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Sammanfattning 

 

Problembeskrivning – Intern kommunikation är identifierat som viktigt för 

organisationens överlevnad och övergripande resultat, men ändå är det många företag som 

har kommunikationsproblem och inte tar dessa på allvar. I små företag är det viktigt med 

den interna kommunikationen då man arbetar nära varandra och har en närhet till ledaren. 

Det finns få studier enbart fokuserade på interna kommunikationssvårigheter inom mindre 

företag. 
Syfte – Denna studie undersöker kommunikationsproblem som kan existera i mindre 

företag och ger förslag på hur man kan undvika eller arbeta för att motverka problemen.  

Metod – Studien är baserad på en fallstudie. Genom att ställa strukturerade intervjufrågor 

till deltagarna och genom observation har den största delen av empiriskt material samlats in. 

För att stödja resultaten har en litteraturstudie även genomförts. 

Resultat – Fallföretaget bidrog med indikationer om att en bristfällig intern kommunikation 

påverkar hela organisationen och ligger som grund till flera av problemen de upplever inom 

företaget.  

Slutsats – Studien identifierar typer av kommunikationsproblem som existerar hos 

fallföretaget samt bidrar med lösningar eller arbetssätt för att minska eller eliminera dessa 

problem. Studien belyser även hur viktigt kommunikationen är för organisationen och 

konsekvenserna av en otillräcklig intern kommunikation. 

Nyckelord – intern kommunikation, kommunikationsproblem, små företag. 
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Abstract  

 

Problem – The internal communication are identified as very important for the 

organization’s survival and overall performance, but there are many companies that do not 

take their communication issues seriously. In smaller companies the internal 

communication is important because the close relationship with coworkers and the 

entrepreneur. There are limited studies focused only on internal communication within 

small companies. 

Purpose – This paper investigates communication problems existing in smaller companies 

and makes suggestions for improvements to overcome these problems.  

Method– This paper is based on a single case study. Through asking structured questions 

and a carried out observation the empirical evidence were collected. In order to support the 

findings a literature study has been conducted.  

Findings – The case company provided indications about an inadequate internal 

communication influences the whole organization and can be the bottom reason for multiple 

problems experienced within the organization.  

Conclusion – The study identifies different kinds of communication problems existing 

within the case company and contributes to finding solutions for the identified problems. 

The study also highlights the importance of communication for the organization and the 

consequences of a fallible internal communication.  

Keywords – internal communication, communication problems, small enterprise. 
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1. Introduktion 
Detta kapitel kommer att introducera innehållet i denna rapport  

 

Frank och Brownells (1989 s. 5-6) definition av intern kommunikation är den förklaring 

som används mest frekvent för att tydliggöra begreppet intern kommunikation som: 

”kommunikationstransaktionen mellan individer och/eller grupper på olika nivåer och 

inom olika specialiseringsområden som är avsedda att utforma och omforma 

organisationen genom att implementera verktyg och koordinera vardagliga uppgifter”.  

Kommunikation är vad som behövs för att kunna leda människor till ett gott resultat 

(Porter, 1985) men för att nå dit behövs det en god kvalitet på kommunikationen, 

Hargie och Tourish (1993) menar att det är genom en kvalitativ kommunikation mellan 

individer som organisationen byggs upp och detta är även en avgörande faktor för 

organisationens slutliga resultat. Flera forskare har identifierat den interna 

kommunikationen som nödvändig för organisationens överlevnad (Heide m.fl., 2005; 

Clutterbuck, 2002; Grunig, 1992). Det finns två målsättningar med den interna 

kommunikationen, det första målet är att informera de anställda om dagliga uppgifter, 

organisationens policys, riktlinjer, mål och gemensamma värderingar. Det andra är att 

skapa en gemenskap och en “vi” känsla inom organisationen (De Ridder, 2004).  

 

Den interna miljön påverkar klimatet där kommunikationen sker, vilket innefattar 

organisationens struktur, processer, kultur, subkulturer, organisationens beteende såsom 

ledarskap och ledarskapsstil, medarbetarnas relationer till varandra samt den interna 

kommunikationen (Palmer och Hartley, 2002). 

 

Även fast det är etablerat att kommunikation är ett mycket viktigt område för 

organisationens överlevnad (Heide m.fl. 2005; Grunig, 1992) menar Heide m.fl. (2005) 

att det tas alldeles för lätt på kommunikationsfrågor i företag och att 

kommunikationsfrågor generellt har en låg status. 

 

För att kunna förstå hur man kan utveckla en framgångsrik kommunikationsstrategi är 

det mycket viktigt att gruppen förstår de mest grundläggande problemen som hindrar en 

god kommunikation. Genom att förstå vad som påverkar och skapar problemen kan man 

på ett effektivt sätt implementera hjälpmedel och metoder för att förbättra 

kommunikationen (Frank Cervone, 2014). Men det finns begränsat antal studier om 
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ledningsproblem som existerar i små företag, man vet för lite om deras utveckling av 

ledningsverktyg och interna kommunikationskanaler (Vinten, 1999). En sökning i 

Google Scholar visar att en sammankopplad sökning av ”small size enterprise” + 

”communication” endast gav 67 träffar, avgränsat till ett publiceringsårtal 2010, varav 

de flesta artiklarna är utförda inom sub-områden till kommunikation. Detta belyser att 

den nutida internationella vetenskapliga forskningen om kommunikation i små företag 

är mycket begränsad och det finns en möjlighet att det kanske inte reflekterar de nutida 

kommunikationsproblem som existerar i dagens små företag. Artiklarna som har 

använts till denna studie är till största del baserade på studier av 

kommunikationsproblem som är utförda på större företag, alternativt där författaren inte 

har specificerat storleken på fallföretagen. Det finns ett fåtal artiklar som har en 

avgränsning för just små företag. Därför inriktar denna studie in sig på att försöka fylla 

ut gapet i forskningen om kommunikationsproblem i mindre företag. För att motivera 

denna studie vidare så menar SCB (2010) att de små och medelstora företagen bidrar 

med 60 % av näringslivets bidrag till Sveriges BNP och utgör en stor del av Sveriges 

växande ekonomi. Denna starka utveckling i samband med den tekniska utvecklingen 

kan påverka kommunikationen i små företag.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att identifiera kommunikationsproblem som kan existera i ett 

mindre företag samt ge förslag hur man kan undvika eller arbeta för att motverka dessa 

problem. Utifrån syftet formulerades rapportens forskningsfrågor: 

1. Vilka typer av kommunikationsproblem existerar hos fallföretaget?  

2. Hur kan dessa kommunikationsproblem undvikas?  

 

1.2 Översikt av rapporten  
Kapitel 1: Introduktion; summerar kort om studiens ämne och vad som ska redovisas, 

introducerar syfte samt mål med rapporten 

Kapitel 2: Metod del; presenterar olika metoder som använts i denna studie för att 

presentera resultaten, kritik mot metoderna som använts tillsammans med reliabilitet 

och validitet samt rapportens forskningsansats.  

Kapitel 3: Teoretisk referensram; introducerar relevant teori baserat på vetenskapliga 

artiklar eller annan vetenskaplig litteratur som används för att stärka och jämföra teorier 

och resultatet i kapitlet för Analys och diskussion 
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Kapitel 4: Resultat; tillsammans med en företagsbeskrivning finns resultaten från 

observation och intervjuer sammanställda.  

Kapitel 5: Analys och diskussion; detta kapitel analyserar resultaten och stödjer dessa 

med väsentliga teorier från den teoretiska referensramen och diskuterar resultaten.  

Kapitel 6: Slutsats; kapitlet drar slutsatser av resultaten av denna rapport 
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2. Metod  
Detta kapitel beskriver och analyserar metoderna som har använts till denna fallstudie  

 

2.1 Forskningsansats 
Vid en kvalitativ forskningsansats läggs tyngdpunkten på ord och inte siffror vid 

insamling av data (Bryman och Bell, 2005). Dock menar Holme och Solvang (1997) att 

en kvalitativ och kvantitativ metod har en grundläggande likhet då båda strävar efter att 

ge en bättre förståelse av det samhälle vi lever i och hur enskilda människor, grupper 

och institutioner har för inverkan på varandra.  Med hjälp av datainsamling uppnås 

snarare en djupare förståelse än en förklaring till det problem som studeras (Andersen, 

1998). 

 

För denna studie innebär det att noggrant studera företaget och dess interna 

kommunikation för att identifiera kommunikationsproblem för att senare kunna komma 

med förbättringsförslag. Detta kommer att ske på plats hos företaget för att få en 

personlig kontakt med de individer involverade i studien och för en möjlighet att få se 

verksamheten med egna ögon. Genom att kunna bilda sig en korrekt uppfattning om 

fallföretaget kan man lättare förstå kommunikationsproblematiken inom företaget och 

då krävs en närhet till informationskällan. Eftersom författaren anser att en 

direktkontakt med respondenterna var viktigt vid inhämtning av information och 

tolkande av analys valdes en kvalitativ ansats som undersökningsmetod till denna 

rapport. Den kvalitativa ansatsen valdes på grund av dess förmåga att kunna analysera 

och skapa förståelse för enstaka fall.  

 

2.2 Fallstudie 
Enligt Biggam (2008) är en fallstudie en passande metod då man ska göra en 

djupgående analys av ett specifikt fall. En fallstudie kan utföras vid en enskild 

organisation eller företag för att undersöka och förklara en vetenskaplig fråga. Robson 

(1993) menar att fallstudiens flexibilitet är dess stora styrka då man får tillgång till 

specifika platser och organisationer. En fallstudie kommer att ha sitt egna speciella 

upplägg, vilket menas att utformningen kommer att vara beroende utav vilka frågor som 

man väljer att utforska. Ett kännetecken för en fallstudie är att studieobjektet är 

begränsat i både tid och rum. Ofta kommer studien till användning då processer eller 

förändringar ska studeras för att kunna nå en djupare förståelse. Men hur generaliserbart 

resultaten är beror mycket på karaktären av det valda fallet (Patel och Davidson, 2003). 
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Yin (2007) anser att en fallstudie är en bra metod för att få svar på frågorna ”hur” och 

”varför”. En fallstudie kan innehålla flera insamlingsmetoder för data, såsom intervjuer, 

observationer och enkäter. Författaren anser att intervjun är en av de viktigaste 

informationskällorna att tillhandahålla och säger då att intervjuerna ska vara av en 

öppen karaktär 

  

I denna fallstudie har endast ett företag granskats och analyserats, fokus med studien har 

varit på de interna kommunikationsproblemen som organisationen upplever samt hur 

man kan arbeta för att underlätta och komma igenom dessa identifierade problem med 

tillhörande förbättringsförslag. Författaren till denna studie har valt denna typ av metod 

eftersom det skulle vara till hjälp vid validering av resultaten, då det skulle göra 

resultaten mer realistiska eftersom frågorna och fallstudien kommer att genomföras på 

ett riktigt företag. Företaget som fallstudien utförs på är redan medvetna om vissa av 

deras kommunikationssvårigheter och problem, vilket svarar bra mot rapportens syfte. 

Fallstudien kommer att anpassas och utformas efter företagets egna behov samt den 

förutbestämda tidsramen.  

 

2.3 Datainsamling 
Datainsamling kan utföras med olika typer av metoder, bland annat: stickprovstagning, 

primär data, sekundär data, intervjuer, observationer och enkäter. Biggam (2008) menar 

att förberedning inför datainsamlingen är mycket viktigt. Andersen (1998) beskriver två 

metoder för att inhämta information på: primär- eller sekundärdata insamling. 

Primärdata är när forskaren själv har varit aktiv och samlat in data. Nackdelen med 

primärdata är att det är mer tidskrävande att samla in, medan fördelen är att den är mer 

aktuell. Primärdata kan samlas in med hjälp av intervjuer, observationer och enkäter 

tillexempel. Sekundärdata är data som forskaren själv inte har samlat in utan det har 

utförts av andra marknadsundersökare, samhällsforskare eller utav andra institutioner. 

Inhämtning av sekundärdata sparar oftast tid och pengar, vilket är en stor fördel. 

Dessutom är de ofta välarbetade och innehåller säker information. Nackdelen med 

sekundär data kan vara att data har samlats in i ett annat sammanhang riktat mot ett 

annat syfte (Bryman och Bell, 2005) Metoderna som författaren har valt att använda för 

insamling av primärdata är intervjuer samt observation. Genom att använda olika 

metoder kan man få olika infallsvinklar på problembilden, Mathison (1988) menar att 
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flera källor kan ha olika infallsvinklar vilket hjälper till att få en mer överensstämmande 

beskrivning av fenomenet. 

 

2.4 Litteraturstudie 
Murray och Hughes (2008) menar att litteraturstudien ska innehålla en översikt av en 

stor del av den redan publicerade forskningen relaterat till studien som påvisar tidigare 

slutsatser och bidrag till existerande forskning. Det är viktigt att hämta information om 

ämnet så tidigt som möjligt för att få koll på vad forskare tidigare har kommit fram till 

(Biggam, 2008).  

 

Insamling av litteratur började vid starten av rapportskrivandet för att få så mycket hjälp 

som möjligt vid utformingsprocessen av intervjufrågor (se Bilaga 1) för att kunna ställa 

rätt frågor och erhålla kvalitativa svar. Efter intervjuerna och observationerna var klara 

behövdes det även sökas mer litteratur som kunde förklara fenomenen beskrivna i 

resultaten. Relevant litteratur såsom böcker och publicerade artiklar har valts ut för att 

stötta resultaten. De böckerna som använts till studien fanns i Högskolan i Gävles 

bibliotek. Sökmotorer som har använts är framförallt Emerald Insights och Google 

Scholar, men även Jstor, Scopus och DawsonEra har varit till hjälp. Sökorden som 

användes där var: Internal communication, organization, communication problems samt 

effective communication.  

 

2.5 Intervjuer  

Vid intervjuer kan öppna eller stängda frågor användas, vilket betyder att frågorna kan 

ha ett begränsat antal svar vilket gör frågorna stängda, eller ha obegränsat med 

svarsalternativ som därmed är obestämda. Vad man väljer beror på vilken typ av studie 

man har valt att genomföra, om den är mer kvalitativ eller kvantitativ i sin natur 

(Biggam, 2008). För denna studie valdes öppna frågor vilket betyder att respondenterna 

fick tänka innan de svarade, samt att de inte var begränsade till ett visst antal 

svarsalternativ genom att använda en mer kvalitativ metod.  

