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FÖRORD 

Vi vill inledningsvis ge ett stort tack till studiens uppdragsgivare som med öppna armar tog emot oss 

och ville bli en del av det här arbetet. De respondenter som medverkat i studien har visat ett fantastiskt 

bemötande och frikostigt delat med sig av information om både sig själva och företaget. Vi vill också 

tacka vår handledare Johan Grinbergs som visat ett stort engagemang och alltid givit oss konkret och 

värdefull feedback. Samt tacka samtliga klasskamrater som funnits tillhands för rådfrågning och som 

opponerat på vårt arbete under handledning och seminarier. Sist men inte minst vill vi tacka varandra 

att vi stöttat varandra genom detta arbete. 
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Purpose: The purpose of this study is to study how directors, managers and employees communicate 

with each other within a large hierarchical organization and what strategies are needed to conduct 

effective organizational communication. This will be done by studying the organization's 

communication flows and how different communication channels are used, with a great focus on the 

digital channels. 

 

Research questions: 
a) Which structures are used for the purpose of effective organizational communication within a 

large hierarchical organization? 

b) How is the organization communication affected by the digital structure? 

c) How can strategies be created for the use of digital communication tools? 

 

Method: The authors have chosen to use a qualitative approach gathering empirical material. The 

empirical data was collected from interviews and weekly postal interviews. 

 

Conclusion: Digital tools are a good for organizing organizational communication. However, it 

requires a strategy for effective organizational communication. This by being clear and reducing 

excess mail by, for example, reducing sending mail to people who do not need to access the 

information in that mail. 
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Syfte: Syftet med denna studie är att studera hur ledning, chefer och medarbetare kommunicerar med 

varandra inom en stor hierarkisk organisation och vilka strategier som behövs för att bedriva en 

effektiv organisationskommunikation. Detta kommer göras genom att studera organisationens 

kommunikationsflöden och hur olika kommunikationskanaler används, där ett stort fokus kommer 

beröra på de digitala kanalerna. 

 

Frågeställningar: 
a) Vilka strukturer används i syfte för att bedriva en effektiv organisationskommunikation inom 

en stor hierarkisk organisation? 

b) Hur påverkas organisationskommunikationen av den digitala strukturen? 

c) Hur kan strategier skapas för användandet av digitala kommunikationsverktyg? 

 

Metod: En kvalitativ metod där författarna har valt att utgå från empirin som består av insamlat 

material från semistrukturerade intervjuer samt veckologgar/postalintervjuer. 

 

Slutsats: Digitala verktyg är ett bra verktyg för att bedriva orginisationskommunikation. Dock krävs 

det en strategi för att bedriva en effektiv organisationskommunikation. Detta genom att vara tydliga 

och minska på överflödiga mail genom att exempelvis minska att skicka mail till personer som inte 

behöver ta del av informationen i det mailet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BEGREPPSLISTA 

Organisationskommunikation: definieras som organisationsmedlemmarnas formella och 

informella kommunikation internt i en organisation, även kallat intern kommunikation (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2008). 

Hierarki: kan utforma sig på flera sätt, men författarna har valt att benämna hierarki 

utifrån Mintzbergs maskinbyråkrati. Alltså ett led med ledning i början av ledet, olika led av 

mellanchefer med medarbetare i änden av ledet. (Mintzberg, i Forslund 2013) 

Struktur: är författarnas egen definition och beskriver hur interna 

kommunikationsvägar inom organisationer används. 
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1. INLEDNING 

Det inledande avsnittet ger en kort bakgrund till det ämne som studien kommer att handla om, samt 

beskriver studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. 

 

1.1 BAKGRUND 

Dagens organisationer växer och blir allt större, det är inget ovanligt att företag har flera tusen 

anställda vilket leder till en större hierarkisk struktur. Hierarki är något som förekommer inom alla 

organisationer men kan skilja sig beroende på hur många nivåer och mellanchefer som finns. 

Kommunikationen är det som samordnar individerna inom organisationen och räknas därför idag till 

det viktigaste som måste fungera för att en organisation ska överleva (Berson, 2014). När forskningen 

om organisationer började växa fram under 50- och 60-talet talades det om att kommunikation 

uppfattades som någonting som skedde inom en organisation, organisationen sågs som en box där 

människor verkade och kommunicerade (Putnam, 1983; Putnam, Phillips & Chapman, 1996). 

Organisationer ansågs existera oberoende av kommunikation mellan medlemmarna (Taylor, 1995). 

Organisationer såg alltså tidigare ut som objektiva fenomen bestående av byggnader och datorer, 

vilket stärks med organisationsscheman som beskriver organisationens struktur. Den moderna synen 

på att beskriva organisationer är genom sociala system som hålls ihop genom en gemensam kultur, 

som utgörs av normer, värderingar, tankesätt och rutiner. Kulturen och de värderingar som finns inom 

en organisation existerar genom en ständig kommunikation mellan medlemmarna (Weick, 1995). 

Därför drar många forskare slutsatsen om att organisationer kan ses som komplexa 

kommunikationssystem där kommunikationen både finns och produceras (Deetz, 2001) 

 

Begreppet organisationskommunikation började synas under 40-och 50-talet (Redding, 1985) och 

inriktade sig då mot hur chefer skulle kommunicera med sina anställda i syfte att få lojala och 

motiverade arbetare. Grundprinciperna byggde på att skapa en större förståelse om hur mottagaren av 

information uppfattar meddelandet, att det mottagaren agerar utefter är det senaste meddelandet och 

inte efter det som grundinformationen kom ifrån. Det vill säga att meddelandet kan förändras när det 

transformeras via en medlande person. Det var under 60- talet som organisationskommunikation 

började etableras som ett akademiskt ämne. Det var också då som forskningen tog fart och områden 

som kommunikation mellan under och överordnade, kommunikationsnätverk, grupper och feedback 

blir populära att undersöka (Tompkins & Wanca-Thibault, 2001). 

 

Den tidiga forskningen utgår från kvantitativa metoder utifrån ett medarbetarperspektiv som 

fokuserade på individens uppfattning om ämnet. Den senare forskningen ägnas åt ledningens 

perspektiv med fokus på att använda kommunikation som ett ledningsverktyg i syfte för att uppnå en 

ökad effektivitet (Johansson, 2003). Traditionellt sett har intern kommunikation samordnats via möten 

där människor träffas men teknologin har tagit en snabb vändning och dagens medarbetare föredrar i 

hög grad av få information snabbt och där det är mest praktiskt att få den (Kamon, 2014). Intern 

digital kommunikation antas underlätta för att uppmuntra anställda att bidra till företagets strategi 

genom att samla idéer, ge feedback och framkalla högre engagemang hos personalen (Lipiäinen, m.fl., 

2013) Många har bland annat mailen kopplade till mobiltelefonen och kan när som helst skicka och ta 

emot meddelanden. Den digitala kommunikationen uppfattas idag som både flexibel och enkelt, vilket 

bidrar till att det används flitigt av dagens chefer för att kommunicera med sina medarbetare 

(Lipiäinen, m.fl, 2013). Den senare forskningen uppmärksammar också hur den muntliga och 

skriftliga kommunikationen integreras i kommunikationsprocesserna i organisationer (Jämtlid, 1998; 

Spilka, 1993) och det är därför av intresse att studera dem tillsammans. 
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1. 2 PROBLEMATISERING 

Det är vanligt att kommunikationsproblem uppstår när en organisation växer för att ledningen och 

medarbetarna hamnar långt ifrån varandra. Avståndet leder till att mottagaren blir mindre mottaglig för 

information och det blir svårare att kommunicera och bedriva ett effektivt ledarskap. De digitala 

kommunikationskanalerna har bidragit till att det blir lättare att sprida information i en stor hierarkisk 

organisation både för att det är enkelt och tidseffektivt. Det är lätt för ledningen att skicka ut massmail 

till hela organisationen och skriva allmän information på ett intranät. Digitala kommunikationskanaler 

underlättar för att kommunicera med människor runt om i hela världen och har många fördelar, men 

det finns studier som samtidigt undersöker baksidan med det (Lipiäinen m.fl., 2013). Den digitala 

strukturen har lett till att människor undviker att träffas och ge information och diskutera någonting 

om det kräver en extra ansträngning. Friedl och Vercˇicˇ (2011) menar att människor har förlorat 

konsten att använda sig av verbal kommunikation. Hallowell (1999) påpekar att användningen av 

elektroniska kommunikationskanaler påverkar relationer mellan medarbetare då de distanseras från 

varandra och att det lätt blir missförstånd när människor ska kommunicera via text. Stevens och 

McElhill (2000) har noterat att skriftlig kommunikation sällan är det bästa sättet att förmedla ett 

budskap eller att motivera de anställda. Den digitala kommunikationen kan bidra till missuppfattningar 

för att svåra sökvägar och för långa texter leder till att budskapet inte riktigt når fram (Kamon, 2016). 

