inte alltid stämde överens med 

en persons skicklighet och snabbhet att presentera sig själv. Vi kunde koppla 

meningsskiljaktigheter till det Chen et al. (2011) beskriver som att chefer och HR 

medarbetare tillhör olika yrkesprofessioner och att de därmed har olika syn på varandras roller 

och prioriteringsordningar. Givetvis är det viktigt att det finns en tydlig kommunikation samt 

uppdelning av arbetsuppgifter och roller mellan chefer och HR medarbetare. Chefer ska driva 

organisationens utveckling och ta viktiga beslut men samtidigt ser vi också att det, återigen, 

finns vinster att hämta med en bättre dialog mellan chefer och HR, särskilt i ärenden som 

pågår under en kortare tid och ibland kräver snabba processer och beslut. HR medarbetare har 

en specialistkompetens som chefer kan dra mer nytta av om de förstår dess värde. HR kan 

säkerligen också bli bättre på att förmedla och förklara varför deras kompetenser om 

arbetspsykologi, gruppsammansättningar, rekrytering och strategiskt och operativt 

kommunikationsarbete kan förbättra organisationen. Vår avslutande reflektion är att det som 

kanske initialt ses som tidskrävande och som kräver något mer energi för att få till – det 

personliga mötet – i slutändan kan göra kommunikationsarbetet mer effektivt och 

verkningsfullt. Att ”få ett ansikte”, veta vart man ska vända sig och vem som har ansvar kan 

dessutom, i en organisation, både skapa mer gemenskap och arbetsglädje.    
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Metoddiskussion 

Vi valde att använde oss av en kvalitativ studie då vi ansåg att det skulle lämpa sig bäst 

utifrån vårt syfte om att undersöka upplevelser av internkommunikationen mellan chefer och 

HR medarbetare på Organisationen. Varför vi valde att använda oss av fokusgruppsintervjuer 

baserades på att vi ansåg att deltagarna lättare skulle kunna sätta sig in i de fiktiva fallen och 

svara utifrån sitt eget perspektiv än om vi hade tillämpat enskilda intervjuer. Genom 

fokusgruppsintervjuer blir intervjupersonerna dock inte anonyma då de delger sina innersta 

tankar för oss och de andra deltagarna vilket kan ha påverkat deras öppenhet och 

engagemang, det var dock inget vi såg då det var ett gott samtalsflöde och alla 

intervjupersoner fick komma till tals. De fiktiva fallen var utformade utifrån de problem som 

kontaktpersonen på Organisationen hade beskrivit för oss gällande deras 

internkommunikation. Det resulterade i att fallen var väl förankrade i Organisationen och kan 

vara svaret på det goda samtalsflödet som fanns under båda fokusgruppsintervjuerna.  

 Ett komplement för att leda fokusgruppsintervjuerna var vår intervjuguide som bestod 

av två öppna frågor samt frågor som tillhörde respektive fiktivt fall. Vi övervägde noggrant 

om vi skulle använda oss av ostrukturerade eller strukturerade fokusgruppsintervjuer. Vi 

valde strukturerade intervjuer, dels för att möjliggöra flexibilitet i intervjuerna, genom att 

följa samtalen och ställa följdfrågor under intervjuernas gång, dels för att styra samtalen och 

på det viset knyta an de fiktiva fallen med studiens syfte (Wibeck, 2010). Den 

semistrukturerade intervjuguiden fungerade som ett bra komplement vid intervjutillfällena då 

vi kunde skapa oss en överblick över de frågor som vi ville att deltagarna skulle besvara samt 

att intervjuguiden gav en bra struktur och säkerställde att frågor inte utelämnades. 

 För den av oss som agerade moderator var det viktigt att personen var medveten om sin 

roll, dvs. att denne höll sig till en strukturerad fokusgruppsintervju. På så sätt styrde 

moderatorn i viss mån intervjun och interaktionen mellan intervjupersonerna, vilket vi ansåg 

var angeläget i denna studie (Wibeck, 2010). Vi valde att vi båda två skulle agera moderator 

samt assistent för att lära oss att hantera båda rollerna. Vi diskuterade dock om det var ett bra 

beslut då vi kan ha använt olika intervjutekniker vilket i sin tur kan ha påverkat studiens 

reslutat, men samtidigt ansåg vi att studien är en lärande process och eftersom att vi agerade 

rollen som moderator för två olika grupper ansåg vi att metoden inte bör ha påverkat studiens 

validitet negativt. Vi har vidare även diskuterat om vår utbildning som personalvetare kan ha 

påverkat utförandet av uppsatsen samt fokusgruppsintervjuerna då studiegrupperna var chefer 

och HR medarbetare. Genom vår utbildning har vi mer kunskap om HR medarbetares 
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yrkesroll än chefers yrkesroll vilket kan ha kommit att påverka studien. Dock har vi försökt 

att vara medvetna om det och därav haft en neutral ställning i tal, skrift och kroppsuttryck 

under hela studien, med en särskild medvetenhet under fokusgruppsintervjuerna då vi annars 

kan ha påverkat intervjupersonernas svar.  