 

Riley m.fl. (2000) menar att det finns tre olika ansatser till intervjuer:  

 Strukturerad intervju menas att det finns en välplanerad struktur för 

intervjufrågorna 
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 Guidad diskussion definieras som en strukturerad intervju fast enklare, den har 

inte en lika detaljerad struktur. Generellt diskuteras problem och konsekvenser 

vid en guidad diskussion.  

 Öppen diskussion menas med att det är en diskussion i intervjun, 

intervjupersonen är inte längre den enda som svarar utan har istället en 

diskussion med författaren.  

 

Intervjumetoden som använts för intervjuerna är till största del strukturerad, eftersom 

författaren till studien hade utvalda frågor som behövde besvaras under intervjun. Men 

beroende på respondent kan denne vara mer öppen för en diskussion och då kommer 

den som intervjuar välkomna till en öppen diskussionsmetod. Dock finns det redan 

förutbestämda frågor som kommer i en viss ordning och respondenten kommer bli 

tillbakaledd till ämnet även om det blir en diskussion. Under intervjun skrev även 

författaren ned viktiga nyckelord eller meningar. Efter intervjun renskrevs 

intervjusvaren genom att lyssna på inspelningarna och med stöd av nyckelorden. 

Anteckningarna har sparats, likaså inspelningarna av intervjuerna som ger författaren en 

möjlighet att gå tillbaka och lyssna om vissa oklarheter skulle förekomma.  

 

Författaren till studien har varit tidigare anställd av företaget och har arbetat där i två år 

innan rapporten skrevs. Då författaren redan känner respondenterna väl och har arbetat 

tillsammans med dem, kan det vara svårare för intervjudeltagarna att öppna upp sig 

under intervjun och samtala om känsliga ämnen som kommunikationsproblem, än om 

det skulle ha varit en okänd person som inte kände dem på ett personligt plan.  

 

Författaren har även mer kunskap om respondenterna vilket också kan vara positivt från 

en observations- och intervjusynpunkt då kommunikation inte enbart sker via det talade 

språket utan också via kroppsrörelser och minspel, vilket kan underlätta tolkningen av 

både intervjuer och observationen. En större kunskap om respondenterna kan underlätta 

men det kan även skapa en viss partiskhet eller fördomsfullhet riktat mot deltagarna hos 

författaren. 

 

Då fallföretaget är ett mindre företag kan det även vara svårt att förmedla åsikter på ett 

sätt så att respondenterna kan förbli anonyma, eftersom det kan vara lätt att räkna ut 

vem som har sagt vad. Detta kan göra att deltagarna väljer medvetet att hålla inne med 
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svar som är för personliga eller är rädda för att det skulle kunna läcka ut. Författaren har 

här valt att enbart ta med och redovisa för de svar som angivits under intervjun som 

direkt har med temat kommunikationsproblem att göra och ingenting annat som 

respondenten har sagt för att minimera risken att röja personens identitet.  

2.5.1 Utformning av intervjufrågor 

Med hjälp av litteraturstudien och rapportens syfte formulerades intervjufrågorna. 

Litteraturstudien bidrog med användbar kunskap om viktiga samtalsämnen och 

intervjuteman som visade sig vara betydelsefulla för att få så bra och kvalitativa svar 

från respondenter som möjligt. 

2.5.2 Urval till intervjuer 

Totalt genomfördes 9 stycken intervjuer med medarbetare från fallföretaget. För att få 

en så bra uppfattning som möjligt av verksamhetens problembild intervjuades alla 

nivåer i företaget: VD, salesmanager, teamledare samt produktionsarbetare. De 

produktionsarbetare som valdes ut till intervju hade jobbat på arbetsplatsen i minst ett 

år, för att säkerhetsställa att de har en god inblick i företagets processer samt dess 

problembild. Intervjuerna varade i snitt mellan 15-25 minuter, beroende på hur öppen 

respondenten var för en diskussion. Alla intervjuer genomfördes på samma dag 

(14042016) i ett konferensrum hos företaget.  

2.5.3 Antal intervjudeltagare 

VD: 1 st. 

Salesmanager: 1 st. 

Teamledare: 1 st. 

Produktionsarbetare: 6 st. 

 

2.6 Observation 
Biggam (2008) menar att noggranna observationer av en utvald grupps beteenden i det 

sammanhang som man ska studera är mycket viktigt för en fallstudie. Observationer och 

resultatet från dessa kan vara intressanta och bidra till studien om de är utförda på rätt 

sätt. Observation kan utgöra ett bra komplement till information insamlad med andra 

datainsamlingstekniker (Patel och Davidson, 2003).  

 

Observationerna till denna studie genomfördes på samma dag som intervjuerna skedde. 

Författaren har arbetat i företaget i två år tidigare, vilket gör att det redan fanns en 



 

9 

 

överblick över företagets processer och interaktioner med de anställda. Arbetet med 

observationerna involverar individernas interaktion med varandra i olika situationer för 

att få en bättre förståelse för deras problematik. Det huvudsakliga målet med 

observationen är att upptäcka eventuella gömda konflikter eller problem som kan 

observeras genom en neutral persons perspektiv. Författaren kan härmed genom 

observation jämföra ledningens synvinkel med produktionsarbetarnas.  

 

Observationer av individernas interaktioner mellan varandra skedde vid kritiska punkter 

ur ett kommunikationssammanhang. Två vardagliga situationer observerades, varav det 

första var vid fikarasten där informell kommunikation sker samt vid det dagliga 

produktionsmötet där formell kommunikation äger rum. 

 

2.7 Analys av data 
För att få hjälp med att strukturera upp den stora mängden data som erhölls vid 

intervjuerna hos fallföretaget användes både ett släktskapsdiagram (se Bilaga 2) och ett 

träddiagram har använts senare i rapporten för att strukturera upp intervjusvaren och 

tydliggöra dessa i resultatdelen. Klefsjö m.fl. (1999) menar att släktskapsdiagrammet är 

ett bra hjälpmedel för att strukturera en stor kvantitet av verbal data, såsom idéer, 

kundönskemål eller åsikter i grupper genom att forma ett naturligt samband och 

släktskap med varandra. Släktskapsdiagrammet använder sig av associationer mer än 

logiska samband och Bergman och Klefsjö (2001) menar att ett släktskapsdiagram och 

träddiagram tillsammans bildar ett effektivt hjälpmedel för att identifiera problem och 

därefter prioritera passande lösningar.  

 

Släktskapsdiagrammet användes till första utsorteringen av data för att samla ihop och 

se kopplingar och likheter med informationen. För att få ut användbar information som 

avspeglar syftet till studien har de två forskningsfrågorna använts som grund till 

Släktskapsdiagrammet: ”Vilka typer av kommunikationsproblem existerar hos 

fallföretaget?” Och ”Hur kan dessa kommunikationsproblem undvikas?”. Svaren på 

dessa frågor har sedan uppdelats i underrubriker för att få en bättre överblick av all 

inhämtad information. Med dessa förslagna anledningar och förbättringsförslag har ett 

träddiagram konstruerats för att kunna se kopplingar mellan olika händelser. 
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2.7.1 Träddiagram 

Träddiagrammet hjälper till med ett systematiskt tillvägagångssätt för att bryta ned ett 

centralt problem, kundönskemål eller idé i mindre beståndsdelar på olika nivåer. 

Problemen kan vara mycket komplicerat och komplext, och där gör träddiagrammet det 

enklare genom att kartlägga problemen samt underlättar för lösningar.  

 

Träddiagrammet är passande att använda i något av följande fall: 

 För att bryta ned ett kundönskemål på en produkt till en konstruktions och 

produktionssynpunkt till en kontrollerbar nivå 

 När man ska lägga upp och strukturera lämpliga åtgärdsförslag 

 När man behöver kartlägga alla tänkbara delorsaker till ett problem 

 För att se vilka delmål som behöver uppnås innan det övergripande kan uppnås 

(Bergman och Klefsjö, 2001).  

 

2.8 Reliabilitet  
Studiens reliabilitet är en fråga om tilltro, kan man lita på resultaten som har avhandlats 

i studien? Biggam (2008) beskriver hur en rapport kan vara giltig men ändå inte 

trovärdig: rapportens giltighet kan inte försäkra att intervjuresultaten blev korrekt 

nedskrivna av författaren och därför saknas reliabiliteten. En trovärdig rapport ska 

därmed redogöra för varje steg i den processen, en intervju kan därmed vara opålitlig 

eftersom den inte var inspelad.  

 

Denna studie är i detta sammanhang pålitlig, då samtliga intervjuer spelades in under 

godkännande av respondenten. Författaren dubbelkollade även med varje respondent 

där misstolkningar och missuppfattningar kunde ha förekommit för att säkerhetsställa 

att författaren hade förstått rätt.  

 

Riley m.fl. (2000) menar att rapportens tillförlitlighet ökar desto mindre metoder och 

objekt som används, därav blir det mindre utrymme för fel samt att tillförlitligheten 

skulle öka med en mindre mängd av metoder som korrelerade på ett starkt sätt, snarare 

än många metoder som var svagt korrelerande.  

 

Kort sagt, för att kontrollera rapportens tillförlitlighet menar Easterby-Smith m.fl. 

(2008) att man kan ställa sig själv två frågor:  
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1. Kommer man få samma resultat vid ett annat tillfälle om man använder samma 

metoder?  

2. Kommer liknande iakttagelser uppmärksammas av andra observatörer? 

 

Frågar man dessa frågor för denna rapport så, ja - det finns en möjlighet att om man vid 

ett annat tillfälle får samma resultat med samma metoder har som använts. Men man 

behöver även tänka på vilka omständigheter företaget hade under denna period och även 

försöka återspegla dessa för att sedan jämföra med dagens resultat. Den andra frågan om 

liknande iakttagelser kan bevittnas av andra observatörer är liknande som den första. 

Andra observatörer med samma akademiska bakgrund, samma perspektiv, erfarenheter 

och mål kan mycket väl se samma saker, men omständigheterna måste därmed vara 

liknande som när den första studien genomfördes.  

 

Saunders m.fl. (2009) diskuterar det oundvikliga hot som finns för studiers reliabilitet: 

partiska deltagare. Det faktum att några anställda kanske inte säger vad de tycker och 

istället väljer att säga någonting som deras chef istället skulle uppskatta. Det är mycket 

viktigt att vara medveten om detta vid utförandet av olika forskningsmetoder. Vid denna 

rapport försäkrade författaren att deltagarna skulle få vara helt anonyma om de önskade, 

för att de inte skulle vara partiska när de svarade på frågorna. Men det är naturligtvis 

mycket svårt att avgöra om deltagare var partiska i denna studie eller inte.  

 

2.9 Validitet  
Rapportens giltighet granskar hur det empiriska arbetet har används i studien. Valet av 

forskningsstrategi för att samla och analysera data räknas in i studiens validitet. 

Forskningsstrategi och tekniker måste passa för ändamålet menar Biggam (2008). 

Validiteten handlar om mätningsmetoderna som används faktiskt mäter det som var 

planerat eller inte (Riley m.fl. 2000). I detta fall är det en fråga om intervjuer och 

observation gav de resultaten som man hade förväntat sig i början. Om det var rätt 

metoder, valdes då rätt målgrupp ut för att svara på intervjufrågorna? Författaren till 

denna rapport anser att de rätta metoderna har används för att få fram de önskade 

resultaten samt att de utvalda för intervjuer var rätt personer för att få en bra och korrekt 

helhetsbild av företagets verksamhet.  
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2.10 Generaliserbarhet 
När en studie blir generaliserad är det möjligt att avgöra studiens kvalitet genom att 

testa den, då man använder samma metoder i förhoppning att uppnå samma resultat 

under likadana omständigheter. Generaliserbarheten är sammanlänkat till validiteten av 

studien då de båda menar att om studien ska komma fram till en sann slutsats ska den 

vara möjlig att bli genomförd under liknande omständigheter och villkor, och även då 

uppnå samma resultat (Connaway, 2010). Författaren till denna studie har skrivit ned 

varje steg som har genomförts samt redogjort för metoderna som har använts, detta för 

att kunna validera studien så det blir möjligt att genomföra en annan studie som följer 

samma steg och metoder som använts till denna.Eftersom denna studie är baserad på ett 

specifikt fallföretag kan studien varken bli bekräftad eller generaliserad. 

 

 Det är svårt att säga om dessa resultat skulle kunna vara generaliserbara för ett annat 

fallföretag än för just det här specifika företaget. Men kommunikationsproblem inom 

företag är inte alls ovanliga och dessa specifika kommunikationshinder kan inte enbart 

existera för detta fallföretag. Företag som har problem med för lite informell och 

formell kommunikation mellan varandra i organisationen kan möjligtvis få hjälp av 

denna studie, även om kommunikationsproblem är komplexa och kan bero på mängder 

av olika faktorer.  

 

2.11 Etiska aspekter 
Biggam (2008) redogör för några etiska problem i samband med 

datainsamlingsprocessen som bör uppmärksammas:  

 Se till att deltagarna är välinformerade  

 Fråga alltid om lov 

 Skydda deltagarnas integritet  

 Låt deltagarna läsa insamlad data och resultatet av studien  

 Var artig och trevlig 

 Sträva alltid efter att vara ärlig och objektiv  

 

Vid intervjutillfället har författaren följt dessa råd genom att be om lov innan insamling 

av data och inspelning av intervjuer har skett med de deltagandes godkännande, 

följande har även författaren informerat dem om anledning och mål med studien och 

med datainsamlingen. Under intervjun förblev författaren objektiv, ställde inte några 
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ledande frågor eller la inte svar i munnen på deltagarna. Den färdiga rapporten med 

resultat har företaget samt de svarande i intervjuerna tagit del av innan inlämning av 

rapport för att säkerhetsställa att missuppfattning av deltagares svar inte förekommer.  

 

Samtliga respondenter har blivit erbjudna möjligheten att förbli anonyma i studien, men 

eftersom det är ett mindre företag med ungefär 10 personer som är heltidsanställda är kan 

det alltid finnas en risk att det andra kan gissa sig till vad en respondent har sagt under 

intervjun. Detta blir i sin tur en utmaning för författaren vid redogörelser av resultat av 

intervjuerna och observationen då allt inte kan skrivas i rapporten med risk för att avslöja 

personernas identiteter.  
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3. Teoretisk referensram  
Detta kapitel summerar insamlade vetenskapliga teorier för att kunna stärka rapportens 

resultat. Kapitlet är uppdelat i tre huvuddelar; Kommunikationens betydelse, 

Kommunikationsproblem samt Lösningar för en kommunicerande organisation. 