Friedman och Currall (2003) menar att den digitala kommunikationen lättare kan orsaka frustration 

och en diskussion kring ett problem lätt kan uppfattas som stötande och att personen som skriver är 

mer aggressiv än den i verkligheten är. Enligt Berson (2014) ställer den digitala kommunikationen 

också högre krav på medarbetarna själva att läsa, söka och hitta information, vilket många gånger kan 

vara svårt. Bristande kvalité i den interna kommunikationen leder till ett minskat förtroende hos 

medarbetarna för sina chefer, ledningen och sin arbetsplats (ibid). Någonting som i sin tur påverkar 

medarbetarnas välmående och möjligheterna för att prestera och nå organisationens mål (Dasgupta, 

Suar & Singh, 2012). 

 

Studiens utgångspunkt för det centrala problem som sammanfattningsvis kan belysas är att det brister i 

en medvetenhet kring dessa problem. Hur kan ledningen kontrollera att det bedrivs en effektiv 

kommunikation och att digitala kommunikationskanaler inte missbrukas? Någonstans är det upp till 

medarbetarna att svara på den frågan och det är därför intressant att få både ledningen, mellancheferna 

och medarbetarnas perspektiv i denna studie. Detta för att kunna hitta styrglapp för att kunna sätta en 

tydligare strategi för kommunikation som i dagens läge inte finns, inte är kommunicerad och/eller 

ignorerad. 

3 

1.3 SYFTE 

Syftet med denna studie är att studera hur ledning, chefer och medarbetare kommunicerar med 

varandra inom en stor hierarkisk organisation och vilka strategier som behövs för att bedriva en 

effektiv organisationskommunikation. Detta kommer göras genom att studera en organisations 

kommunikationsflöden och hur olika kommunikationskanaler används, där ett stort fokus ligger på de 

digitala kanalerna. 

 

1.4 FORSKNINGSFRÅGOR 

a) Vilka strukturer används i syfte för att bedriva en effektiv organisationskommunikation inom 

en stor hierarkisk organisation? 

b) Hur påverkas organisationskommunikationen av den digitala strukturen? 

c) Hur kan strategier skapas för användandet av digitala kommunikationsverktyg? 
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2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISKA 

UTGÅNGSPUNKTER 

Här presenteras tidigare forskning under rubrikerna organisationskommunikation, digital 

kommunikation, organisationsstruktur och hierarki, kultur, mellanchefer, kommunikationsstrategi och 

medarbetarskap. 

 

2.1 ORGANISATIONSKOMMUNIKATION 

Kommunikation inom en organisation handlar om ett socialt samspel mellan människor, vilket kan 

vara en dialog mellan två personer, en situation där flera människor samverkar i form av ett möte, ett 

sammanträde eller en text som skickas från en eller flera avsändare via telefon, fax, brev, e-post eller 

en hemsida (Johansson, 2003). Hur en organisation presterar beror på de anställdas beteenden och 

prestationer, samt hur individerna kommunicerar med varandra inom en organisation. 

Kommunikationen är beroende av olika aspekter som exempelvis källan till kommunikation, vilken 

kommunikationskanal som används och vem som ska ta emot informationen. Kommunikation behöver 

ses som någonting mer än bara överföring av information då den i slutändan hamnar hos individer som 

kan tolka information olika (Hoogervorst, van der Flier, & Koopman, 2004). Kunskap, känslor och 

värderingar styr exempelvis hur individer väljer att tolka information. Individens tolkning av 

information leder vidare till en faktisk handling som avgörs av individens engagemang och hur 

motiverad denna är för att ta emot information (Johansson & Malmsten, 2009). 

 

Organisationskommunikation sker i en strukturerad kontext, organisationens hierarki och struktur 

påverkar processen för kommunikationen. Det är lättare att kommunicera horisontellt än vertikalt, det 

är mycket lättare att kommunicera med människor som är på samma nivå (Roger och Agarwal-Rogers, 

1976). Missförstånd i kommunikationen menar Shannon och Weaver (1949) kan komma från ”brus” 

mellan sändare och mottagare. Bruset kan vara allt från ljudförvrängningar via digital kommunikation 

till tankar hos mottagaren som är intressantare än det som meddelats. 

 

2.1.2 DIGITAL KOMMUNIKATION 

Traditionellt sett brukar företag sprida den interna informationen via tv-apparater, väggaffischer och 

dagstidningar. Idag ser vi ett föränderlig kommunikationslandskap där digitala gränssnitt tar mycket 

större plats och intranät-portaler har blivit populära för att det på ett lätt sätt ger företag möjlighet att 

integrera med sina anställda. Intern digital kommunikation antas i allt högre grad underlätta för att 

uppmuntra anställda att bidra till företagets strategi genom att samla idéer, ge feedback och framkalla 

ett högre engagemang hos personalen (Lipiäinen m.fl., 2013). 

 

Trots att dagens kontorslandskap börjar med mer moderna kommunikationsverktyg som sociala 

medier, bloggar och uppdaterade chattfunktioner anses fortfarande mail som den vanligaste 

funktionen. Mailmeddelanden är billigt, enkelt och ett snabbt sätt att kommunicera på. Dock kan 

möjligheterna att snabbt distribuera information leda till ett informationsöverflöd och ett beroende från 

avsändarens sida att skicka för mycket information digitalt och inte alls välja verbal kommunikation. 

Organisationsomfattande massutskick av mail är något som medarbetarna har reagerat negativt på då 

det kan uppfattas som repetitivt och tråkigt. I vissa organisationer förekommer det långa maillistor och 

det kan vara svårt för ny personal att veta vart de ska vända sig. Nackdelen med mail är också att det 

kan ta lång tid innan personen svarar och på så sett inte anses vara tillräckligt effektivt. (Lipiäinen 

m.fl., 2013). Morris, Nadler, Kurtzberg och Thompson (2002) antyder att chattprogram istället skulle 

vara en bättre kanal än mail för att det skapa en mer social atmosfär. Bloggar kan också ses som 

användbara om det är ledningen som skriver dem i syfte för medarbetarna att få en insikt i vad som 

händer på företaget, samt få en förståelse för ledningens vardag och vad de arbetar med (Lipiäinen 
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m.fl., 2013). Det finns många företag som använder sig interna intranät för att sprida information men 

McNaughton, Quickenden, Matear och Gray (1999) påstår att intranät inte bidrar till en funktionell 

samordning om det inte utformas på rätt sätt eller om personalen inte förstår nyttan med att använda 

det. Det är också vanligt att det är svårt för medarbetarna att hitta på ett intranät och många människor 

upplever att det inte finns tillräckligt med tid för att söka och hitta information. Friedman och Currall 

(2006) lägger fram fördelar att den digitala kommunikationen bidrar till att det blir lättare att 

kontrollera information och korrigera ett meddelande innan det skickas, vilket inte är möjligt vid 

verbal kommunikation. Shannon och Weaver (1949) menar att valet av kommunikationskanal 

påverkar hur tydlig utformade meddelanden de behöver vara. Tal måste vara mer tydlig än skrift, då 

mottagaren kan läsa ett meddelande flera gånger. Ett meddelande som måste konkurrera med andra 

meddelanden bör utformas så tydligt och enkelt som möjligt för att nå mottagaren (ibid). Lipiäinen 

m.fl., (2013) anser ändå att face-to-face kommunikation är att föredra för att det möjliggör rak 

återkoppling och överföring av information på ett mer personligt sätt, vilket bidrar till att det är lättare 

för chefer att bygga långsiktiga relationer med personalen. 