 Vi är medvetna om att det inte går att studera reliabilitet i kvalitativa studier då alla 

människor är olika och vi förändras över tid. Istället för att använda reliabilitet används 

begreppet pålitligheten där mätinstrumentet är teknisk utrustning och människan. Båda 

instrumenten måste fullgöra sin uppgift på ett pålitligt vis (Wibeck, 2010). För oss var det 

betydelsefullt att den tekniska utrustningen fungerade bra. Om ljudnivån på videokamera 

skulle vara nedsatt skulle det resultera i att vi inte uppfattade det som sades på videokameran, 

vilket skulle påverka studiens tillförlitlighet. Forskning visar att deltagare som blir filmade 

inte behöver bli hämmade utan ändå kan ge uttryck för sina egna åsikter och känslor till det 

ämne som diskuteras (Wibeck, 2010). Att vi som forskare hade tillhandahållit oss kunskap i 

fokusgruppsteknik innan intervjuerna var också av betydelse för denna kvalitativa studie. Vid 

analysen av materialet från fokusgruppsintervjuerna arbetade vi till en början var och en för 

sig där vi sedan diskuterade data tillsammans. Avslutningsvis undersöktes data från olika 

perspektiv, som bidrog till att tillförlitligheten i vårt resultat stärktes (Lacey och Luff, 2009). 
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Bilaga 1 Fiktiva Fall 

Fall 1 

Linda och Agneta jobbar på en HR avdelning. De arbetar alltid bra tillsammans och har fått i 

uppgift att kartlägga vilken kompetens som finns inom en annan avdelning på samma företag. 

Arbetet kommer att fortlöpa under en längre tid och för att lyckas med uppgiften måste de 

samarbeta med avdelningschefen Henrik. Linda och Agneta upplever att deras tidigare 

samarbete med Henrik inte fungerat bra. De har känt att Henrik inte finner HR uppgifter 

intressanta och att han inte anstränger sig för att arbeta med HR frågor. På grund av att Henrik 

inte anstränger sig upplever Linda och Agneta att det är svårt att integrera HR frågor inom 

avdelningen. Linda och Agneta vet inte på vilket sätt de ska kommunicera med Henrik för att 

han ska finna uppgiften intressant.  

Fall 2 

Chefer och HR medarbetare inom en avdelning arbetar med ett stort jämställdhetsarbete som 

kommer att pågå under ett år. De har lagt märke till att de vill använda olika 

kommunikationskanaler för att kommunicera med varandra. De har även olika uppfattningar 

om hur de på effektivaste sätt ska kommunicera med varandra. HR medarbetarna föredrar 

mejl och telefonkontakt medan cheferna helst vill träffa HR medarbetarna genom möten. 

Både cheferna och HR medarbetarna vill hitta en lösning på problemet men samtidigt hävdar 

respektive grupp att deras kommunikationskanaler är de mest lämpliga.  

Fall 3 

Stefan arbetar som HR medarbetare och Ola arbetar som avdelningschef i en organisation. 

Riksdagen har beslutat om en regeländring inom LAS som ska träda i kraft och den ska inom 

en månad tillämpas inom organisationen. Detta är ett brådskande ärende. Stefans uppgift är att 

kommunicera ut information om hur den nya regeln ska tillämpas. Ola har ständigt mycket att 

göra och får dagligen många mejl, vilket har resulterat i att han inte har tid att ta till sig 

informationen i mejlen. På grund av detta har han därför upprättat ett eget system där han 

kategoriserar vilka mejl som bör läsas omgående och de mejl som kan vänta.  