 

3.1 Kommunikationen och dess betydelse 

3.1.1 Organisationens kommunikation 

Kommunikationen i organisationer definieras enligt Kreps (1990) som en kontinuerlig 

process där medlemmarna upprätthåller och ändrar organisationen genom att 

kommunicera med individer och grupper, både internt och externt. Alla aktiviteter som 

sker inom organisationen berörs av denna definition (Jacobsen m.fl., 2002) men 

tillägger även att den inte bara inkluderar kommunikationen mellan medlemmarna i en 

organisation utan även de externa aktörer som har en relevans för organisationen. 

Spence (1969) definierar den interna kommunikationen som en process där personer 

eller grupper sänder eller utbyter information, och fokus ligger härmed på 

informationsöverföring. Sutton och Porter (1968) samt Hall (1972)  påpekar att 

kommunikation inte enbart handlar om transmission av information utan är också 

förmedling av idéer, attityder och känslor från en grupp av människor till en annan. En 

stor del av den kommunikation som sker inom organisationer är icke-verbal, vilket gör 

att individen måste lära sig att tolka kroppsspråk, röstanvändning samt andra icke-

verbala signaler för att kunna förstå vad som sändaren egentligen menar med vad den 

säger. Personens egen information, associationer, erfarenheter, idéer samt attityder och 

känslor påverkar i högsta grad hur individen uppfattar och tolkar vad sändaren har sagt 

(Jacobsen m.fl., 2002). 

 

3.1.2 Intern kommunikation 

Frank och Brownells (1989 s. 5-6) definition av intern kommunikation är den förklaring 

som används mest frekvent för att tydliggöra begreppet intern kommunikation: 

”kommunikationstransaktionen mellan individer och/eller grupper på olika nivåer och 

inom olika specialiseringsområden som är avsedda att utforma och omforma 

organisationer genom att implementera verktyg och koordinera vardagliga uppgifter”. 

Många forskare förespråkar att en effektiv intern kommunikation är en 

grundförutsättning för att skapa en positiv bild utåt för organisationen och ett gott rykte 

Kitchen, 1997; Grunig och Hunt, 1984). Andra författare menar att intern 
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kommunikation är en funktion som styr relationer och ökar eller minskar förtroendet 

inom företaget (Grunig,1992). 

 

Den interna kommunikationen vanligtvis har två mål: första målet ska vara att informera 

de anställda om deras dagliga uppgifter samt organisationens policys, riktlinjer, mål och 

gemensamma värderingar. Det andra målet är att skapa en gemenskap inom 

organisationen (De Ridder, 2004) . 

 

Greenbaum (1974) definierar organisationskommunikation som ett system som har ett 

syfte, operativa metoder och en struktur. Syftet med den kommunikationen är att 

underlätta för organisationen att uppnå sina mål. De operativa metoderna är relaterade 

till organisationens mål och uppförandet av kommunikations policys är anpassade till 

dem, implementationen av policys sker med lämpliga metoder. Strukturen handlar om 

organisationsenheter, funktionella kommunikationsnätverk och kommunikativa 

aktiviteter inom organisationen. 

 

Den interna kommunikationen är i högsta grad sammankopplad med 

organiseringsprocessen, organisationsstrukturen, organisationsmiljön och kulturen. 

Organisationer skulle inte kunna existera utan kommunikation (Grunig 1992). Därför är 

intern kommunikation inte bara viktig för att nå organisationens mål, utan även för 

organisationens egen existens. Heide m.fl. (2005) menar även att kommunikation är en 

grundförutsättning för organisationens överlevnad. Clutterbuck (2002) skriver att varje 

företags framtid är beroende av att de anställda sluter sig samman bakom en ledare som 

kan kommunicera ut organisationens mål effektivt, hans slutsats är därmed att varje 

företag måste bli ett kommunicerande företag för sin egen överlevnad. 

 

Richmond och McCroskey (2001) menar att intern kommunikation är ett väldigt brett 

begrepp. Det finns flera typer av intern kommunikation. Författarna redogör för sex 

olika typer av funktioner när man talar om den interna kommunikationen: 

1) Den informativa funktionen som ska se till att medarbetarna har tillräckligt med 

information för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Informationen kan komma 

uppifrån ledningen, nedifrån eller vertikalt från andra medarbetare 

2) Den regulativa funktionen ska förmedla organisationens regler, policy, normer och 

värderingar. Det som styr organisationens tänkande och handlande. 
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3) Integrationsfunktionen är den typ av kommunikation som fokuserar på att koordinera 

uppgifter, dela ut arbetsuppgifter, gruppkoordinering eller att få organisationens 

medlemmar att arbeta mot samma mål. 

4) Ledningsfunktionen ska fokusera på den kommunikation som ska få medarbetarna att 

göra det som krävs för att uppnå de satta målen. Det handlar om att lära känna 

medarbetarna för att kunna skapa goda relationer med dem. 

5) Den övertalande funktionen är en följd av ledningsfunktionen. Det är när ledarna 

försöker att övertala och påverka medarbetarna att göra någonting. 

6) Socialiseringsfunktionen är den funktionen som många gånger glöms bort, men som 

kanske är den allra viktigaste funktionen. Det är denna funktion som avgör om en 

individ överlever eller inte i en organisation. Det handlar om att bli en del i det 

existerande kommunikationsnätverket. Man ska lära sig vem man bör prata med för att 

få tillgång till information och vad man pratar om. Sedan rör det sig även om att kunna 

lära sig och tolka de informella normer och regler som existerar i organisationen. 

 

3.1.3 Kommunikation som ledningsverktyg 

Forskare har identifierat kommunikation som ett verktyg till förändring och de betonar 

hur betydelsefull den är för att förändringen ska lyckas (Daly m.fl. 2003). Kitchen och 

Daly (2002) påpekar även att ledning av kunskap, anställda och intern kommunikation 

är identifierat i modern företagsledningslitteratur som en nödvändighet för 

organisationens tillväxt och överlevnad. Dessa forskare rekommenderar en öppenhet 

och bred informationsspridning i organisationen. Johanson och Heide (2008) 

förespråkar även detta då de anser att problemen vid en förändring kan försvinna om 

medarbetarna får information och kan skapa en förståelse för förändringen samt koppla 

sin egen roll i förändringsprocessen. Kommunikationen blir ett verktyg till att informera 

och tydliggöra om den planerade förändringen. Vid en förändring ska chefer motivera 

arbetarna genom att se förändringen som önskvärd och nödvändig för organisationen, 

samt förklara varför denna förändring är viktig genom att informera, så att medarbetarna 

blir villiga att delta istället för att sabotera eller motarbeta förändringen (Sillince, 1999). 

Sillince (1999) menar även att lösningen på dessa typer av problem är kommunikation 

som hjälper till att minska eller till och med bemästra motståndet till förändringen och 

stödjer istället viljan att utvecklas. 
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Osäkerhet vid en förändringsprocess handlar ofta om vilket mål man har och vad man 

förväntas att få ut av implementeringen, men samt förändringar för den enskilda 

individen (Buono och Bowditch, 1993). Information är inte bara en förutsättning för att 

kunna påverka resultatet (Terry och Jimmieson, 1999) utan det kan också skapa 

motivation till förändringen genom att arbetarna förstår vad förändringen innebär. 

 

Organisationens kunskap och lärdom är grundat på ett nätverk av bra relationer, som i 

sin tur uppmuntrar till utbyte och delgivning av kunskap inom organisationen för att 

kunna bygga upp det sociala kapitalet i företaget (Coleman, 1990). Kunskap, beteenden 

och mänskliga interaktioner skapar en tyst kunskap som blir till organisationens 

konkurrensfördel (Colbert, 2004). Kalla (2005) vill understryka att kunskap och 

förtroende är grundläggande faktorer för organisationens konkurrenskraftighet. 

Kommunikation kollegor emellan, förtroende och gemensamma mål och värderingar 

anser författaren även vara basen för kunskapsdelning inom företaget. Grant (1997) 

stärker länken mellan kunskap och anställda mer genom att påstå att om kunskap är den 

mest grundläggande produktionsresursen vi har, och den mesta av kunskapen som 

företaget besitter är framställda och förvarade inom individerna, är de anställda de 

primära intressenterna. Ledningens utmaning är att etablera tekniker och skapa en 

främjande atmosfär för att individer kan koordinera och samarbeta för att kunna 

integrera sin kunskap och förvandla den till produktiva aktiviteter. 

 

Porter (1985) menar att ledning av organisationens personal påverkar dess 

konkurrenskraftighet och i vissa industrier är det även nyckeln till framgång. För att 

kunna leda människor till ett gott resultat behövs det en god kvalitet i kommunikationen 

och Hargie och Tourish (1993) stärker detta genom att påstå att det är genom en 

kvalitativ kommunikation mellan individer som organisationen byggs upp och är en 

avgörande faktor för organisationens slutliga resultat. Schweiger och Denisi (1991) 

menar att det finns en positiv koppling mellan flödet av information inom 

organisationen och produktivitet. 

  

Ett klart och framförallt delat mål samt ledningens engagemang är det viktigaste för att 

uppnå en kvalitetsförbättring. Organisationens kvalitetsmål behöver vara delade med 

alla i medarbetare. För att uppnå en gemensam syn på organisationens kvalitetsmål 

behövs de informeras och kommuniceras ut till medlemmarna (Tanner, 1994). Just 
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därför anser Crosby (1996) att kunna kommunicera är det viktigaste ledningsverktyget 

för kvalitet. Genom att fokusera på interna problem, såsom kommunikationsfrågor 

kommer det att stötta de externa processerna och på så sätt kan organisationen erbjuda 

kunderna vad de har utlovat som leder till att lojala kunder som kommer tillbaka 

(Fletcher, 1999). 

 

 3.1.4 Varför behövs en kommunicerande organisation? 

Clutterbuck (2002) har identifierat flera faktorer som driver organisationer till att bli 

kommunicerande organisationer: 

 Strukturella ändringar: den stora kärnan som en gång var hos stora 

organisationer har sakta krympt, då dagens företag fokuserar dess 

ledningskompetens på aktiviteter som kan generera värde. Därför ändras 

strukturen av organisationer snabbt till en organisation där många aktiviteter inte 

är utförda av direkt anställa från företaget. IT och HR har ofta företag valt att 

outsourca. 

 Beslutstagandet görs i lägre nivåer i organisationen: en anledning för detta är 

för att det ska gå snabbt. Man har inte tid att rådfråga och konsultera andra. En 

annan anledning är att ledare inte har tid att göra jobb som skulle kunna göras av 

någon på en lägre nivå. För att undvika en dålig kvalitet av beslutstagandet (som 

endast tvingar beslutstagandet tillbaka upp i kedjan igen), måste företag 

säkerhetsställa att alla individer inom företaget har samma förståelse, har 

tillgång till samma information och förstår hur deras beslut och handling 

kommer att påverka den resterande organisationen. 

 Organisationens värderingar: I flera organisationer finns det ett glapp mellan 

vilka värderingar som organisationen vill förmedla ut och vad som egentligen 

händer på golvet. Detta anses vara ett stort hinder för att kunna nå de mål som 

organisationen har satt upp och ofta vet inte ledningen hur man ska tackla detta 

problem. Men det har visat sig med en säker och stabil miljö där goda relationer 

kollegor emellan kan öppna upp till en diskussion som kan hjälpa att lösa 

problemet och ge klarhet i vad som förväntas av individen gentemot 

organisationens värderingar. 
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3.1.5 Organisationens kultur och miljö 

Organisationens klimat är den stämningen som finns på arbetsplatsen. Organisationens 

interna miljö med attityder, normer och känslor skapas och tolkas av medarbetarna på 

arbetsplatsen, både positiva och negativa. Hur man upplever organisationsklimatet 

påverkar sedan hur medarbetare tolkar och agerar i olika situationer (Prichard och 

Karasick, 1973). 

 

Varje organisation har sitt egna klimat, man kan beskriva det som en vag känsla av hur 

saker och ting ska vara på arbetsplatsen, eller som en stämning som arbetsmiljön har. I 

företaget kan det finnas ett positivt eller negativt klimat för ledarskap, trivsel, 

produktivitet eller för organisationens förändringsbenägenhet. En organisation behöver 

en bra miljö där idéer har en möjlighet att skapas, utvecklas och genomförs för att kunna 

bli förändringsbenägna (Ekvall, 1990). Den interna miljön präglar klimatet där 

kommunikationen sker (Smidts m.fl., 2001). Den interna miljön innefattar 

organisationens struktur, processer, kultur, subkulturer, organisationens beteende såsom 

ledarskap och ledarskapsstil, medarbetarnas relationer till varandra samt intern 

kommunikation (Palmer och Hartley, 2002). 

 

Schneider och Reichers (1983) menar att engagemang och förtroende är starkt kopplat 

mellan organisationens klimat och organisationens kultur. De definierar organisationens 

klimat som: den delade uppfattningen om organisationens policys, rutiner, mål, 

värderingar och tankar, både formella och informella. Organisationens klimat skapar en 

känsla av rätt och fel samt organisationens identitet (Smidts m.fl., 2001). 

 

Atmosfären och stämningen på arbetsplatsen formas till stor del av vilken relation 

cheferna och medarbetarna har till varandra. Ekvall m.fl. (1983) menar att en öppenhet i 

kommunikation och möjligheter till en dialog främjar förändringsbenägenheten hos 

medarbetare. En öppen dialog mellan medarbetare i organisationen minskar 

ryktesspridningen och det kan spela en stor roll i ett förändringsarbete. Då det är vanligt 

att medarbetare känner en viss osäkerhet inför nya förändringar krävs en öppenhet i 

kommunikationen. Vid en öppen kommunikation kommer åsikter fram och det kan även 

innebära att konflikter lättare uppstår, men konflikter behöver inte vara negativa 

(Johansson och Heide, 2008). 
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Dirks och Ferrin (2001) menar att när de anställda har ett gott förtroende till ledaren får 

det tydliga positiva konsekvenser, såsom positiva attityder, ett bättre samarbete samt en 

bättre prestationsförmåga (Jones och George, 1998). Det finns studier som indikerar att 

kvalitén på ledarnas kommunikation påverkar hela organisationens atmosfär och hela 

företagets resultat (Hedman och Valo, 2015). Effektiv och rationell kommunikation är 

enligt Salem (2008) grunden till ett bra ledarteam. 