 

André, Caron, Hwang och Brummans (2013) menar att dagens valmöjligheter till den digitala 

kommunikation skapar en större omtanke kring vem som kommunikationen riktas till och från vilken 

typ av plattform. Chefer använder vanligtvis mail när denne vill vara formell, medan smartphonen 

används mer i sammanhang då formalitet inte är lika viktigt. Att ha denna frihet skapar även ett 

mindre glapp mellan det privata livet och arbetslivet då chefer blir tvungna till att aktivt skilja på 

privat kommunikation och arbetskommunikation. Vissa väljer att inte ha tillgång till arbetsmailen på 

telefonen just av den anledningen. Det är något som bidrar till en stor frihet i valet av hur cheferna kan 

kommunicera, men att det då är lättare att skapa ett överflöd av mailutskick (Ibid). Tekniken ger 

möjligheter för organisationer och personer att alltid varar tillgängliga. Många individer upplever 

tidsbrist i arbetet och i privatlivet och de digitala kommunikationskanalerna skapar förutsättningar till 

att individen själv ska få bestämma när denne vill ta till sig informationen (Johansson & Malmsten, 

2009). 

 

Digitaliseringen skapar också förutsättningar för människor att samspela med organisationen oavsett 

geografisk placering. (Johansson & Malmsten, 2009) Brotheridge, Neufeld och Dyck (2015) menar att 

organisationer idag jobbar utspritt och globalt vilket ställer andra krav på kommunikationen. Den 

direkta face-to-face kommunikationen hämmas i och med den geografiska spridningen och 

kommunikation mellan chefer och medarbetare försvåras ytterligare andra faktorer såsom olika 

tidszoner, språk och kulturella skillnader. De digitala kommunikationskanalerna blir här 

förutsättningen för att arbetet ska fungera (ibid). Brotheridge m.fl. (2015) menar att chefer tenderar till 

att använda de digitala kommunikationskanalerna ofta och upprepade gånger vilket kan leda till ett 

informationsöverflöd där personalen inte hinner ta till sig all information. 
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2.3 ORGANISATIONSSTRUKTUR OCH HIERARKI 

Många förknippar hierarkier med sociala avstånd med en rangordning av olika nivåer inom ett företag 

som associeras med olika typer av status och makt. Hierarki är när det förekommer uppdelningar 

tillsammans med olika differentieringar för att samordna individerna mellan avdelningarna inom 

organisationen (Berson, 2014).Utifrån Mintzbergs organisationsteori från 1979 så är maskinbyråkrati 

en form av hierarki där det är en ledning i toppen, mellanchefer i mitten med en operativ kärna längst 

ner i det organisatoriska schemat. I maskinbyråkratier förekommer många led och mycket ansvar. 

Mintzbergs modell över maskinbyråkrati visualiseras enligt nedan figur (Forslund, 2013). 

  

 
Figur 1: Modell över maskinbyråkrati från Mintzbergs teorier 1979 (Forslund, 2013, s.105)  

  

Nothhaft (2010) menar att det är komplext i en hierarki då det förekommer att toppen av hierarkin inte 

har någon kontakt med botten och att ledningen många gånger förlitar sig på att mellancheferna ser till 

att medarbetarna följer organisationens mål. Hierarki kan kommuniceras på flera olika sätt och skapa 

distans, exempelvis hur möten utformas och vilken företagskultur organisationen har. Hierarkier syns 

tydligt vid exempelvis möten då högsta chefen oftast sitter placerad vid huvudet av bordet eller är 

centralt placerad. Detta skapar intryck hos medarbetarna om distans och den hierarkiska ställningen i 

företaget (Larson & Kleiner, 2004). 

 

Kommunikationen anses följa organisationens hierarkiska struktur men de traditionella linjära 

formerna av kommunikation utmanas i och med digitala kommunikationsplattformar då mottagaren 

bestämmer var, hur och när kommunikationen ska ske (Johansson & Malmsten, 2009). Enligt Berson 

(2014) är det lättare för chefer att ge feedback och informera i en mindre hierarki där avstånden är 

korta och på så sätt bedriva ett effektivt ledarskap. För när ledare och medarbetare kommer för långt 

ifrån varandra är det vanligt med styrglapp för att det utfall som ledningen förväntar inte blir 

verklighet. Studier påvisar också att stora hierarkiska avstånd leder till abstrakt tänkande och desto 

kortare avståndet är bidrar till mer konkret tänkande, Berson (2014, s.233) uttrycker det i en metafor 

som att: “Ha fokus på skogen, snarare än träden”. 

 

Organisationsstrukturer, hierarkier och system är centrala delar i traditionella organisationer och 

påverkar olika kommunikationsvägar och utgör det formella kontrollsystem över befogenheter och 

principer för styrning. Strukturerna och systemen bör vara konsekventa, lättlästa och 

sammanhängande så att de signalerar samma meddelanden till personalen. Talar strukturerna och 

systemen emot varandra kan det uppstå strukturella konflikter, vilket innebär att de sänder olika 

budskap till personalen. Får personalen olika meddelanden kan detta skapa en förvirring över arbetet 

och missförstånd kan lätt uppstå. Hierarkierna, strukturerna och systemen ska även samverka med 

organisationskulturerna för att organisationen ska kunna kommunicera en tydlig vision om de 

anställdas arbete som möjligt. (Hoogervorst m.fl., 2004) 
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2.3.1 KULTUR 

Organisationskultur handlar om olika uppsättningar av normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som utvecklas inom en organisation när människor samverkar med varandra 

(Heide m.fl., 2008) Även omgivning, inredning och klädsel kan skapa intryck och kommunicera en 

viss känsla som påverkar organisationskulturen (Larson & Kleiner, 2014) Organisationskulturen 

kommunicerar underförstått till personalen genom normer och värderingar som fungerar som 

vägledning med oskrivna regler. De oskrivna reglerna kommunicerar hur saker och ting borde vara 

inom organisationen och hur saker och ting fungerar. Kulturer kan både stödja eller hindra 

organisationers mål (Hoogervorst m.fl., 2004). 

Schein (1992) uttrycker det som att det är ledaren som i störst utsträckning har möjlighet att påverka 

kulturen och att det handlar om hur han eller hon väljer att kommunicera. Det kan betyda allt ifrån vad 

en chef lägger märke till och kommunicerar till vad de mäter, belönar, kontrollerar m.m. Denna 

process kan vara helt omedveten hos ledare men kan också användas på ett systematiskt sätt för att 

kommunicera viktig information av chefer som är medvetna om det. (ibid) Det är många gånger upp 

till ledaren inom en organisation att göra aktiviteter meningsfulla och utveckla en social konsensus. En 

av vägarna till en gemensam kultur och ett delat synsätt handlar om ha ett gemensamt språk. Något 

som kan synas tydligt inom olika yrkeskategorier och tack vare det blir enskilda individen en del av 

kulturen (Pfeffer, 1981). 

 

2.4 MELLANCHEFER 

Mellancheferna inom en organisation brukar förklaras som nyckeln till framgångsrik kommunikation 

just för att det är dem som ska fungerar som en medlande länk mellan ledningen och medarbetarna. 