På grund av att Ola har upprättat ett eget system, har Stefan svårigheter att i brådskande 

ärenden kommunicera med Ola. Detta har resulterat i att ärendet blir förskjutet och påverkar 

hela organisationen. 
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Fall 4 

Anna arbetar som avdelningschef och Karl arbetar som HR medarbetare. Anna och Karl 

prioriterar olika kring hur de internt ska kommunicera och samverka i personalfrågor. Anna 

som avdelningschef vill effektivisera alla rekryteringsprocesser. Karl som HR medarbetare 

anser att det är viktigt att i rekryteringsprocesser säkerställa kandidaternas kompetens kopplat 

till deras befattning. Anna vill att rekryteringsprocesser ska ske snabbt och enkelt medan Karl 

anser att rekryteringsprocesser bör vara kompetenssäkra vilket kräver sin tid. De upplever 

båda att de vill skapa rutiner för hur de ska kommunicera och samverka för att säkerställa att 

alla rekryteringsprocesser blir kompetenssäkra, men de vet inte på vilket sätt. 

 

Bilaga 2 Intervjuguide för chefer och HR medarbetare 

1, Om jag säger internkommunikation vad tänker ni på då?   

2, Vad innebär begreppet kommunikationskanaler för er? 

Fall 1 

A, Hur anser ni att Linda och Agneta bör kontakta Henrik?   

B, På vilket/vilka vis tror ni att Henrik helst önskas bli kontaktad av Linda och Agneta? 

C, Hur ska Linda och Agneta få Henrik intresserad av HR frågor? På vilket/vilka sätt kan de 

kommunicera med varandra?   

Fall 2  

A, Hur skulle de kunna finna en lösning på situationen? 

B, Vilka kommunikationskanaler kan de gemensamt använda? 

Fall 3 

A, Finns det någon risk med att Ola upprätthåller ett eget system för vilka e-post meddelanden 

han tar sig an direkt och vilka han väntar med? 

B, Förutsatt att det finns en risk och att andra chefer upprätthåller egna system för vilka mejl 

som de tar sig an och som får vänta. Kan detta bli ett problem för en organisation? Varför då?  
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C, Hur ska man kunna lösa problemet med att Ola blir överröst med för mycket mejl? 

Fall 4  

A, Hur ska de kommunicera och samverka för ett gemensamt synsätt kring 

rekryteringsprocesser?  

B, Hur ska de kunna förstå och ta till sig varandras prioriteringar?  

C, Vad finns det för problem med att HR medarbetare och avdelningschefer prioriterar olika 

kring personalfrågor? 

 

Bilaga 3 Missivbrev 

 

Missivbrev till Chefer och HR medarbetare 

Onsdag 2013-03-13 Gävle  

 

Hej,  

Vill du delta i en studie kring upplevelser av internkommunikation mellan chefer och 

HR medarbetare?  

Syftet med studien är att undersöka upplevelser av internkommunikation och i olika 

kommunikationsärenden finna lämpliga kommunikationskanaler.  

Vi är två studenter som studerar vårt tredje och sista år på Personal och Arbetslivsprogrammet 

i Gävle. Vår studie kommer utföras med HR medarbetare och chefer i två små grupper där vi 

kommer diskutera upplevelser av internkommunikation. 

Studien kommer genomföras på arbetstid i xxx lokaler och beräknad tid är maximalt 1.5 

timme. Ni anmäler ert intresse via kontaktuppgifterna nedan senast den 31 mars och 

fokusgruppsintervjuerna kommer göras under vecka 15 och 17. Fokusgruppsintervjuerna 

kommer ske i två grupper med en grupp bestående av chefer och en grupp bestående av HR 

medarbetare. Därav önskar vi om du i intresseanmälan nämner om du är chef eller HR 

medarbetare, för att vi sedan ska kunna göra grupperna. Mer information om 
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tillvägagångssätt, plats och tid kommer efter intresseanmälan och tillhandahållas till er via 

mejl.  

Deltagandet är frivilligt och du har när som helst möjlighet att avbryta om så önskas.  

Hoppas att du inte har något emot att vi spelar in den information som sägs under respektive 

intervjutillfälle. All information som kommer fram under intervjuerna behandlas 

konfidentiellt så att inga enskilda individer kan identifieras samt att filmen raderas alldeles 

efter att examensarbetet är färdigt. 

 

Finns det några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta någon av oss! 

Tack på förhand, 

Med vänliga hälsningar 

Jenny Eriksson, 076 – 378 73 48, jennyeriiiksson@hotmail.com 

Linnea Lindstrand, 073 – 560 97 50, linnea.lindstrand@hotmail.se  

Kontaktperson: Eva Boman 070-275 45 54, ebo@hig.se 

Personal – och arbetslivsprogrammet, vid högskolan i Gävle. 
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