 

En tydlig effektiv kommunikation är mycket viktigt för att skapa engagemang, medan 

en avslappnad och vardaglig kommunikation är betydelsefull för att skapa förtroende 

bland medarbetarna (De Ridder 2004). Sparrow och Cooper (2003) understryker hur 

viktigt det sociala klimatet är hos organisationer, det har en stor roll för att få förtroende 

samt skapa engagemang. Brist på förtroende hos en ledare kan bland annat härledas till 

dålig kommunikation. 

 

Welch och Jackson (2007) sammanfattar det som att en kvalitet i kommunikationen 

skapar förtroende, det förtroende som skapas där är en aspekt i det sociala klimatet som 

främjar kommunikation i hela organisationen. Vardagligt prat har en väsentlig roll i att 

kunna utveckla engagemang och tillit. De argumenterar för att kommunikation leder till 

tillit och förtroende som kan ha ett strategiskt syfte. Om medarbetarna inte förstår 

organisationens strategiska mål kan de inte bli engagerade eller tvekar till att lita på sina 

ledare. Morris (2010) menar att en förbättrad intern kommunikation kan associeras med 

en högre grad av engagemang bland medarbetarna, vilket också kan leda till ett ökat 

marknadsvärde för just den specifika organisationen. 

 

3.2 Små företag 
Enligt Storey (1994) finns det ingen bra definition av vad små företag är, men många 

forskare är överens om att ett företag anses vara ett mindre företag om: 

 företaget är självständigt ägt, drivs och är finansierat av en eller få människor 

utan en formell ledningsstruktur; 

 förtaget har en liten marknadsandel eller har relativt eller liten påverkan på 

industrin; 

 företaget är självständigt och inte är en del av en större koncern (Storey 1994; 

Hatten, 1997). 
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Storey (1994) påstår att mindre företag och stora koncerner i grund och botten inte är så 

olika varandra men vad som skiljer dessa åt är tre faktorer: osäkerhet, innovation och 

utveckling: 

 osäkerhet i samband med att ha en liten del av marknadsandelarna 

 osäkerhet gällande en begränsad kundkrets och produktsortiment 

 en större extern osäkerhet där det mindre företaget är verksamma 

 

De små företagens roll vid innovation är oftast utvecklingen av “nisch”-marknaden. 

Möjligheten för de små företagen att erbjuda någonting som är annorlunda i produkt 

eller tjänst som gör att de står ut från standardiserade produkter eller tjänster som 

erbjuds av de större företagen. 

3.2.1 Kommunikation och ledning i små företag 

Ledning i ett litet företag är helt olikt i ett stort företag. Ledaren i ett litet företag måste 

ansvara och koncentrera sig på bland annat ledningsuppgifter, processer och tillgång av 

resurser, samtidigt som företaget ska försöka utvecklas och växa (Nieman, 2006). 

Ledning är en av de mest grundläggande och viktigaste byggstenarna för att kunna 

bygga en framgångsrik organisation. Hellriegel m.fl. (2001) beskriver det som att man 

involverar, kommunicerar och motiverar varandra att utföra de uppgifter som är 

nödvändiga för att nå organisationens mål. Ledarskapet grundas mycket i relationen 

mellan en person, ledaren och de andra medlemmarna i arbetsgruppen. En god relation 

mellan dessa gör att gruppmedlemmarna frivilligt jobbar tillsammans för att uppnå de 

gemensamma målen (De Beer m.fl. 2002). Nieman m.fl. (2003) menar att ledarskapet 

för små och mellanstora företag är unikt och annorlunda än i en större organisation för 

att det fokuserar på mer på andra former av sociala relationer och beteenden. Styrkan 

hos en litet företag ligger hos ledarens vilja och engagemang för att skapa en bra 

arbetsmiljö för sina medarbetare, eftersom företagets framgång ofta beror på 

personalens personliga kontakt med entreprenören (Nieman, 2006). Longnecker m.fl. 

(2003) stärker uttalandet genom att påstå att om relationen mellan ledaren och de 

anställda är god kommer de att utveckla starka band mellan varandra kommer 

medarbetarna vara lojala mot företaget och dess ledare. 

 

Vinten (1999) säger att det finns en försummelse av studier kring ledningsproblem hos 

mindre företag. Man vet mycket lite om deras kärnpersonalsystem, såsom hur de väljer 

ut potentiella medarbetare, utbildning, utveckling av ledningsverktyg och interna 
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kommunikationskanaler. Den interna kommunikationen hos ett mindre företag kan vara 

till dess stora fördel och styrka, då man ofta har en personlig och nära kontakt med 

ledaren (Nieman, 2006).  

 

 

3.3 Kommunikationsproblem 
För att en projektgrupp ska förstå hur man ska kunna skapa en framgångsrik 

kommunikationsstrategi är det mycket viktigt att gruppen förstår några av de mest 

grundläggande problemen för en god kommunikation. Genom att förstå vad som 

förorsakar problemen och hur de uppkommer kan gruppen på ett mer effektivt sätt 

implementera hjälpmedel och tekniker som kan bidra till att förbättra gruppens 

kommunikation (Frank Cervone, 2014). Kommunikationen avgör hur organisationen 

fungerar, och är enligt Jacobsen m.fl. (2002) nyckeln till ett samarbete för att kunna 

uppfylla organisationens mål, men menar även att kommunikationsproblem inom 

organisationer inte är ovanligt. 

 

Jacobsen m.fl. (2002) menar att kritik om dålig kommunikation ofta rör 

kommunikationen mellan ledningen och de anställda. Det kan röra sig om att ledningen 

inte lyssnar på personalens åsikter eller inte informerar om planerade förändringar. Men 

lika vanligt är det att kommunikationen mellan de anställda är ogynnsam och att 

man vet för lite om varandras arbete. Jacobsen m.fl. (2002) generaliserar detta genom 

att säga att kommunikationsproblem handlar om att ledare eller anställda inte får ta del 

av den information som de anser sig att ha ett behov av och genom detta förhindras på 

grund av osäkerhet i sitt dagliga arbete. 

 

Även fast det är etablerat att kommunikation är ett mycket viktigt område för 

organisationens överlevnad (Heide m.fl. 2005; Grunig, 1992) men Heide m.fl. (2005) 

menar på att det tas alldeles för lätt på kommunikationsfrågor i företag. Det finns flera 

anledningar till detta, men de presenterar de vanligaste som; en anledning är att 

kommunikation är något som många gånger tas för givet och därför inte beaktas som en 

viktig fråga. Ytterligare en anledning är att företagets ledning ofta saknar utbildning och 

kunskap i kommunikationsfrågor och dess betydelse för organisationen. Det är även 

mycket svårt att mäta i siffror vilket mervärde en välfungerande kommunikation kan 

skapa i organisationen, vilket också kan vara ytterligare en förklaring till 

kommunikationsfrågornas låga status. Kommunikationsprocesserna är komplexa och 
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kan bero på mänger av faktorer då det kan vara svårt att kartlägga tydliga samband 

(Heide m.fl. 2005). 

 

I den privata sektorn är det vanligare att cheferna får någon form av 

ledarskapsutbildning, antingen kortare eller längre specialbeställda kurser som 

innehåller praktiska kommunikativa inslag som att ge feedback, hålla utvecklingssamtal 

och coacha medarbetare. I offentliga organisationer är däremot ledarskapsutbildningen 

mycket bristfällig (Drakenberg, 1997). Brist på utbildning resulterar ofta i att ledningen 

har en inställning att kommunikation ska fungera av sig själv (Johansson, 2003). 

 

Organisationens struktur, den informella och den formella är starkt kopplat med 

kommunikationen. Strukturen styr över kommunikationsprocesserna som sker i 

organisationen. Heide m.fl. (2005) menar att kommunikationen skiljer sig åt beroende 

på vem man talar med. Det är till exempel enklare att prata med någon på sin egen nivå 

än med överordnade, eftersom man har samma referensramar. Nedåtgående 

kommunikation från ledare ned till arbetare är vanligare än uppåtgående, och den 

uppåtgående tenderar att vara mest positiv, vilket kan resultera i att ledarna får en oklar 

bild av verksamheten. Cheney m.fl. (2004) har identifierat orsaker till varför 

medarbetare har svårigheter att kommunicera negativa erfarenheter till ledare: 

 osäkerhet gällande sin egen situation 

 man är rädd för negativa konsekvenser 

 man har ett bristande förtroende till ledare 

 man har dåliga erfarenheter sen tidigare försök att kommunicera brister eller 

problem 

 organisationens kommunikationsklimat är inte öppet och tolerant 

 man har en önskan och behov av att framställa sig själv i det bästa ljuset 

 negativ feedback undertrycks eller feltolkas oavsiktligt eller avsiktligt av ledare 

högre upp i organisationen 

 
Hedman och Valo (2015) har skrivit en artikel om vilka kommunikationshinder 

ledningsgrupper och team kan påträffa i organisationer. De menar att detta ämne om 

intern kommunikation och ledningsgrupper är relativt outforskat. I sin studie använde 

de sig av en kvalitativ ansats och intervjuade sju stycken högt uppsatta ledare för stora 
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organisationer. I deras studie “Communication Challenges facing Management Teams” 

har de identifierat sex olika dimensioner av kommunikationsbarriärer i organisationer. 

 Gemensamma mål kontra personliga mål 

Det tenderar att bli vissa påfrestningar mellan gemensamma mål som är då arbetar mot 

organisationens mål, och personrelaterade mål. Det kan handla om saker som kan gagna 

individen mer, såsom ändrade arbetstider, funktioner eller arbetsgrupper som kan bli en 

konflikt med de gemensamma målen. 

 Jämt fördelat deltagande kontra ojämnt deltagande 

Det handlar om gruppens deltagande, om alla i gruppen deltar eller om det bara är vissa 

som visar engagemang och deltagande, resten är tysta och passiva. Att få alla 

medlemmar att öppna upp sig och prata, speciellt under möten verkar vara en av de 

svåraste utmaningarna för ledningsgruppen. Det kan handla om att situationer där 

gruppmedlemmar inte pratar vid möten, men delar senare sina åsikter i mindre grupper. 

Hedman och Valo (2015) identifierade sedan tre olika anledningar för ojämnt 

deltagande i gruppen: 

1. Gruppmedlemmens position kan ha en avgörande faktor om det är den rätta tiden 

och platsen för att delta. En del medlemmar kan ha en position som gör att de är 

mer verksamhetsinriktade, vilket gör det mer naturligt för dem att prata. 

2. De andra gruppmedlemmarnas typ av kommunikation kan antingen främja eller 

hindra deltagande i konversationer. En positiv och stöttande atmosfär som 

tillåter deltagande ansågs vara viktigt för delaktighet samt att negativa 

kommentarer, avvisningar och att man inte får tala till punkt ansågs vara saker 

som hindrade detta. 

3. Olika personligheter inom gruppen kan även förklara ojämnheten i aktivt 

deltagande. Vissa medlemmar dominerar konversationen, andra delar inte och 

några har svårigheter att uttrycka deras egna åsikter. 

 Ledarcentrerad kommunikation kontra teamcentrerad kommunikation 

Ledarens roll är viktig mycket viktig vid kommunikation, ledaren ska agera på det sätt 

som han eller hon önskar se medlemmarna agera vilket bidrar till att medlemmarna är 

engagerade i konversationer både i och utanför möten vilket främjar beslutsprocessen. 

Ledarens roll anser man är kritisk för organisationens kommunikationskultur. 

 Kollektivt beslutstagande kontra enskilt beslutstagande 

Det här är en fråga om vem eller vilka som deltar i beslutsfattandet; är det hela gruppen, 

bara ledaren eller några få individer i gruppen. Problemen som uppkommer vid 
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beslutstagandet om vissa utelämnas kan vara oklarheter kring beslutsprocessen, vilka 

som får delta i beslutstagandet eller att det inte finns något gemensamt beslut. Brist på 

involvering i kan förminska engagemanget hos gruppmedlemmarna.   

 Formell kommunikation kontra informell kommunikation 

Med den formella och informella kommunikationen, menas det skillnaden mellan 

kommunikationen i och utanför möten, kommunikationen på jobbet och på ens fritid 

samt innehållet av konversationerna. Mycket av den kommunikation som sker inom 

organisationen är formell. Intern kommunikation skapar en mer avslappnad atmosfär 

och genom att lära känna varandra, utanför jobbet gör att medarbetarna kan skapa 

relationer och utveckla tillit och förtroende till varandra. 

 Kommunikation ansikte mot ansikte kontra kommunikation med tekniska 

hjälpmedel 

Tekniken har underlättat för organisationer genom att de an förbättra samarbeten och att 

information flödar snabbare, men möten som sker personligen ansikte mot ansikte 

känns mer genuin och öppen. Mycket kan misstolkas över email och telefon då man inte 

ser den andra personens kroppsspråk. 

3.3.1 Medarbetarnas engagemang och förtroende 

Bologini (2003) menar att engagemang är medarbetarnas koppling till organisationen. 

Engagemang definierar Mowday m.fl. (1979) som de anställdas önskan att bibehålla sin 

position i organisationen, deras deltagande, befogenheter och känslomässiga band till 

organisationen. 

 

Tilliten och tron till företaget kan definieras som de anställdas förväntningar på det hela 

företaget samt till ledningen (Bolognini, 2003). Relationen mellan de anställda och 

ledningen behöver vara som ett gott partnerskap, där båda sidorna lovar ömsesidigt 

engagemang. När det inte finns något engagemang eller förtroende kommer relationen 

att ta slut (Weizmann och Weizmann, 2000). Det finns många faktorer som kan bidra 

till ett gott engagemang bland annat: policys, strategiska val, ledningsmetoder och 

verktyg, maktrelationer, samt klimat för kommunikation och konflikter bland annat 

(Bolognini, 2003). 

 

Mellinger (1956) bekräftar att engagemang och tillit är starkt länkade tillsammans, och 

menar att tillit och förtroende ger engagemang. Mellinger (1569) anser även att intern 

kommunikation kan användas till att öka engagemanget. Det är passande att använda 
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den interna kommunikationen som ett verktyg till att generera förtroende och tillit som 

är grunden för att bygga ett gott engagemang i organisationen (Bolognini, 2003). 