Hur chefer väljer att kommunicera är avgörande för hur medarbetare kommer att tolka och uppfatta 

den informationen som de får till sig (Kamon, 2016). Det är linjechefernas ansvar att ge medarbetarna 

korrekt information såsom beslut, rutiner och riktlinjer. Är linjecheferna inte pålästa, engagerade eller 

villiga att arbeta med organisatoriska frågor bidrar det till bristande förståelse och information hos 

medarbetarna. Kvaliteten av hur linjechefer väljer att kommunicera kan vara avgörande för 

medarbetarnas relation till företaget och dess processer (Hartong m.fl., 2013).  

  

Flera studier kan bekräfta att chefer ägnar ca 80% av sin arbetsdag till att kommunicera med andra 

människor (Daft & Lengel, 1986). Chefernas kommunikativa uppdrag handlar idag mycket om att 

sålla, förklara och förmedla information och skapa dialoger. I och med att stora mängder information 

sprids gör det också allt svårare att skilja viktig information från oviktig information. Cheferna har där 

en viktig uppgift att sortera informationen och bestämma vad som ska vidare till medarbetarna 

(Weick, 1995) Ny teknik bidrar till att medarbetare slipper bli pumpade med information och kan 

istället söka sig till information när den behövs själva. Övergången har ett gott syfte för medarbetarna, 

men ställer samtidigt också högre krav på dem. Många gånger har inte ens medarbetarna tid att aktivt 

söka själva efter information (Heide m.fl, 2008). 

 

Hur chefer väljer att kommunicera med sin personal påverkar personalens attityder och beteenden och 

vidare organisationens kultur och välmående. Dålig kommunikation leder till missnöje bland personal, 

dåliga resultat och prestationer. En passiv kommunikationsstil, där chefer inte tydligt förmedlar sitt 

budskap skapar irritation bland de anställda, förseningar i arbetsprocesser och omarbetningar, till följd 

av att informationen inte nått fram. En för aggressiv kommunikationsstil medför att chefer ignorerar 

och hånar personalens åsikter vilket kan bidra till ohälsa bland personalen. Det är viktigt att 

mellanchefer skapar en god relation med sin personal då det tillsammans med en tydlig 

kommunikation ökar motivationen och prestationen hos medarbetarna. Personalens attityder har sedan 

påverkan på organisationens välmående, mål och visioner. Öppen, ärlig och behovsbaserad 

kommunikation kan stärka relationer mellan medarbetare och chef, vilket är viktigt då relationen 

spelar en nyckelroll för att kommunikationen ska fungera. Medarbetare tenderar att föredra att en 

mellanchef ska kommunicerar öppet, behandlar de underlydande med respekt och skapar en 
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arbetsmiljö som minimerar känslan av den hierarkiska skillnaden mellan medarbetare och chef. 

(Dasgupta m.fl., 2012) 

 

2.4.1 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 

Med tanke på den sammanfattning av arbetslag som finns inom en stora hierarkiska organisation 

behövs en mångfacetterad strategi för hur den interna kommunikation ska fungera i praktiken (Kamon, 

2016). Trots att många är överens om att kommunikation är en viktig paradox prioriteras inte 

kommunikationsfrågor bland chefer både i privat och offentlig organisation. En förklaring till det kan 

vara att många chefer har en akademisk bakgrund som ekonom eller tekniker, i dessa utbildningar 

ingår sällan kommunikationsutbildningar, samt att många chefer idag rekryteras internt. Idag har dock 

många företag privata ledarskapsutbildningar som fokuserar på feedback och coachning. I offentliga 

organisationer är däremot utbildningar bristfälliga (Drakenberg, 1997). Vilket många gånger beror på 

att chefer har en övertro att kommunikationen ska fungera av sig själv (Johansson, 2003;Simonsson, 

2002). Kamon (2016) belyser vikten av att chefer blir utbildade och får tillgång till de verktyg som 

behövs för att bedriva en effektiv kommunikation. När chefer är inkonsekventa i deras sätt att 

kommunicera, finns det mindre klarhet kring organisatoriska frågor. Det är då lätt hänt att 

medarbetarna själva förlitar sig på sin egna subjektiva uppfattning om exempelvis intern politik och 

HR-rutiner. En hög kvalité på kommunikationen bidrar till mindre osäkerhet hos medarbetarna vilket 

bidrar till att det hjälper medarbetare att lättare förstå sin uppgift och vad som förväntas av dem 

(Kernan & Hanges, 2002; Hartong m.fl., 2013). Ekman (1999, 2003) menar att det vardagliga 

småpratet är mycket betydelsefullt och något som inte chefer alltid uppmärksammar. Ekman (1999, 

2003) betonar att det inte räcker att informera om beslut och tro att det automatiskt ska följas av 

medarbetarna. Många gånger diskuteras beslut i fikarum och korridorer. I småpratat bestäms hur olika 

budskap ska tolkas och dess konsekvenser, det är då bra om cheferna är med i det pratet. 

 

Det handlar heller inte enbart om vad mellanchefen skriver eller säger utan hur de väljer att 

kommunicera, samt vilken respekt och inflytande chefen har på medarbetarna (Nothhaft, 2010). Budd 

och Velasquez (2014) belyser vikten av att vara lyhörda för medarbetare att kommunicera sina förslag 

och åsikter. Är det enbart en envägskommunikation så fallerar kommunikationen och medarbetarna 

känner ingen motivation om de inte upplever att de blir hörda (ibid). Organisationer ser idag de 

anställda som mänskliga resurser vilket har bidragit till att organisationer satsar mer på deras 

kommunikationsprocesser. Personalens tolkning av information är idag en viktig del i organisationers 

kommunikationsprocess där det inte bara fokuserar på ”vad” som sägs utan också på ”hur” det sägs 

(Dasgupta m.fl., 2012). Kommunikation från chefer till medarbetare är vanligare än tvärtom och ett 

centralt problem för många organisationer är att kommunikation från medarbetare tenderar till att vara 

mest positiv, något som innebär att chefer får en missvisande bild av organisationens olika 

verksamheter. Forskningen visar att det finns många anledningar till att varför medarbetare har 

svårigheter att kommunicera negativa erfarenheter till överordnade. Det kan exempelvis vara en rädsla 

för negativa konsekvenser, bristande förtroende för överordnade, dåliga erfarenheter från tidigare 

försök till att kommunicera brister eller problem, samt att kommunikationsklimatet inte är öppet och 

tolerant. Negativ feedback kan också undertryckas eller misstolkas oavsiktligt eller avsiktligt av chefer 

högre upp (Cheney & Vibbert, 1987). 

 

Mellanchefers arbete är komplext då de har mycket ansvar, Budd och Velasquez (2014) menar att 

mellanchefer måste anpassa sin kommunikation så att den når ut, men att det är lika viktigt att också 

kunna ta emot information. I kommunikationen som mellanchefer bör ta till sig är det viktigt att de har 

förmågan att se saker från ett större perspektiv och inte enbart utifrån sina egna ögon och att kritisk 

kunna ta informationen på ett objektivt sätt. Det är alltså inte enbart för chefen att se till att bedriva en 

tvåvägskommunikation, utan att anpassa kommunikationen som ges och tas in, samtidigt som 

medarbetarna måste känna sig sedda av chefen (ibid). 
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3. METOD 

Metodavsnittet har till syfte att visa hur studiens arbetsprocess har sett ut, samt förklara de metoder 

som använts. Kapitlet inleds med valet av metod, sedan redovisas hur det empiriska materialet har 

hämtats och analyserats. Avsnittet avslutas med en reflekterande del över etik och en metoddiskussion. 

 

3.1 VAL AV METOD 

Studien utgår från en kvalitativ metod och den karaktäriseras av att den bidrar till en djupare förståelse 

i det som avses att undersöka (Bryman, 2013). Valet av metod grundar sig i att syftet med studien gar 

varit att studera och analysera organisationens sätt att kommunicera både utifrån ledningen, 

mellanchefernas och medarbetarnas perspektiv. Studien inspirerades av en deduktiv ansats då studien 

mestadels utgick från den teoretisk referensram som samlades in i början av processen. Att studien 

inte är renodlat deduktiv syns genom att studien inte följer hypoteser utan frågeställningar (Bryman 

och Bell, 2013). 