Förtroende och tillit utvecklas av känslan av en god kommunikation bland de anställda 

och ledare (Togna, 2014). 

 

Intern kommunikation är återkommande i litteraturen som en lösning för att skapa 

engagemang och förtroende. Förtroende och tillit är det centrala i en relation som även 

består av kommunikation och engagemang, där engagemang är slutprodukten av en 

relation inom organisationen (Tipu m.fl., 2011).  

 

3.4 Lösningar för en kommunicerande organisation 
Clutterbuck (2002) föreslår i sin artikel “The Communicating Company” tre metoder 

som kan underlätta organisationens arbete till en bättre intern kommunikation. 

 Förklara fördelarna med en effektiv kommunikation, på en organisations-, 

grupp- och individnivå. 

 Klargöra organisationens mål och fokus, både med organisationen och 

kommunikationens funktion 

 Bidra med ett trovärdigt och gott ledarskap, och agera som en bra förebild för 

god kommunikation 

 

Det är individuellt vad varje företag behöver och vad de behöver jobba med, men 

Clutterbuck (2002) hävdar att den största barriären för implementering av detta är tid. I 

många företag skulle allt behöva vara gjort och implementerat ”igår” helst. Att bli en 

kommunicerande organisation är en lärande process som behöver arbetas med 

kontinuerligt. 

 

Dawnkins (2005) stärker Clutterbucks hänvisningar med tre grundrekommendationer 

för organisationer i artikeln “Corporate Responsibility: The Communication Challenge” 

för en effektiv kommunikation: 

 Utveckla en klar kommunikationsstrategi som passar för organisationens 

ändamål och intressenters angelägenheter. 

 Anpassa innehållet i kommunikationen via stil och kommunikationskanal till 

olika förväntningar, intressenter och publik. 
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 Underskatta inte den interna kommunikationen, medarbetarna är en mycket stark 

kanal för att förstärka och förbättra företagets rykte. 

 

Hedman och Valo (2015) menar att genom att bidra med informella och stöttande 

diskussionsforum inom gruppen kan medlemmarna själva identifiera och sätta ord på de 

kommunikationsbarriärer som de upplever vilket kan förbättra atmosfären i hela 

organisationen. De medlemmar som inte kan uttrycka sig lika bra som andra kan 

uppmuntras att prata genom att man tar bort sarkasm, negativ humor och maktkamper i 

kommunikationsprocessen. De skriver även att den informella kommunikationen ofta 

behöver arbetas med, då det är den som utvecklar tillit mellan gruppmedlemmarna. 

Informell kommunikation kan användas utanför arbetet för att uppnå en mer ärlig och 

öppen nivå på kommunikationen mellan gruppmedlemmarna. 

 

3.5 Sammanfattning av teori 
Intern kommunikation 

Den interna kommunikationen har två mål: det första är att informera anställda om 

dagliga uppgifter tillsammans med organisationens policys, riktlinjer, mål och 

gemensamma värderingar. Det andra målet är att skapa en gemenskap och en ”vi”- 

känsla inom organisationen (De Ridder, 2003).  

 

Forskare har identifierat kommunikation som ett verktyg till en lyckad förändring (Daly 

m.fl. 2003), då kommunikationen informerar och skapar förståelse för förändringen som 

kan hjälpa individen att förstå sin egen roll i förändringsprocessen (Johansson och 

Heide, 2008). För att kunna leda organisationen till ett gott resultat behövs det en god 

kvalitet i kommunikationen (Porter, 1985). Ett klart och delat mål tillsammans med 

ledningens engagemang är det viktigaste för att kunna uppnå en kvalitetsförbättring. För 

att kunna uppnå en gemensam syn på organisationens kvalitetsmål behövs dessa 

informeras och kommuniceras ut tydligt till organisationens alla medlemmar (Tanner, 

1994).  

 

Organisationens kultur och miljö 

Varje organisation har sitt egna klimat som kan vara positivt eller negativt för 

ledarskapet, trivseln, produktiviteten eller för organisationens förändringsbenägenhet 
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(Ekvall, 1990). Den interna miljön präglar klimatet där kommunikationen sker (Smidts 

m.fl., 2001).  

 

Kommunikation och ledning i mindre företag 

Ett ledarskap bygger mycket på relationen mellan ledaren och de andra medlemmarna i 

arbetsgruppen, och om dessa har en god relation med varandra gör det att 

gruppmedlemmarna arbetar frivilligt tillsammans för att uppnå organisationens 

gemensamma mål (De Beer m.fl. 2002). Ledarskapet i ett mindre företag skiljer sig mot 

en större organisation då en mindre organisation fokuserar mer på andra former av 

sociala relationer och beteenden (Nieman m.fl. 2003).  

 

Kommunikationsproblem 

För att kunna förstå hur man kan skapa en framgångsrik kommunikationsstrategi är det 

viktigt att gruppen förstår några grundläggande problem för en god kommunikation. 

Genom att förstå vad som förorsakar problemen och hur de uppkommer kan gruppen på 

ett effektivt sätt implementera hjälpmedel som kan förbättra gruppens kommunikation 

(Frank Cervone, 2014). 

 

Jacobsen m.fl. (2002) menar att kommunikationsproblem ofta handlar om att ledare 

eller anställda inte får ta del av den information som de anser sig ha ett behov av och på 

grund av detta förhindras de på grund av osäkerhet att utföra sitt dagliga arbete.  

 

Medarbetarnas engagemang och förtroende  

För att skapa engagemang och förtroende i organisationen föreslår Tipu m.fl. (2011) att 

använda intern kommunikation. Mellinger (1956) menar också att den interna 

kommunikationen kan användas till att öka engagemanget.  

 

Lösningar för en kommunicerande organisation 

Clutterbuck (2002) och Dawnkins (2005) föreslår metoder som kan underlätta 

organisationens arbete till en bättre intern kommunikation: 

 Förklara fördelarna med en effektiv kommunikation, på organisations-, grupp- 

och individnivå 

 Klargöra organisationens mål och fokus, både med organisationen och 

kommunikationens funktion 
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 Bidra med ett trovärdigt och gott ledarskap, samt agera som en bra förebild för 

god kommunikation 

 Utveckla en klar kommunikationsstrategi som passar för organisationens 

ändamål och intressenters angelägenheter 

 Anpassa innehållet i kommunikationen via stil och kommunikationskanal till 

olika förväntningar, intressenter och publik 

 Underskatta inte den interna kommunikationen, medarbetarna är en mycket stark 

kanal med möjligheter att förstärka och förbättra företagets rykte 

 

Det är individuellt vad företag behöver arbeta med, men alla behöver inse att det är en 

lärande process att bli en kommunicerande organisation som behöver arbetas med 

kontinuerligt (Clutterbuck 2002).  
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4. Resultat 

I detta kapitel kommer resultaten av intervjuer och observationer att presenteras samt 

en företagspresentation.  

 

4.1 Företagsbeskrivning 
Denna fallstudie är genomförd på ett litet svenskt företag. Mörsjö Deli är ett lokalt 

företag beläget i Östersund, Jämtland. Idag består företaget av 6 stycken heltidsanställda 

i produktionen, 1 teamledare, 2 stycken säljare samt VD:n själv (se fig. 1). Mörsjö Deli 

ägs och drivs av familjen Godevärn som startade företaget i december år 2007 och 

sedan dess har omsättningen ökat i snitt med 30 % per år. Idag levererar företaget sina 

produkter över hela Sverige och delar i Norge, samt några länder utanför Norden.  

 

Mörsjö Deli tillverkar och säljer delikatessprodukter som till största delen är tillverkade 

av tunnbröd som är friterat i rapsolja som smaksätts med olika sorters 

kryddkombinationer. Produktsortimentet innehåller även en dippmix, friterade chips av 

rotsaker och ett gräddat chips i ugn med Västerbottenost och gräslök.   

 

 

figur 1. företagets uppbyggnad 

 

4.2 Intervjuresultat 
För att kunna se kopplingar och likheter mellan all information som intervjuerna gav har 

ett släktskapsdiagram (se Bilaga 2) används. Grunden för släktskapsdiagrammet har 

varit de två forskningsfrågorna “Vilka typer av kommunikationsproblem existerar hos 

fallföretaget?” och “Hur kan dessa kommunikationsproblem undvikas?”, eftersom 

arbetet handlar om interna kommunikationsproblem och hur man kan lösa dessa. 

Resultaten från intervjuerna har delats upp i olika rubriker för att få en bättre översyn av 

all insamlad data. Överrubrikerna representerar de identifierade 

kommunikationsproblem hos fallföretaget. Ett träddiagram har även upprättats för att 

Ledning

Teamledare

Produktionsarbetare
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underlätta att se kopplingar mellan olika händelser och kan bryta ned ett centralt 

problem i olika beståndsdelar. Träddiagrammet förklarar kopplingar mellan olika 

händelser. 

 

4.2.1 Identifierade kommunikationsproblem hos fallföretaget 

 

Organisationens atmosfär och ledning främjar inte kommunikation (se fig. 2) 

Flera arbetare har nämnt att det under vissa perioder har det varit väldigt stressigt i 

verksamheten. Stressen påverkar individerna olika och alla har olika saker som triggar 

igång stresskänslorna för dem. Gemensamt för alla intervjudeltagarna som har angivit 

stress som en anledning till varför den interna kommunikationen inte fungerar uttrycker 

det som om folk “slutar att fungera” vid stress, de hinner inte tänka klart, uttrycker sig 

otydligt och uppfattar inte vad den andre har sagt eller helt enkelt “stänger av”. Man gör 

enbart det minsta som krävs av individen, man gör det man ska göra - men inte mer än 

så. 

 

Ett positivt inslag för organisationens miljö och atmosfär var enligt flera av de 

medverkande den externa partnern som inhyrts av företaget för att få igång en 

diskussion och medvetenhet kring den interna kommunikationen samt bidra med 

kunskap och stöd. Flera nämner också att den organisationens miljö har blivit mer 

trivsam och öppen, men medger även att det finns mycket kvar att jobba på. 

Respondenter anser att organisationens miljö behöver bli mera öppen och tolerant, som 

gör att individer känner sig bekväma med att uttrycka sina egna åsikter och tankar, både 

med varandra i produktionen och upp till ledningen. Flera upplever att det är individer i 

gruppen som inte vågar säga vad de tycker och är rädda för konsekvenserna om de 

uttrycker sig negativt mot ledningsgruppen eller andra medarbetare. Det kommer fram 

under några intervjuer att de anser att en annan atmosfär som motiverar och uppmuntrar 

till kommunikation genom att lyssna och ta hänsyn till det som sägs och inte åsidosätta 

de åsikter och tankar som man faktiskt vågar säga idag.  

 

Ett flertal personer anger att oklara direktiv från ledningen samt förvirring inom 

produktionsgruppen är två stora problem som påverkar resultatet i produktionen i högsta 

grad. Det behövs en transparens genom hela produktionen, då alla vet vad den andre gör 

och vad som ska göras idag. Vilka order som ska gå, och vilka order man har som mål 
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att packa idag. Alldeles för få vet vad som ska göras och behöver därför gå och fråga 

någon annan eller teamledaren. Det händer att man behöver fråga två eller fler personer 

innan man får rätt svar och vet vad man ska göra. Majoriteten i produktionen önskar sig 

en bättre översikt med vilken typ av produkt man ska producera och packa, samt veta 

vad de andra gör för att på så sätt kunna försäkra sig om att dagens mål nås.  

 

Som tidigare nämnts har den externa partens vägledning till en bättre intern 

kommunikation varit en positiv upplevelse för alla inblandade, även den interna 

utbildningen som de anställda får ses som lärorik och som ett “avbrott” från de dagliga 

sysslorna. Dock uttrycker somliga sin oro över att dessa inslag händer allt för sällan, 

och menar att det är svårt att hitta en kontinuitet för att jobba med viktiga frågor som 

intern kommunikation och processer. Det som sägs och det gruppen kommer överens 

om på dessa typer av möten och utbildningar gör man under en viss tid, sedan rinner det 

ut i sanden och ingen gör någonting för att försöka införa eller ta upp det som man kom 

överens om tidigare. Efter ett tag menar en respondent att lär man sig att det alltid 

kommer sluta på det sättet och väljer medvetet att inte engagera sig, då det känns 

meningslöst. De anser att det finns ett stort behov av uppföljning och fortlöpande 

sammanhang för att gruppen ska känna engagemang och kunna ta vara på kunskaperna 

från utbildningar.  

 

Delar av produktionsgruppen känner att de ibland får dåligt med information om saker 

som ska hända eller beslut som ska tas. Eller att de inte får vara med och bestämma och 

göra sin röst hörd vid nya beslut och händelser. Några säger att de gärna vill veta mer 

och få information i ett tidigt skede av beslutstagningsprocessen, då det kan finnas tid 

till att ta ställning, vänja sig vid tanken och kunna komma med invändningar. Som det 

är idag kan saker inträffa med mycket kort varsel, och produktionsarbetarna skulle 

känna sig mer bekväma med att få ta del av information i ett tidigt stadie, för att kunna 

förbereda sig mentalt.  

 

Några respondenter har uttryckt att de har ett bristande förtroende för ledningen, då de 

ibland anser att de kanske inte alltid gör de rätta valen eller prioriterar de nödvändigaste 

sakerna först. De känner ibland att de pratas ”över deras huvuden” då de inte är insatta i 

detaljer, och kan därmed uppfatta att det som ledningen väljer att göra inte alltid är det 

rätta. Eftersom vissa medlemmar inte känner att de är delaktiga i beslutsprocessen eller 
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till och med utelämnade gör det att de blir omotiverade och känner sig oviktiga, och 

bidrar inte med egna värdefulla åsikter och tankar.  

 

 

Figur 2: kopplingar mellan vad intervjudeltagarna upplevde vara hinder för den 

interna kommunikationen relaterat till organisationens ledning och atmosfär. 

 

Medarbetarna inom gruppen är osäker på varandra (se fig. 3)  

Flera i gruppen nämner att det är svårt att ge kritik och säga vad man tycker till 

medarbetare, eftersom de är rädda att det ska tolkas på ett fel sätt och såra personen, det 

är oftast därför den typen av kommunikation uteblir kan flera i produktionsgruppen 

intyga. Man vågar inte stå för sin egen åsikt och ber istället teamledaren vidarebefordra 

vad man själv tycker så får denne ta konflikten. I och med att teamledaren blir ombedd 

att vidarebefordra meddelanden tar man själv ingen personlig kontakt som i och med det 

resulterar i en envägskommunikation då endast en talar, eftersom man själv inte kan 

argumentera för sina egna tankar och åsikter. Eftersom man själv inte uttrycker sina 

egna tankar och åsikter kommer det fram alldeles för lite information och man kan få en 

oklar bild av situationen. Vissa intervjudeltagare menar på att det finns mycket som inte 

kommer fram i stor grupp, men man har inga problem att prata i mindre grupper med 

människor man då känner sig mera bekväm med. Gruppen i sig undviker gärna 

konflikter för de vet inte hur de ska hantera dem, då blir det gärna att ingen säger 
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någonting för att man är rädd för en diskussion. Flera i gruppen medger att konflikter är 

gärna någonting som man avstår ifrån, även konstruktiva sådana. Flera anser att gruppen 

skulle behöva lära sig att hantera konflikter och avvikelser på ett konstruktivt sätt, 

istället för att undvika dessa. 

 

Många är osäkra på hur den andra personen kommer att reagera, för man vet inte hur 

den fungerar och tänker som person och avstår därför från att kommunicera, både kritik 

men även personliga kommunikationen. Man pratar alltså inte mer än nödvändigt med 

varandra.  Det tenderar därför att bli olika grupper i produktionsgruppen då man ofta 

håller sig till de personer man känner bäst och som man är trygg med och pratar endast 

med dem, istället för att försöka skapa kontakt med dem man inte känner så väl. En 

medarbetare menar att det märks mycket väl vilka man känner sig bekväm med när 

någon gör fel; oftast tar man inte upp problemet med just den som gör fel, utan man går 

och pratar med de andra om den som gör fel istället för att ta konflikten själv. Men om 

man istället känner personen som gör fel, är det inga problem att gå fram och säga till. 

Många i gruppen erkänner att de är dåliga på att hantera konflikter och problem, att det 

är någon man gärna undviker, som i sin tur kan resultera i att man inte vågar eller vill 

kommunicera med varandra av den anledningen.  

 

En intervjudeltagare nämner att det är svårare att kommunicera med ledningen än med 

de andra anställda i produktionen då de är på samma nivå och man känner varandra 

bättre. I och med att man inte känner ledningen lika bra som de andra gör det att man 

ibland vet hur de kommer att reagera på åsikter och tankar, som ibland gör att man inte 

väljer att kommunicera fram dessa. De produktionsarbetare som däremot har valt att 

kommunicera med ledningen menar att de har fått en god kontakt och känner att de har 

blivit lyssnade på. Dock vid vissa tillfällen har det varit så vid kontakt att ledningen inte 

har lyssnat och inte har tagit del i vad den andre har sagt, dock medger 

produktionsarbetarna att det kan handla mycket om tillfället, företagets omvärld och 

omständigheter som gör att ledningen inte hade tiden att lyssna och ta till sig åsikter. 

Ledningen har ofta mycket att göra och tänka på, med många bollar i luften. Däremot 

delger några intervjudeltagare att det är mycket svårare att kommunicera om negativa 

händelser i produktionen, då det är svårt att veta hur ledningen kommer att reagera och 

vilka konsekvenser det kommer att ha på både individnivå och gruppnivå. Detta 
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resulterar i att all information inte kommer fram så snabbt till ledningen som det 

egentligen skulle ha gjort.  

 

Många i produktionen har även nämnt att det har kommit ett antal nyanställda i 

produktionen på snabb tid, som man behöver lära upp och lära känna. Det menar de är 

svårt att lära känna de nya eftersom det har kommit ett större antal på en kort tid som 

inte har hunnit bli en del i gruppen och man har svårt att möta dessa eftersom man inte 

riktigt vet hur de fungerar eller reagerar på kritik eller tillrättavisningar.  

 

Det finns i sin tur ingen form av tvåvägskommunikation på möten eller vid 

informationspunkter, mycket ofta är det den som håller i mötet som pratar och ingen 

kommer med kommentarer eller åsikter. Sällan är det att någon annan i gruppen har 

någonting att säga. Medlemmar i gruppen menar att det är svårt att veta om budskapet 

har gått fram och förståtts av motpart eftersom ingen säger någonting, en nick eller 

ögonkontakt skulle ha räckt för att bekräfta. 

 

En deltagare uttrycker sin oro över att gruppen inte diskuterar problem, eller att man 

inte diskuterar överhuvudtaget. Det är svårt att få igång en diskussion, det är flera som 

inte är bekväma med att uttrycka sina egna åsikter och eventuellt få kritik.  
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Figur 3: händelseförloppet hos produktionsarbetarna relaterat till att medarbetarna i 

gruppen är osäkra på varandra  

 

Gruppen delar inte organisationens normer och värderingar (se fig. 4)  

Alla intervjudeltagare i produktionsgruppen nämner gruppens brist på ansvar och 

grundläggande värderingar och normer sett ur arbetssynpunkt som ett stort problem. 

Hela gruppansvaret sviktar. Vad som är självklart för en, är inte lika självklart för en 

annan och bara en sådan sak kan medarbetare gå och störa sig på och dra ned 

stämningen på arbetsplatsen, eftersom man inte pratar om det. Ett bristande ansvar i 

gruppen resulterar i att det finns dem som gör mer än andra. Man förlitar sig helt enkelt 

på att “någon annan” ska göra det som man själv inte vill eller har lust till och 

arbetsbördan ökar på den som tillslut tar på sig att utföra den sysslan.  

 

Ibland säger några gruppdeltagare att det kan bli missförstånd, speciellt mellan de nya 

anställda och de som har jobbat inom företaget längre; då det används ett annat språk. 

Det finns några facktermer som de nyanställda inte har lyckats att lära sig än och det 
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kan skapa missförstånd. Naturligtvis händer det också att olika individer har olika sätt 

att uttrycka sig på, en del använder sig mycket av kroppsspråk, ironi eller skämt som 

vissa inte uppfatta och även det kan bidra till missförstånd. Flera i gruppen uttrycker att 

man inte känner varandra väl, så vissa stunder kan det vara svårt att tolka vad den andra 

egentligen vill ha sagt.  

 

Gruppen består av ett antal individer som alla är olika varandra. Naturligtvis har man 

olika prioriteringar och anser att andra saker är viktigare än andra. Flera i 

produktionsgruppen har samma uppfattning och understryker detta med att säga att 

vissa lyssnar på möten och andra inte, men menar man inte vet om det beror på 

individen eller någonting annat. De individer som inte lyssnar på möten, upplevs inte 

delta på ett aktivt sätt och har sedan svårt att hänga med i vad som senare ska göras i 

produktionen. Detta resulterar i missförstånd då man ofta behöver gå och fråga andra 

vad man ska göra som skapar ett irritationsmoment hos de andra som lyssnade på mötet.  

 

 

Figur 4: händelseförloppet när gruppen inte delar organisationens normer och 

värderingar 

 

 

4.2.2 Lösningar för att förbättra den interna kommunikationen  

Ledningen föreslås av produktionsarbetare kan bidra genom ett hjälpa till att skapa en 

bättre transparens som gör att alla i produktionskedjan vet vad de ska göra, vad de andra 

gör och vilka mål de jobbar emot, flera i produktionen har lagt detta som ett önskemål. 
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Alla kan jobba på att få en bättre framförhållning för saker som ska göras, så att varje 

individ har tid att tänka och förbereda sig på vad som ska hända, samt känna att man har 

en möjlighet att komma med invändningar.  

 

På ledningsnivå 

Genom att förmedla organisationens mål och värderingar tydligare till de anställda anser 

vissa respondenter att det skulle kunna bli lättare för gruppen att ta det ansvar som de 

krävs av dem för att få en fungerande verksamhet, eftersom gruppansvaret idag sviktar 

och vissa gör med än andra. 

 

På gruppnivå 

Flera nämner teambuilding eller after work aktiviteter så gruppen har en möjlighet att 

träffas utanför jobbet och lära känna varandra. Det är tydligt att det finns ett behov och 

en vilja hos intervjudeltagarna att lära känna varandra bättre, för att sedan trivas och få 

en bra miljö på jobbet. 

 

Eftersom gruppen är dålig på att hantera konflikter och avvikelser önskas det utbildning 

eller hjälp inom detta område då det skulle hjälpa oerhört om man hade kunskaper i 

konflikthantering och veta hur man skulle kunna reda ut det, istället för att undvika 

dem. Flera uttrycker att de inte vet vad de ska göra om en avvikelse sker, det finns ingen 

handlingsplan på hur man ska reagera och de säger att det vore skönt att veta hur man 

ska tackla avvikelser så man kan hantera det på ett bättre sätt istället för att strunta i det.  

 

På individnivå 

Många i produktionen är ense om att man ska våga lyfta fram sina tankar och åsikter, 

samt våga prata mera. Gärna att man pratar med alla och inte bara de man känner och är 

bekväm med för att på så sätt få en bättre gruppstämning.  

 

4.3 Resultat från observation 
Vid observation av företagets processer och alldagliga sysslor; såsom möten, fikaraster 

och i produktion märker man som utomstående person några av de 

kommunikationssvårigheter och situationer som deltagarna beskriver vid intervjuerna. 

Men baserat på tidigare erfarenheter från den tid författaren har arbetat i företaget känns 

samtliga situationer bekanta som nämns i intervjusvaren, även om de inte var 

observerade vid tillfället.  
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Det är mycket tydligt att det bara är några få som pratar på det dagliga mötet som införts 

efter lunch. Teamledaren har som uppgift att leda mötet, samt informera om dagens 

läge; vad som har blivit gjort fram till lunch och vad som ska göras efter lunch. Vid 

utdelning av sysslor som ska vara klara vid dagens slut, eller ska påbörjas dagen efter av 

den som kommer först till jobbet nickar delar av gruppen, någon kommer med 

invändningar eller frågor som visar att de är deltagande i samtalet. Sedan finns det 

individer som det ser ut som om de inte lyssnar, tittar ned i golvet eller rakt fram. Vid 

frågor eller utdelning av arbetsuppgifter får teamledaren ingen respons om individen har 

hört eller uppfattat vad som ska göras.  

 

Vid fikaraster råder det brist på spontankontakt och oformell kommunikation. Ofta 

grupperar man sig med dem eller den man känner sig bekväm med och samtalar på sin 

höjd med denna. Det är inte sällan man väljer att sitta med mobilen och slö surfa, spela 

spel eller kommunicera med andra på tekniskt sätt. 
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5.0 Diskussion och Analys 
Detta kapitel kommer att analysera och diskutera de funna resultaten samt stödja dessa 

med påståenden från den teoretiska referensramen.  

 

5.1 Vilka typer av kommunikationsproblem existerar hos fallföretaget?  
De kommunikationsproblem och svårigheter som har identifierats hos fallföretaget i 

resultaten med hjälp av intervjuer och observation är:  

 Organisationens ledning och atmosfär främjar inte kommunikation 

 Medarbetarna inom gruppen är osäkra på varandra 

 Gruppen delar inte organisationens normer och värderingar 

 

5.1.1 Organisationens ledning och atmosfär främjar inte kommunikation 

 

Organisationens ledning främjar inte kommunikation 

Oklara direktiv från ledning och förvirring inom produktionsgruppen uppger flera 

intervjudeltagare vara två stora problem. De önskar sig en bättre synlighet och 

transparens genom hela produktionen, då alla vet vad de ska göra och vad de andra gör 

så man slipper spring och förvirring. Richmond och McCroskey (2001) delar in den 

interna kommunikationen i sex olika typer varav en är den informativa funktionen som 

ska se till att medarbetare har tillräckligt med information för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter. De menar att den informativa funktionen ska se till att medarbetare har 

tillräckligt med information för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. I det här fallet när 

flera individer svarar att otydliga direktiv är ett problem har den interna 

kommunikationen med mål att informera inte fungerat. Här får man fundera vad som 

går fel i informationsöverförandet. Tycker sändaren att den har varit tydlig, men att 

mottagaren inte anser det? Har man använt rätt kommunikationskanaler som når ut på 

rätt sätt? Ledningen behöver fundera på sitt val av kommunikationssätt, då det finns 

många studier som visar att kvalitén på ledarnas kommunikation påverkar hela 

organisationens atmosfär och därmed företagets hela resultat (Hedman och Valo, 2015). 

En effektiv och rationell kommunikation är grunden till ett bra ledarteam (Salem, 2008). 

Ledningsfunktionen ska fokusera på den typ av kommunikation som ska få medarbetare 

att göra det som krävs för att uppnå målen, det handlar om att lära känna medarbetarna 

för att kunna skapa goda relationer med dem (Richmond och McCroskey, 2011).  
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Den interna kommunikationen har vanligtvis två mål, det första målet är att den interna 

kommunikationen är att informera de anställda om deras dagliga uppgifter och 

organisationens policys, riktlinjer, mål och gemensamma värderingar. Det andra målet 

är att skapa en gemenskap inom organisationen (De Ridder, 2004). Det första målet med 

den interna kommunikationen har inte uppnåtts hos fallföretaget då oklara direktiv anses 

vara ett stort problem hos flera intervjudeltagare. 

 
Brist på förtroende för ledningen 

Några deltagare har påvisat ett bristande förtroende för ledningen, då de menar att 

ledningen inte alltid gör de rätta valen eller prioriterar rätt saker först. Ibland känns som 

om att det “pratas över deras huvuden” då de inte är insatta i detaljer, och då de inte 

känner sig delaktiga. Delar av produktionsgruppen känner sig uteslutna från 

beslutsprocessen vilket för gör att det inte känns motiverande för dem och bidra med 

sina egna åsikter och tankar, för de känner sig oviktiga. En öppenhet och bred 

informationsspridning i organisationen rekommenderar Johanson och Heide (2008) kan 

lösa dessa problem, då det kan skapa en förståelse för förändringen. Brist på förtroende 

hos ledaren kan bland annat spåras tillbaka till en dålig kommunikation (Sparrow och 

Cooper, 2003). 