 

3.2 LITTERATURSÖKNING 

Genom att undersöka den tidigare forskning som finns i början av processen så utformades ett mer 

explorativt sätt att studera ett ämne. Genom en litteraturstudie i början av processen skapades en bild 

av den tidigare forskningen samt vilka begrepp som ämnesområdet berör. På detta viset skapades en 

gedigen förförståelse inom ämnet och ett problemområde kunde lättare identifieras (Bryman & Bell, 

2013). Forskningen till studien inleddes med en teoretisk bakgrund för att hitta ett problem kring 

området organisationskommunikation, där det väcktes ett stort intresse kring digital kommunikation. I 

samband med att digitalisering har utvecklats fort såg författarna till studien att området är relativt 

outforskat med den teknik som finns idag, 2017. Därför låg prioriteringen på att studiens skulle 

baseras på en majoritet kring teorier som hade en koppling till digitala kommunikationskanaler. 

Därefter gjorde författarna en bedömning av att det inte fanns tillräckligt med forskning kring dagens 

strategi för digitala kommunikationsverktyg och valde därför att det var det som denna studie skulle 

baseras på, intern digital kommunikation inom en stor hierarkisk organisation. Detta baserades också 

kring en förförståelse att kommunikationsvägarna inom mekaniska byråkratiska organisationer är mer 

komplexa än i andra typer av organisationsformer (Forslund, 2013). Därefter insamlades relevanta 

teorier som påverkar kommunikation i dessa typer av organisationer. Ämnen som var relevanta att 

undersöka var hierarki, organisationskommunikation, mellanchefer, digital kommunikation, 

medarbetarskap, kommunikationsstrategi och kultur. En teoretisk referensram byggdes upp utefter 

dessa rubriker för att skapa en grundförståelse för de områden som påverkar hur det kommuniceras via 

digitala verktyg. 

 

Material har samlats in från databaser som Emerald, Google Scholar och SwePub. Författarna har även 

lånat böcker från biblioteket som rekommenderats av handledare. Insamlingen av materialet skedde 

mellan 1/3-2017 till 15/5-2017 då mestadels av teorin samlades in i början och kompletterande teori 

samlades in vid behov fram till slutat av arbetet. För att hitta artiklar användes exempelvis sökord 

som; digital communication, communication, middle management, hierarchy och communication 

efficiency. I studien har nyare publikationer använts som syfte att göra studien så aktuell som möjligt. 

Exempel på en nyare artikel är; Lipiäinen, H,. Karjaluoto, K och Nevalainen, M (2013) om digital 

kommunikation. Äldre publikationer har dock valts till studien då ämnet kommunikation är ett 

välstuderat ämne med klassiska teorier (Redding, 1985). En sådan äldre klassiker är; Roger och 

Agarwal-Rogers (1976) teorier om kommunikation inom hierarkier. 
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3.3 URVAL OCH AVGRÄNSNING 

Organisationskommunikation är ett stort och komplext ämne och kan röra sig brett över hela världen, 

denna studie har därför avgränsas till den interna kommunikationen på ett lokalt företag. Europeiska 

Unionen definierar små- och medelstora företag med mellan 10-250 anställda (Tillväxtverket, 2017) 

och eftersom det låg i studiens intresse att studera ett stort företag var kravet att det skulle ha mer än 

250 anställda. Därför passade studiens undersökningsobjekt bra att studera då företagskoncernen har 

över 100 000 anställda i 18 länder, företaget var därför ett handplockat urval. Utifrån studiens intresse 

och syfte var det nödvändigt att träffa personer inom både en ledande befattning och medarbetare som 

kunde bidra med en generaliserad bild till studien. En av författarna har sedan innan arbetat på 

företaget och har genom interna system kunnat välja ut vilka respondenter som ansågs vara lämpligast 

för att ge en så bred bild av organisationen som möjligt. Respondenter valdes noggrant utifrån olika 

avdelningar med olika ansvarsområden och yrkestitel och beroende på om de var en högre chef, 

linjechef eller medarbetare. 

 

Eftersom det låg i studiens intresse att undersöka kommunikationsflödet mellan olika hierarkiska 

nivåer var det därför viktigt att respondenterna inte skulle tillhöra samma team eller vara verksamma 

på samma hierarkiska nivå. Sammanlagt bidrog en person från ledningsnivå, sju chefer och fyra 

medarbetare till datainsamlingen. För att underlätta för läsaren presenteras respondenterna utifrån 

deras yrkestitel och en siffra för att skilja dem åt. Exempelvis Chef 1, Chef 2, Medarbetare 1 och 

Ledningen. Inledningsvis valdes tre mellanchefer ut, varav två är  linjechefer med medarbetare under 

sig och en är en högre uppsatt chef med både chefer och medarbetare under sig. Därefter valdes 

ytterligare 3 chefer ut då deras position är linjechefer. Medarbetare under linjecheferna valdes ut då 

det var viktigt att få med medarbetarnas perspektiv. För att få med ledningens perspektiv valdes en 

respondent ut utifrån hens kunskap kring organisationens interna kommunikation. 
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3.4 DATAINSAMLING 

Som datainsamlingsmetod har semistrukturerade intervjuer och veckologgar utformats för insamling 

av studiens empiriska material. Studien har baserats på tre stycken djupgående intervjuer med tre olika 

mellanchefer och en medarbetare. Fyra medarbetare och fem chefer svarade på veckologgen. Den sista 

intervjun hölls via skype med en från ledningen. I nedanstående modell redogörs vilken hierarkisk 

position respondenterna har i förhållandevis till varandra. De grönmarkerade är respondenter från 

intervjuer, de gula är respondenter från veckologgen och de blå har både deltagit i intervju samt 

veckologg. 

 

 

Figur 2. Respondenternas hierarkiska position i förhållande till varandra hos studiens 

undersökningsobjekt  

12 

3.4.1 OPERATIONALISERING 

Operationalisering innebär en specifikation av hur material ska samlas inför en undersökning och 

sedan tolkas. Begreppet symboliserar de handlingar som är aktuella för att översätta omätbara begrepp 

till något konkret och mätbart. Detta görs genom olika frågeställningar som bygger på begrepp och 

teorier, som sedan bryts ner och är centrala för en studie (Bryman, 2013). Alla studiens intervjufrågor 

är baserade på den teori som arbetet inleds med. Till sin hjälp har författarna utgått ifrån ett excel 

dokument där de kategoriserat intervjuguiderna i olika flikar. Varje intervjuguide är indelade i olika 

kolumner, där den första kolumnen visar vilken teori det är, den andra vilka begrepp som ingår för att 

slutligen presentera frågorna i den tredje kolumnen (Se bilaga 1, 2, 3 och 4 för fullständig 

operationalisering). 

 

LEDNINGEN 

CHEF 2 

CHEF 3 CHEF 4 CHEF 5 CHEF 6 CHEF 7 CHEF 1 

MEDARBETARE 
1 

MEDARBETARE 
2 

MEDARBETARE 
3 

MEDARBETARE 
4 
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3.4.2 SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER 

Semistrukturerade intervjuer brukar vanligtvis syfta till att beskriva verkligheten på ett djupare plan då 

respondenten får berätta om hur denne uppfattar sin verklighet. Intervjuguiden följer då ett förvalt 

tema med förvalda områden. Respondenten får svara på öppna frågor som öppnar upp till en möjlighet 

att forma sina egna svar, samt ger det forskaren en chans till att utforma följdfrågor (Bryman, 2013). 