 

Ett gott förtroende till ledaren får tydliga positiva konsekvenser enligt Dicks och Ferrin 

(2001) genom positiva attityder, ett bättre samarbete och bättre prestationsförmåga 

(Jones och George, 1998). Fallföretaget är ett mindre företag och enligt Niemann (2006) 

ligger styrkan hos små företag hos ledaren och dess vilja och engagemang för att skapa 

en bra arbetsmiljö för sina medarbetare, då företagets framgång ofta beror på 

personalens personliga kontakt med entreprenören.  

 

Ledningens brist på uppföljning och kontinuitet 

Flera deltagare menar att både de interna och externa utbildningarna som företaget 

erbjuder är lärorika och intressanta, men eftersom det händer alldeles för få gånger 

uttrycker en deltagare en viss oro över att det inte finns någon kontinuitet i utbildningen 

som tillhandahålls. Mycket av det som sägs och bestäms rinner senare ut i sanden vilket 

gör dem omotiverade att ens försöka vara delaktiga. Att bli en kommunicerande 

organisation är en lärande process som behövs arbetas kontinuerligt med (Clutterbuck, 

2002). Att endast ha få tillfällen där man kan diskutera kommunikationsproblem kan 

kännas som att man inte får en känsla av sammanhang eller kontinuitet i det hela, då 
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kommunikationsfrågor är någonting som man behöver arbeta med hela tiden och inte 

bortprioritera. Organisationens kunskap är grundat på ett nätverk av goda relationer som 

i sin tur uppmuntrar till utbyte och delgivning av kunskap inom organisationen för att 

bygga upp det sociala kapitalet i företaget (Coleman, 1990). Kunskap, beteenden och 

mänskliga interaktioner skapar en tyst kunskap som blir till organisationens 

konkurrensfördel (Colbert, 2004).  

 

Det finns ett behov av utbildning eller hjälp inom kommunikation och konflikthantering 

då konflikter är gärna någonting som undviks. Även om bra saker kan komma ur 

konflikter så uppger flera att det känns som om gruppen inte vet hur man ska hantera 

konflikter eller osämja. Detta gör att gruppen är konflikträdda och inte vågar säga vad 

man tycker till andra då man är rädd för kritik eller konflikter. Johansson (2003) menar 

att en brist på utbildning resulterar i att ledningen har den övertron att kommunikationen 

ska fungera av sig själv utan några större ansträngningar.  

 

Organisationens atmosfär främjar inte kommunikation 

I intervjuerna med fallföretaget uttrycker flera respondenter sin önskan om att 

organisationens miljö och atmosfär behöver bli mer öppen och tolerant som gör att 

individer känner sig bekväma med att säga vad de tycker och uttrycka deras egna tankar 

och åsikter. Dels med varandra i produktionen och upp till ledningen. Den stämning 

som finns på arbetsplatsen är organisationens klimat. Den interna miljön med 

tillhörande attityder, normer och känslor skapas och tolkas av medarbetarna på 

arbetsplatsen, både positiva och negativa. Hur en individ sedan upplever 

organisationsklimatet påverkar i allra högsta grad hur denne tolkar och agerar i olika 

situationer (Prichard och Karasick, 1973).  Den interna miljön formar klimatet där 

kommunikationen sker (Smidts m.fl., 2001).   Under intervjuerna framgår det att flera 

individer delar den känsla av att det finns individer i gruppen som inte vågar säga vad 

de tycker, eftersom de är rädda för konsekvenserna om de uttrycker sig negativt mot 

ledningsgruppen eller mot andra medarbetare. Flera anser att den kommunikation som 

kommer fram idag borde ledningen uppskatta och uppmuntra, ta hänsyn till det som 

sägs och inte åsidosätta de tankar och åsikter som individer vågar stå för och säga idag.  

 

Medarbetarnas engagemang och förtroende är starkt länkat mellan organisationens 

klimat och kultur (Schneider och Reichers, 1983), atmosfären och stämningen på 
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arbetsplatsen formas mycket efter vilket relation cheferna och medarbetarna har till 

varandra, och eftersom flera uppger att de känner att andra är obekväma i att uttrycka 

sina åsikter inför varandra och ledningsgruppen kan det vara en god idé för att främja 

organisationens atmosfär att lära känna varandra och prata mer - och på så sätt kan en 

öppnare atmosfär uppnås. Ekvall m.fl. (1983) menar att en öppenhet i kommunikationen 

och möjlighet till en dialog gynnar förändringsbenägenheten hos medarbetare.  

5.1.2 Medarbetarna inom gruppen är osäkra på varandra 

 

Svårigheter att kommunicera uppåt 

En respondent uttrycker att det är svårare att kommunicera med ledningen än med de 

anställda i produktionen då man känner varandra bättre. Heide m.fl. (2005) stödjer detta 

genom att säga att kommunikationen skiljer sig åt inom organisationen beroende på 

vem man pratar med. Eftersom det är lättare att prata med någon på sin egen nivå än 

med en överordnad, efter som man då inte har samma referensramar. Deltagare säger att 

det är svårare att kommunicera med ledningen då man inte känner de lika väl som de i 

produktionen. I detta fall med problem att kommunicera uppåt är sammankopplat med 

organisationens atmosfär, som behöver bli mer öppen och välkomnande för 

kommunikation så att individer lär känna varandra utöver organisationsnivåerna. 

Den uppåtgående kommunikationen från produktionsarbetare till ledare tenderar att vara 

mer positiv menar Heide m.fl. (2005), vilket även känns igen i fallföretaget då några 

intervjudeltagare medger att det är mycket svårare att kommunicera om negativa 

händelser som hänt i produktionen än de positiva. En respondent sa att det är svårt och 

att det tar emot eftersom det är svårt att veta hur ledningen kommer att reagera och vilka 

konsekvenser det kommer att innebära för både individen och gruppen. Flera upplever 

att det finns individer i gruppen som inte vågar säga vad de tycker och är rädda för 

konsekvenserna om de uttrycker sig negativt, mot ledningsgrupp och andra 

medarbetare. Cheney m.fl. (2004) har identifierat orsaker till varför medarbetare har 

svårigheter att kommunicera negativa erfarenheter till ledare: 

 osäkerhet gällande sin egen situation 

 man är rädd för negativa konsekvenser 

 man har ett bristande förtroende till ledare 

 man har dåliga erfarenheter sen tidigare försök att kommunicera brister eller 

problem 

 organisationens kommunikationsklimat är inte öppet och tolerant 
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 man har en önskan och behov av att framställa sig själv i det bästa ljuset 

 negativ feedback undertrycks eller feltolkas oavsiktligt eller avsiktligt av ledare 

högre upp i organisationen 

 

Det finns de produktionsarbetare som vågar stå för sin åsikt och har inga problem att 

kommunicera med ledningen. Dessa individer säger att de har fått en bra kontakt och 

upplever att de har blivit lyssnade på. Men det finns tillfällen när de har upplevt att det 

som sagts inte har gått in eller ledningen har tagit del i vad som har sagt. 

Intervjupersonerna har sagt att det kan ha varit mycket runtomkring som har påverkat 

ledningens fokus, då de har så mycket annat att engagera sig i. Nieman (2006) stödjer 

detta genom att påpeka att leda ett litet företag är helt olikt än ett stort företag. Ledaren 

för ett litet företag måste ansvara och koncentrera sig på ledningsuppgifter, processer 

och tillgång av resurser samtidigt som företaget ska utvecklas och växa. Här ska 

ledningen försöka fokusera på och uppmuntra kommunikation som individer söker 

spontant utan att bli tillfrågade först. 

 

Ingen spontan kommunikation 

Vid observation av fikarasten blev det tydligt att det råder brist på en spontankontakt 

och informell kommunikation. De Ridder (2004) menar att det finns två mål med den 

interna kommunikationen, först att informera och sedan att skapa en gemenskap inom 

organisationen. Det finns ingen riktig “vi” känsla i organisationen, en samhörighet 

vilket märks påtagligt då kommunikation oftast sker med den man är bekväm med, och 

istället för att kommunicera med varandra på raster så väljer man istället att sitta med 

sin mobiltelefon och kommunicera med andra som inte är i rummet.  

 

Socialiseringsfunktionen är enligt Richmond och McCroskey (2001) den funktion som 

ofta glöms bort men som kanske ändå är den allra viktigaste funktionen. 

Socialiseringsfunktionen avgör om en individ överlever eller inte i en organisation. Det 

handlar om att bli en del i det existerande kommunikationsnätverket och lära sig att 

tolka de informella normer och regler som existerar. 

 

Då flera respondenter säger att de inte känner varandra så väl i gruppen och det gör dem 

osäkra på att komma med kritik eller råd till den andre då de inte vet hur denne ska 

reagera, har de egentligen svaret på frågan i samma mening. De behöver lära känna 

varandra bättre genom att kommunicera oformellt och socialisera med varandra för att 
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erbjudas en möjlighet att lära känna varandra och få ett trevligare klimat för alla på 

arbetet. Jackson och Welch (2007) stödjer detta påstående genom att säga att det 

vardagliga pratet har en viktig roll i att kunna skapa engagemang och tillit. Kalla (2005) 

säger även att kunskap och förtroende är två grundläggande faktorer för organisationens 

konkurrenskraftighet. Kommunikation kollegor emellan, förtroende, gemensamma mål 

och värderingar anser författaren vara grunden för en kunskapsdelning inom företaget. 

5.1.3 Gruppen delar inte organisationens normer och värderingar 

 

Gruppens brist på ansvar 

Flera intervjudeltagare uppmärksammar de olika gruppmedlemmarnas olika värderingar 

och brist på ansvar som ett stort problem. Någonting som en själv ser som självklart är 

inte lika självklart för den andra personen. Den interna kommunikationen ska enligt De 

Ridder (2004) ha som mål att informera om organisationens policys, riktlinjer och 

gemensamma värderingar. Här är det tydligt att den interna kommunikationen om 

organisationens gemensamma värderingar har misslyckats, då de olika 

gruppmedlemmarnas inte delar eller har samma uppfattning om organisationens 

värderingar och normer. Att gruppmedlemmarna har tolkat och uppfattat 

organisationens normer och värderingar så pass annorlunda resulterar senare i att det 

finns de individer som behöver göra mer, arbeta hårdare än de resterande i gruppen 

eftersom de känner ett ansvar både för gruppen och för sig själv. Den regulativa 

funktionen som Richmond och McCroskey (2001) menar ska förmedla organisationens 

regler, policys, normer och värderingar ligger till grunden för att styra organisationens 

tänkande och handlande. Om alla individer förstod, accepterade och följde 

organisationens värderingar som ledaren kommunicerar ut, finns det en möjlighet att 

gruppansvaret skulle öka då man vet vilka regler och informella regler organisationen 

har. Ett klart och framförallt delat mål samt ledningens engagemang är det viktigaste för 

att uppnå en kvalitetsförbättring. Organisationens kvalitetsmål behöver vara delade med 

alla i medarbetare. För att uppnå en gemensam syn på organisationens kvalitetsmål 

behövs den informeras och kommuniceras ut till medlemmarna (Tanner, 1994). Just 

därför anser Crosby (1996) att kunna kommunicera är det viktigaste ledningsverktyget 

för kvalitet. 

 

Clutterbuck (2002) menar att det inte är ovanligt att det finns ett glapp mellan vilka 

värderingar som organisationen vill förmedla ut och vad som egentligen händer nere på 
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golvet. Med hjälp av intern kommunikation kan organisationen bygga upp en säker och 

stabil miljö som främjar goda relationer kollegor emellan. Det underlättar vid 

problemlösning och kan klargöra vad som förväntas av individen gentemot 

organisationens egna värderingar. Här behöver organisationens ledning vara mycket 

tydlig i vilka signaler de sänder ut och vilka typer beteenden som uppmuntras. 

 
Ojämnt deltagande 

Flera intervjudeltagare nämner att det inte är alla i gruppen som deltar i diskussioner vid 

möten, eller delar tankar och åsikter. Ofta är det samma personer som pratar vid möten. 

Detta har även observerats vid möten, då det var teamledaren som hade till uppgift att 

leda mötet, och några få kom med invändningar och frågor. Resterande av gruppen var 

tysta. Hedman och Valo (2015) har identifierat tre olika anledningar för ojämnt 

deltagande i gruppen: 

1. Gruppmedlemmens position kan ha en avgörande faktor om det är den rätta tiden 

och platsen för att delta. En del medlemmar kan ha en position som gör att de är 

mer verksamhetsinriktade, vilket gör det mer naturligt för dem att prata. 

2. De andra gruppmedlemmarnas typ av kommunikation kan antingen främja eller 

hindra deltagande i konversationer. En positiv och stöttande atmosfär som 

tillåter deltagande ansågs vara viktigt för delaktighet samt att negativa 

kommentarer, avvisningar och att man inte får tala till punkt ansågs vara saker 

som hindrade detta. 

3. Olika personligheter inom gruppen kan även förklara ojämnheten i aktivt 

deltagande. Vissa medlemmar dominerar konversationen, andra delar inte och 

några har svårigheter att uttrycka deras egna åsikter. 

Företaget får även här arbeta för en positiv och öppen atmosfär som tillåter deltagande 

av alla gruppmedlemmar. Men sedan får man även acceptera att alla är olika, alla 

behöver inte bidra till konversationer vid möten lika mycket - men alla ska känna sig 

bekväma att yttra någonting de tycker är viktigt. Det är mycket betydelsefullt för 

organisationen att medlemmar delar med sig av sina egna kunskaper och åsikter. 

 

5.2 Hur kan dessa kommunikationsproblem undvikas? 
Clutterbuck (2002) menar att det är väldigt individuellt vad företag behöver arbeta med 

för att få en kommunicerande organisation, men menar att det största hindret för 

implementering är tid. I de flesta organisationer ska implementeringen gå så snabbt som 
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möjligt och man vill se resultat kvickt. Men för att bli en kommunicerande organisation 

är en lärande process som behöver arbetas med kontinuerligt. 

5.2.1 På ledningsnivå 

Under intervjuer har det kommit fram önskningar från produktionsarbetare att få en 

bättre transparens, en bättre framförhållning och att få vara med i beslutsprocesser kan 

Cluttebucks (2002) råd vara bra att tänka på: 

 Förklara fördelarna med en effektiv kommunikation, på en organisations-, 

grupp- och individnivå. 