Författarna valde enligt Kvale (2014) att inleda de första och största intervjuerna med inledande frågor 

som får respondenten att känna sig bekväm i situation, samt att majoriteten av frågorna var korta och 

enkla (se bilaga 1, 2, 3, och 4). Under intervjutillfällena har författarna haft olika ansvarsområden, där 

en har följt intervjuguiden, en har fokuserat på att ställa följdfrågor och en har tolkat extra noga vad 

som sagts. Samtliga djupintervjuer ägde rum på företaget i deras lokaler och skype-intervjun hölls 

hemma hos en av författarna. Innan intervjuerna genomfördes fick respektive respondent ta del av 

intervjufrågorna innan intervjutillfället. Intervjufrågorna har även skapats ur etiska aspekter som 

nämns under rubriken etiska ställningstaganden. 

 

3.4.3 VECKOLOGGAR / POSTAL-INTERVJU 

Utöver de semistrukturerade intervjuerna så har det empiriska materialet samlats in via veckobaserade 

postal-intervjuer som är en form av intervju via mail eller enkät (Sheehan, 2001). Frågorna har 

skickats ut via mail och namngetts veckologg då meningen med dessa mailintervjuer ska besvaras i 

slutet på veckan där respondenterna får reflekterade över den vecka som gått. Veckologgen har bestått 

av elva stycken återkommande frågor och två eller tre generella icke återkommande frågor. 

Respondenterna fick en dag på sig att reflektera över och svara på frågorna utifrån hur det sett ut just 

den veckan. Frågorna skickades ut i tre omgångar vilket är en period över tre veckor. Även här utgår 

studien från de etiska ställningstaganden som gällt via intervjuerna. Detta genom att respondenterna 

frivilligt får svara på frågorna och att deltagarna är upplysta om vilka rättigheter de har och vad 

författarna har för skyldigheter gentemot dem (Bilaga 5, 2017). 

 

Frågor skapades så att respondenterna skulle svara mer än ja eller nej genom att skriva exempelvis 

“varför/varför inte?” eller “utveckla”. Efter respektive insamling av veckologgen fick författarna se 

över om eventuella följdfrågor behövdes och därför har postal-intervjuerna efterliknas 

semistrukturerade intervjuer. Enligt Sheehan (2001) är det svårt att få respons på denna form av 

empiriinsamling. Att det finns en enkättrötthet och att det är ett överflöd av mail i dagsläget för de 

flesta, är något som författarna tagit i beaktning genom att använda den interna mailen från en av 

författarnas jobbdator, samt att följa upp respondenterna vi bra återkoppling på mail (Sheehan, 2001). 

I denna studie har respondenterna varit tydliga med att informera om sent svar kommer eller om de 

någon gång inte kan delta på grund av semester. 

 

4.5 INSPELNING OCH TRANSKRIBERING 

Samtliga intervjuer till studien har spelats in i syfte att författarna till studien enklare skulle kunna 

koncentrera sig på ämnet och dess dynamik, samt för författarna att kunna lyssna och analysera vad 

som sagts i efterhand. Ljudupptagningen har varit positiv i den bemärkelsen att författarna kunnat vara 

mer närvarande i samtalet, ifrågasätta respondentens svar och ställa följdfrågor. Samtliga inspelningar 

har i efterhand transkriberas som är en textkonstruktion av det som sagts på en intervju (Kvale, 2014). 

Fördelen att transkribera en intervju är att det lättare går att koda och fördela det som sagts i 

kategorier, vilket bidrar till att det blir lättare att analysera materialet i efterhand (Bryman, 2013). 

Inspelningarna skedde via dator och smartphones som ägs av författarna och respondenterna har innan 

intervjutillfället fått frågan om det är okej att bli inspelade. Alla respondenter har givit sitt 

godkännande till detta. Det innebär att författarna har tagit hänsyn till de etiska ställningstaganden 

samt att materialet har behandlats enligt Bryman och Bell (2013) principer för att skapa en hög 

trovärdighet i studien. I och med att författarna har erbjudit studiens respondenter full konfidentialitet 

så kommer inte transkriberingen att presenteras i bilagor, detta för att minska risken till att lista ut 
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vilka respondenterna är. I och med att alla till studien erbjudits konfidentialitet så finns inte heller de 

svaren presenterade i arbetet, men alla frågor finns i bilaga 1 till 4 (2017). Veckologgen till skillnad 

från intervjuerna behövde inte transkriberas utan kategoriserats i samma matris som intervjufrågorna 

sammanställdes i. Det som författarna har tagit i beaktning är att med e-mailintervjuer/postal intervjuer 

inte kan se eller höra respondenten vilket kan leda till misstolkningar (Bryman och Bell, 2013). 

 

3.6 DATAANALYS 

Den vanligaste formen av dataanalys är att kategorisera det som har sagt under en intervju med hjälp 

av kodning och olika kategoriseringar (Kvale & Brinkmann, 2014), vilket har legat till grund för 

analysen i den här studien. Det empiriska materialet har redan från början samlats in och förts in i 

enkla matriser för att kunna analysera datan. Vid respektive intervjufråga står respondenternas svar 

jämsides med varandra med tydliga hänvisningar till källan som frågan grundar sig på. Genom detta 

har författarna kunnat analysera mellan redan utforskade områden med all primärdata på ett 

strukturerat och tydligt sätt. Studiens färdigställda analys presenteras i ett eget avsnitt efter det 

empiriska materialet. För att tydliggöra har ungefär samma rubriker används mellan både teori, empiri 

och analys. Författarnas egna tankar framkommer i studiens diskussion där tydliga paralleller och 

avvikelser synliggörs med utgångspunkt från analysen. Genom detta tydliggjordes effektiva och 

mindre effektiva sätt inom digital kommunikation som tydligt leder till en slutsats. 

14 

3.7 KUNSKAPSBIDRAG 

Med denna studie ville författarna få ökad insikt i användandet av digital kommunikation inom stora 

hierarkiska organisationer. Kunskapsbidraget är utifrån den insikten att framhäva hur organisationer på 

ett mer effektivt sätt kan använda sig av digitala kommunikationsverktyg. Kunskapen kommer främst 

att kunna användas på organisationer som har en liknande struktur som studiens undersökningsobjekt, 

men även andra organisationer som har ett liknande kommunikationssystem har användning av 

studiens resultat och slutsats. I denna studie kommer intressenter kunna ta del av vilka styrglapp som 

kan förekomma och hur olika team kommunicerar olika med dessa verktyg som kan bidra till 

ineffektivitet. Det framgår även vilka tillvägagångssätt som är gemensamma och kan anses som mer 

effektivt. 

 

3.8 METODDISKUSSION 

Bryman och Bell (2013) menar att det finns mycket utrymme för egna tolkningar i en kvalitativ 

forskningsansats vilket lätt leder till författarnas egna tolkningar och intressen som kan minska 

trovärdigheten på innehållet. Eftersom mycket av studiens empiriska material samlats in i olika 

omgångar, tre veckors veckologg, fyra intervjuer och kompletteringsfrågor till ledningen valde 

författarna att sammanställa datan fortlöpande i processen. Genom att göra en sammanställning i en 

matris och dela upp analysen för sig och diskussionsavsnitt i slutet av processen, detta på grund av att 

minska risken för att slutsatsen baseras på enbart författarnas uppfattning, samt att studien håller sig så 

nära verkligheten som möjligt. Detta till skillnad mot om datan hela tiden tolkades om flera gånger 

under arbetets gång. Det är dock bra att författarnas egna tolkningar är av vikt för arbetet då deras 

tidigare erfarenheter om organisationen bidrar till en mer verklig uppfattning och ökad trovärdigheten 

(Bryman & Bell, 2013) En av författarna arbetar sedan tidigare på företaget och har därför 

förkunskaper och förförståelse om organisationen och dess sätt att arbeta. Det innebär att 

grundläggande kunskaper inom kommunikationsverktygen inom organisationen fanns och att 

författaren har kontakter inom organisationen som varit betydelsefulla för denna studie för att hitta 

lämpliga respondenter. Detta har varit gynnsamt för att få tillgång till respondenter till arbetet och för 
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att få bra respons på intervjuerna samt postal intervjuerna. Med författarens arbetsmail har inte mailen 

nonchalerats på det sättet det kunde ha gjorts från en extern mailadress. (Sheehan, 2001) Genom bra 

återkoppling från författaren sida hinner respondenterna inte glömma att svara på veckologgen och 

svaren har därmed kommit in från respondenterna som förväntat. För granskning av arbetet har 

författarna även använt sig av kurskamrater som har läst arbetet och kommit med feedback. Studiens 

respondenter har även granskat transkriberingen och godkänt den. Att låta utomstående från arbetet få 

granska arbetet under arbetets gång ökar tillförlitligheten på arbetet enligt Bryman och Bell (2013). 

 

I eftertanke har författarna även reflekterat över om det hade varit till studiens fördel att välja andra 

respondenter där medarbetare inte har direkt koppling till de chefer som deltagit. Därför att det lätt kan 

bli känsligt att svara ärligt på frågor där svaret baserat på negativa erfarenheter. Det kunde därför ha 

varit positivt att välja respondenter från olika avdelningar då svaret kunde blivit mer öppna och ärliga. 

 

3.9 ETISKA STÄLLNINGSTAGANDE 

Studien ifrån Bryman och Bells (2013) etiska principer som rör frivillighet, integritet, konfidentialitet 

och anonymitet. Alla inblandade i studien har informerats om deras rättigheter som nämnts nedan. De 

etiska ställningstaganden är uppdelade i fyra principer. Principerna är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet och nyttjandekravet. 

 

3.9.1 Informationskravet: Det innebär att respondenter bör informeras om undersökningens 

syfte (Bryman och Bell, 2013). Detta har gjorts genom att respondenterna har fått informationen 

skickad i samband med informationsmail och en förutskickad intervjuguide. Därefter har 

respondenterna själva kunnat avgöra om de velat delta eller inte, samt om dem vill hoppa av under 

undersökningens gång. 

 

3.9.2 Samtyckeskravet: Det betyder att deltagarna bestämmer själva över sin medverkan i 

studien (Bryman och Bell, 2013). Alla respondenter i arbetet har godkänt sin medverkan samt haft 

möjlighet till att själva bestämma över sin medverkan innan och under processen. Exempelvis så har 

inte alla respondenter deltagit i alla veckologg utskick. 

 

3.9.3 Konfidentialitets- och anonymitetskravet: Det är att uppgifter om deltagarna i 

studien ska hållas konfidentiellt (Bryman och Bell, 2013). I arbetet är alla respondenter konfidentiella 

och information som beskriver respondenterna är i sådan karaktär att det inte kan spåras tillbaka till en 

enskild individ. 

 

3.9.4 Nyttjandekravet: Det innebär att den empiriska data som samlats in endast får användas 

till studiens syfte (Bryman och Bell, 2013). Empirisk data som samlats in till denna studie kommer 

enbart användas till studiens syfte. Något som studiens respondenter också har godkänt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

4.EMPIRI 

Denna del av studien presenterar det empiriska materialet som utgör grunden för att besvara studiens 

frågeställningar. Intervjuerna och veckologgarna genomfördes med 4 medarbetare, 6 mellanchefer 

och en högre uppsatt chef. Empirin redovisas likt de teoretiska utgångspunkterna med relevanta 

teman och ämnesfokusering. 

 

4.1 HIERARKI 

Chef 1 och 2 upplever att organisationen historiskt sett har haft mer hierarki än de har idag då olika 

hierarkiska nivåer tagits bort. Chef 1 anser även att många högre chefer idag sitter lokalt, vilket det 

tidigare inte har gjort och att detta har bidragit till att kommunikationen till ledningen har underlättats. 

 

”Det blir inte lika hierarkiskt, inte lika många herrar som sitter i Bryssel utan de sitter på plats och 

det blir lättare att öppna upp för kommunikation när man möter människor i korridoren eller i 

matsalen.” (Chef 1) 

 

Ledningen menar att företaget har genomgått en omorganisering där den drivande kraften var att skapa 

en öppnare kommunikation och att minska de hierarkiska avstånden mellan ledning, chefer och 

medarbetare. Ledningen upplever därför inte organisationen som hierarkisk men menar att det är en 

individuell åsikt och att alla inte delar den bilden. Medarbetare 1 upplever exempelvis företaget en stor 

och hierarkisk organisation. 

 

”För mig känns det som att organisationen ibland kan vara för stor så att jag inte förstår den. Men 

jag förstår ju att organisationen är så pass stort att allt det där säkert behövs. Men jag själv som 

individ kan ha lite svårt att förstå helheten.” (Medarbetare 1) 

 

Medarbetare 1 nämner att hen aldrig har någon mailkontankt med en högre chef utan att den närmaste 

chefen är inkopplad. Ledningen menar att detta är vanligt förekommande men anser att organisationen 

är öppen för kommunikation och att medarbetarna inte behöver koppla in den närmaste chefen när 

denne vill kommunicera uppåt i hierarkin. Både medarbetare och chefer håller med om att 

kommunikationen inom organisationen är öppen men chef 3 menar att anledningen till att 

medarbetarna väljer att kommunicera genom sin närmaste chef beror på att de känner större förtroende 

för den närmsta chefen än för högre chefer. Medarbetare 1 anser att hen träffar högre chefer men att 

hierarkin påverkar vilken typ av kommunikation som förs. Ju högre chefer medarbetare 1 har kontakt 

med desto mer envägskommunikation uppstår från chefens sida. Ledningen menar dock att de högre 

cheferna och ledningen behöver ge sig ut och träffa medarbetarna i större utsträckning än vad de gör 

idag för att bygga upp bättre relationer. Ledningen upplever att högre chefer hellre stänger in sig i 

konferensrum än möter medarbetare när de ger sig ut i organisationen. 

 

Chef 2 tänker mer på språket och vilka formuleringar som används när hen kommunicerar uppåt i 

hierarkin jämfört med när respondenten kommunicerar med sina underställda. Även chef 1 upplever 

sig noggrannare när hen kommunicerar uppåt i hierarkin och menar att samma mail inte kan skickas 

både uppåt och nedåt. Varför det är så beror enligt chef 1 på att den detaljerade informationen och 

språket måste anpassas till vem mottagaren är. Ledningen menar att mellancheferna är organisationens 

viktigaste verktyg för att sprida information. Även medarbetarna upplever sig noggrannare när de 

kommunicerar uppåt i hierarkin jämfört med nedåt. Medarbetare 1 menar exempelvis att hen alltid 

tänker igenom meddelandet en extra gång när det ska skickas uppåt i hierarkin medan respondenten 

hade gått och levererat samma meddelande face-to-face till en kollega. Chef 3 uttrycker att det inte går 

att prata jobb med medarbetarna på golvet då de föredrar fritids snack, medan det är tvärtom när det 

kommer till att kommunicera med ledningen. Chef 1 menar att det är skillnad i hur text eller tal 
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formuleras. Chef 1 anser att det behövs mer förberedelser inför ett möte med chefer högre upp och 

mail korrekturläses mer noggrant när det ska skickas uppåt i ledningen. När chef 1 ska kommunicera 

med sitt eget team tänker respondenten inte lika mycket på hur hen formulerar sig då chef 1 menar att 

de känner varandra på ett annat sätt. Däremot anser chef 1 att det krävs lika mycket förberedelser för 

att leverera ett negativt besked till en medarbetare. Chef 2 anser även att det inte enbart beror på 

hierarkiska nivåer som kommunikationen anpassas utan att även kulturen har en inverkan. 

 

”Här i Sverige har vi en ganska öppen dialog generellt, man kan nästan säga vad som helst till vem 

som helst, vilket man inte gör i andra länder” (Chef 2) 

 

Chef 2 menar även att kommunikationen påverkas beroende på hur väl individerna känner varandra. 