 Klargöra organisationens mål och fokus, både med organisationen och 

kommunikationens funktion 

 Bidra med ett trovärdigt och gott ledarskap, och agera som en bra förebild för 

god kommunikation 

 

Då ledningen sätter standarden på organisationens kommunikation och 

produktionsarbetarna gör som ledningen gör är det mycket viktigt att en god 

kommunikation startar uppifrån och går nedåt i ledet. Eftersom det också har varit 

oklarheter kring organisationens värderingar och mål behövs det även kommuniceras ut 

tydligare värderingar och vad för sorts mål organisationen strävar efter, så gruppen kan 

ta det ansvar som krävs av dem för att nå de uppsatta målen. Att förmedla 

organisationens regler, policys, normer och värderingar ligger till grunden för att styra 

organisationens tänkande och handlande (Richmond och McCroskey 2001). 

5.2.2 På gruppnivå 

Gruppen uttrycker önskan om att lära känna sina arbetskamrater bättre för att kunna 

trivas och ha en bra relation med varandra. Under intervjuer föreslår flera att de skulle 

vilja göra mer saker med varandra utanför arbetet, såsom teambuiding eller after work 

så att man kan lära känna varandra i en annan och neutral omgivning. Informell 

kommunikation kan användas utanför arbetet för att uppnå en mer ärlig och öppen nivå 

på kommunikationen mellan gruppmedlemmarna (Hedman och Valo 2015).  Dawkins 

(2005) menar att man inte ska underskatta den interna kommunikationen. Det 

vardagliga och oformella pratet har en mycket viktig roll i att kunna utveckla 

engagemang och tillit (Welch och Jackson, 2007). 
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Gruppen i sig är dåliga att hantera konflikter och avvikelser, här önskas mer utbildning 

då man vet hur man ska agera i svåra situationer som krävs, för att kunna ta en konflikt 

istället för att undvika den.  

5.2.3 På individnivå 

Respondenterna är eniga om att man ska våga lyfta fram sina egna tankar och åsikter, 

samt våga prata med varandra så man lär känna varandra bättre. Man ska även försöka 

att prata med dem man inte känner för att kunna uppnå en bättre stämning i gruppen. 

Genom att bidra med informella och stöttande diskussionsforum hos gruppen, kan det 

hjälpa medlemmarna att sätta ord på de kommunikationsbarriärer som de upplever, 

vilket kan förbättra atmosfären i hela organisationen. De individer som inte har 

möjligheten att uttrycka sig lika bra som andra kan uppmuntras genom att man tar bort 

otrevliga inslag som sarkasm, negativ humor och maktkamper i 

kommunikationsprocessen. En informell kommunikation behöver oftast arbetas med 

kontinuerligt, då det är den typ av kommunikation som utvecklar tillit mellan 

gruppmedlemmarna (Hedman och Valo, 2015). 
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6. Slutsats 
Detta kapitel drar slutsatser från den teoretiska referensramen samt resultatet av 

studien. 

 

6.1 Slutsats: Identifierade kommunikationsproblem och lösningar 
Syftet med denna studie var att identifiera kommunikationsproblem som kan existera i 

ett mindre företag, samt ge förslag på hur man kan undvika eller arbeta för att motverka 

dessa problem. Hos fallföretaget identifierades det tre typer av kommunikationsproblem 

som ligger som grund till andra upplevda problem i organisationen, då 

kommunikationsproblem är komplexa och kan bero på mängder av olika faktorer 

(Heide m.fl., 2005). De identifierade kommunikationsproblemen var att organisationens 

ledning och atmosfär inte främjar kommunikationen, medarbetarna inom gruppen är 

osäkra på varandra och att gruppen inte delar organisationens normer och värderingar. 

Lösningarna på samtliga av dessa problem har identifierats med hjälp av litteraturen och 

intervjuer med respondenter från fallföretaget. Både litteraturen och intervjudeltagare 

föreslår att mer kommunikation, både informell och formell kommunikation kan vara 

ett sätt att komma till rätta med de identifierade problemen. Eftersom organisationens 

ledning och atmosfär inte främjar kommunikationen krävs det en ändring, då den 

interna miljön till stor del formar - antingen gynnar eller missgynnar klimatet där 

kommunikationen sker (Dackert m.fl., 2003). Att medarbetarna inom gruppen är osäkra 

på varandra grundar sig mycket i att de inte känner varandra väl och vet inte hur de 

andra i gruppen reagerar på olika situationer, såsom att ta emot kritik. I organisationen 

förekommer spontan kommunikation eller oformell kommunikation sällan, vilket gör att 

socialiseringsfunktionen som är den viktigaste funktionen med den interna 

kommunikationen (Richmond och McCroskey, 2001) uteblir och därmed lär individerna 

i gruppen inte känna varandra. Tydligare och mer formell kommunikation om 

organisationens värderingar och normer är viktigt så att alla individer i gruppen vet vad 

som förväntas av dem gentemot organisationen. Jacobsen m.fl. (2002) generaliserar 

kommunikationsproblem som att ledare eller anställda inte får ta del av den information 

som de anser sig ha ett behov av och på grund av detta förhindras av osäkerhet i sitt 

dagliga arbete. Mer formell och informell kommunikation behöver ske inom 

organisationen och på så sätt kan atmosfären välkomna kommunikation och bidra till att 

medarbetarna inom gruppen lär känna varandra och vågar prata mer. Den formella 
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kommunikationen behöver informera och ge organisationens medlemmar klarhet om 

dagliga händelser, beslut och organisationens normer och värderingar.  

 

6.2 Teoretiska bidrag  
Studien fann empiriska bevis som stödjer tidigare teorier om organisationers 

kommunikationssvårigheter, samt belyser kommunikationssvårigheter i ett mindre 

företag. I denna studie har det även visats att dagens teknik exempelvis mobiltelefoner 

påverkar den informella kommunikationen på ett företag på negativt sätt, då personer 

inte längre behöver prata med varandra runt bordet för att ha en kommunikation, utan 

man kan istället ta upp sin mobiltelefon för att prata, sms:a, skicka bilder eller liknande 

till en annan person som inte är i rummet. Här visas det att den tekniska utvecklingen 

inte bara bidrar med positiva hjälpmedel för kommunikationen. 

 

6.3 Praktiska bidrag  
Denna studie bidrar till fallföretaget genom att förmedla de anställda i organisationens 

synvinkel och åsikter på deras kommunikationsproblem för en bättre förståelse. Den 

bidrar även till att understryka hur viktigt den interna kommunikationen är för 

organisationen, samt hur mycket som påverkas om inte den interna kommunikationen 

fungerar som den ska. Studien bidrar även med identifikation och kartläggning av 

existerande kommunikationsproblem hos fallföretaget. Andra företag i liknande 

situation som känner att de kommunicerar för lite, både med informell och formell 

kommunikation kan även dra nytta av denna studie. Studien belyser hur viktiga dessa 

kommunikationstyper är för organisationen och vilka konsekvenser det kan innebära att 

ignorera dessa.  

 

Fallföretaget har även fått förslag och idéer på hur de kan gå till väga för att lösa deras 

kommunikationsproblem, både med hjälp av empirin i rapporten samt de anställdas 

förbättringsförslag. 

 

6.4 Framtida studier  
Denna studie kan utvecklas genom att undersöka ett eller flera andra små företag i 

samma typ av bransch, för att se eventuella likheter och skillnader. Eftersom antalet 

artiklar och forskning som finns om kommunikation i mindre företag är mycket 

begränsade, skulle det vara intressant att utforska ämnet närmare med fler och mer 

omfattande studier. Majoriteten av den teori som var inhämtad till detta arbete var 
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studier genomförda på stora företag och det skulle vara intressant att se om det finns 

markanta skillnader mellan stora företag och mindre företag.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjufrågor 
Frågor till VD 

 

1. Hur fungerar kommunikationen i organisationen?  

       a) Mellan arbetarna i produktionen  

b) mellan produktionsarbetarna och ledningen 

2. Vad upplever du hindrar kommunikationen att nå fram? 

3. När upplever du att kommunikationen fungerar bra?  

4. Vad vill du få ut av en välfungerande kommunikation?  

5. Hur tror du att kommunikationen kan förbättras?  

6. Upplever du ofta att det blir missförstånd mellan olika parter i organisationen? 

a) Mellan arbetarna i produktionen 

b) Mellan produktionsarbetarna och ledningen  

7. Varför tror du att det blir missförstånd?  

8. Får du en klar bild av vad som händer i produktionen så att du kan fatta bra 

beslut ifrån det?  

Intervjufrågor till Salesmanager 

 

1. Hur länge har du arbetat  här? 

a) Trivs du bra? 

2. Vilken typ av grundutbildning har du? 

a) Andra erfarenheter?  

3. Har du fått gå kurser/utbildningar under din tid som anställd? 

a) Skulle du vilja gå fler kurser? 

4. Hur fungerar kommunikationen i organisationen?  

a) Mellan arbetarna i produktionen  

b) mellan produktionsarbetarna och ledningen 

5. Vad upplever du hindrar kommunikationen att nå fram? 

6. När upplever du att kommunikationen fungerar bra?  

7. Vad vill du få ut av en välfungerande kommunikation?  

8. Hur tror du att kommunikationen kan förbättras?  

9. Upplever du ofta att det blir missförstånd mellan olika parter i 

organisationen?  



 

G 

 

a) Mellan arbetarna i produktionen 

b) Mellan produktionsarbetarna och ledningen? 

10. Varför tror du att det blir missförstånd?  

11. Känner du tillräckligt stöd från ledningen?  

Intervjufrågor till Teamledare 

 

1. Hur länge har du arbetat  här? 

a) Trivs du bra? 

2. Vilken typ av grundutbildning har du? 

a) Andra erfarenheter?  

3. Har du fått gå kurser/utbildningar under din tid som anställd? 

a) Skulle du vilja gå fler kurser? 

4. Hur fungerar kommunikationen i organisationen?  

a) Mellan arbetarna i produktionen  

b) mellan produktionsarbetarna och ledningen 

5. Vad upplever du hindrar kommunikationen att nå fram? 

6. När upplever du att kommunikationen fungerar bra?  

7. Vad vill du få ut av en välfungerande kommunikation?  

8. Hur tror du att kommunikationen kan förbättras?  

9. Upplever du ofta att det blir missförstånd mellan olika parter i 

organisationen?  

a) Mellan arbetarna i produktionen 

b) Mellan produktionsarbetarna och ledningen? 

10. Varför tror du att det blir missförstånd?  

11. Känner du tillräckligt stöd från ledningen?  

12. Känner du stöd för ledningen?  

13. Känner du att du kan hantera alla situationer som krävs av en 

teamledare?  

Intervjufrågor till Produktionsarbetare 

 

1. Hur länge har du arbetat här? 

a) Trivs du bra? 

2. Vilken typ av grundutbildning har du? 

a) Andra erfarenheter? 



 

H 

 

3. Har du fått gå kurser/utbildningar under din tid som anställd? 

a) Skulle du vilja gå fler kurser? 

4. Hur fungerar kommunikationen i organisationen?  

a) Mellan arbetarna i produktionen  

b) mellan produktionsarbetarna och ledningen 

5. Vad upplever du hindrar kommunikationen att nå fram?  

6. När upplever du att kommunikationen fungerar bra?  

7. Vad vill du få ut av en välfungerande kommunikation?  

8. Hur tror du att kommunikationen kan förbättras?  

9. Upplever du ofta att det blir missförstånd mellan olika parter i organisationen?  

a) Mellan arbetarna i produktionen 

b) Mellan produktionsarbetarna och ledningen? 

10. Varför tror du att det blir missförstånd? 

11. Känner du tillräckligt stöd från ledningen?  

12. Känner du stöd för ledningen?  
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Bilaga 2: Släktskapsdiagram 
Släktskapsdiagram  

Grunden för släktskapsdiagrammet har varit två frågor ”Vilka kommunikationsproblem 

existerar hos fallföretaget?” och ”Hur kan dessa kommunikationsproblem undvikas?” 

eftersom arbetet handlar om barriärer för intern kommunikation och hur man kan lösa 

dessa. Resultaten från intervjun har delats upp i olika underrubriker för att få en bättre 

översyn av all insamlad data.  

 

”Vilka kommunikationsproblem existerar hos fallföretaget?”  

Organisationens miljö och atmosfär 

 Det är stressigt på arbetsplatsen som gör att man inte hinner tänka klart  

 Det har tillkommit flera nya anställda som inte har samma erfarenheter eller tänk 

som den befintliga gruppen 

 Man tar inte personlig kontakt med varandra, utan pratar inte med den som rörs 

av problemet utan man pratar hellre om den personen med andra 

Organisationens ledning 

 Måste kunna motivera och uppmuntra till kommunikation och ha en atmosfär 

som tillåter detta 

 Skapa ett tydligare ledarskap i produktionen  



 

J 

 

 Skapa en atmosfär som gör att man vågar kommunicera med varandra och 

uttrycka sina egna åsikter 

 Följa upp saker som man har bestämt, och jobba kontinuerligt med viktiga 

frågor  

 Skapa en bättre transparens som underlättar för alla att se vad man ska göra och 

vad de andra gör 

 Motivera för beslut och låta personal vara delaktiga 

 Man ska direktiv som inte kan missförstås  

 

Organisationens produktionsgrupp 

 Man är rädd för att ge kritik till personer  

 Man vet inte hur den andre fungerar som person 

 Folk lyssnar inte 

 Man är rädd för hur den andra ska reagera 

 Gruppansvaret sviktar 

 Gruppen är dålig på att hantera konflikter 

 Man diskuterar inga problem 

 Man talar inte samma språk 

 Gruppen har olika värderingar och tankar 

 Man pratar inte tillräckligt med varandra 

 Det finns ingen tvåvägskommunikation 

 Man är rädd för att den andre ska ta kritiken för personligt 

 Man vågar inte stå upp för sin åsikt 

 

”Hur kan dessa kommunikationsproblem undvikas?”  

 

Organisationens ledning/management  

 Hjälpa till att skapa en bättre transparens  

 Alla ska veta vad alla gör 

 Få en bättre framförhållning 

 Förmedla organisationens mål och värderingar tydligare  

Bygga upp en gruppkänsla 

 Teambuilding, after work aktiviteter 



 

K 

 

 Utbildning i konflikthantering 

 Lära sig att hantera avvikelser 

På individnivå 

 Lyfta fram sina egna tankar och åsikter 

 Man ska våga prata mera  

 Prata med alla, inte bara de man känner eller är bekväm med 

 Man pratar mer med varandra



 

 

 