Hur det kommuniceras kan delvis bero på hur viktigt dialogen eller informationen är enligt chef 1. 

 

4.2 STYRGLAPP 

Både ledning, chefer och medarbetare håller med om att det förekommer styrglapp och missförstånd 

inom organisationen och att detta blir extra tydligt när informationen ska transporteras i flera led. 

Ledningen menar att organisationen försöker samla individer och ge ut viktig information för att 

undvika de missförstånden som uppstår när informationen ska transporteras i flera led. Ledningen 

menar att innan omorganiseringen transporterades informationen ibland genom 6 led innan den nådde 

medarbetaren. Ledningen upplever att det inte fanns så mycket information kvar till mottagaren då det 

mesta skalats bort på vägen. Chef 3 har märkt att medarbetare enklare tar till sig arbetsuppgifter och 

beslut när de förstår bakgrunden till det än när informationen och direktiven bara kommer till dem. 

Medarbetare 1 förklarar att informationen från ledningen oftast är öppen och inbjudande till egna 

tolkningar. Det är ofta medarbetare 1s chef som tolkar och bryter ned informationen och fungerar som 

den medlande länken mellan medarbetare och ledning. 

 

”Som sagt så ger ledningen en väldigt öppen synpunkt som är lätt att man tolkar fel. Min närmaste 

chef brukar försöka bryta ner de stora frågorna till lite mindre. Och har vi inte förstått då kanske vi 

måste lyfta upp frågan igen.” (Medarbetare 1) 

 

Chef 3 anser att styrglapp sker hela tiden och berättar om en incident från veckan där kollegorna 

gjorde tvärtemot vad de precis hade kommit överens om. Chef 1 menar istället att vardagliga 

missförstånd sker hela tiden men att det sällan leder till någonting mer. Däremot anser chef 1 att 

missförstånden kan leda till olika direktiv vilket skapar styrglapp. Chef 1 menar vidare att det är 

individens tidigare erfarenheter som avgör hur information tolkas och att alla individer är olika. 

 

”Jag hade en situation där två personer var på samma möte och jag fick ett mail från den ena som sa 

att vi måste skicka upp alla besluten till vår högsta ledning, så hade hen uppfattat det. Medan den 

andra personen som jag pratade med sa att vi inte behöver skicka upp allt utom ”bara det här”. Så då 

hade jag två personer som hade hört samma budskap men hade tolkat det på olika sätt. Detta innebar 

ju två olika direktiv till mig.” (Chef 1) 

 

Det råder delade meningar över vilket kommunikationssätt som bidrar till minst missförstånd och 

styrglapp men bland cheferna och medarbetarna menar de flesta att det sker mer missförstånd via de 

digitala plattformarna än via verbal kommunikation. Medarbetare 2, 3, och 4 samt Chef 5 anser att 

fysiska möten är att föredra då de är överens om att kroppsspråket, tonfall och ansiktsuttryck är viktigt 

i kommunikationen. De anser även att det är en fördel för att diskutera direkt och klara ut otydligheter 

på ett fysiskt möte. De menar att det är lättare att låta arg i mail, att det alltid är upp till mottagaren hur 

meddelandet uppfattas. Många brukar använda smilisar (emojis) för att förtydliga det som är skrivet 

eller lätta upp så att det inte ser så hårt ut. Chef 3 brukar dock inte göra det när kommunikationen går 

uppåt i organisationen. Hen påpekar även att det beror på relationen till dem som det kommuniceras 
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med. Chef 3 brukar även använda ledsna smilisar, vilket de andra inte brukar göra via mail. Över 

skype tycker samtliga att det är annorlunda vilket även det tyder till att det är mer formell 

kommunikation som sker över mail. Chef 6 upplever dock inget större problem med att kommunicera 

via digitala verktyg. Hen menar att det handlar om att vara tydligare via skrift än vid fysiska möten. 

Chef 7 upplever de digitala kommunikationskanalerna som effektiva men menar att finns en rädsla i 

att skriva mail i organisationen. 

 

”Det är lättare att missförstånd uppstår i den digitala kommunikationen. Kommunikation sker ju alltid 

på mottagarens villkor och det kan vara svårt att se hur budskapet tas emot i till exempel ett mail. 

Däremot i ett möte eller samtal så är det tvåvägskommunikation, det är lättare att ställa frågor och 

diskutera saker. Då framgår det bättre om budskapet gått fram.” (Medarbetare 4) 

 

Chef 3 anser istället att den digitala kommunikationen med mail förhindrar missförstånd och styrglapp 

då det går att läsa mailet om och om igen medan ett samtal kan glömmas bort och informationen kan 

förvrängas i minnet. För att undvika missförstånd och styrglapp brukar chef 2 använda sig av flera 

kommunikationskanaler. Bland annat brukar chef 2 be deltagarna vid fysiska möten att återupprepa 

vad som sagts och vad som har bestämts för att direkt se om någon tolkat informationen fel. I nästa 

steg skriver chef 2 ner det som sagts och beslutats och skickar ett mail till alla berörda så att det inte 

ska glömmas bort. Chef 5 upplever att det uppstår mindre missförstånd i den verbala 

kommunikationen men hen använder ändå de digitala kommunikationskanalerna mer och mer. För att 

minska missförstånd i långa mail brukar chef 1 markera viktiga bitar med fet/ eller röd text för att visa 

mottagaren de väsentliga bitarna. 

 

4.3 KULTUR 

Förutom möteskulturen inom organisationen menar chef 1 att språket och kommunikationen är unikt 

och skiljer sig mellan olika avdelningar då mycket förkortningar används. Chef 1 menar att det har 

blivit mer förkortningar på företaget och att det är de unga som driver den utvecklingen framåt. Chef 2 

upplever att den äldre generationen och nyanställda kan ha svårt att hänga med i språket som 

kommuniceras och menar att förkortningarna leder till kortare mail vilket är bra om mottagaren förstår 

språket. Ledningen håller med om att språket med alla förkortningar är en stor kultur inom 

organisationen. 

 

”Det finns dem som har skapat sig egna mallar för vad alla förkortningar betyder. Inte ens jag förstår 

alla.” (Chef 1) 

 

Ledningen menar vidare att individer använder sig av engelska när dem kommunicerar genom text 

som exempelvis mail eller rapporter. Ledningen menar att detta är en oskriven regel och betonar 

irritationen som uppstår när individer skriver på sina lokala språk då mycket tid måste läggas på 

översättning. 

 

”De är väldigt irriterande när folk skriver på sitt lokala språk och man måste sitta och översätta. 

Exempelvis när individer skriver till sin chef som de vet kan svenska, de tror att det ska underlätta 

men sedan måste chefen översätta allt som ska skickas vidare.” (Ledningen) 

 

Chef 2 upplever att det inte finns så starka kulturer över hur de kommunicerar i organisationen men 

upplever att det borde finnas. Idag anser chef 2 att sättet att kommunicera skiljer sig från individ till 

individ och att en stark kultur skulle kunna skapa en gemensam känsla över ”hur vi kommunicerar 

här”. Ledningen menar att det inte finns någon direkt uttalad strategi över hur människor ska 

kommunicera inom företaget eller hur kommunikationsverktygen ska användas men upplever att en 

sådan strategi skulle underlätta för många. Ledningen menar att många chefer inte vet när de 

exempelvis ska maila, ringa eller prata face-to-face. Chef 1 uttrycker det som att det vore bra om det 
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fanns en tydligare strategi för hur de ska kommunicera när det gäller större ärenden då det kan skilja 

sig stort mellan avdelningarna. Idag kan lätt frustration uppstå då det inte finns tydliga riktlinjer från 

ledningen hur och när saker ska ske, någon som chef 1 menar skulle behövas för att kunna arbeta mer 

effektivt. Medarbetar 1 anser att chefer har en viktig roll för kommunikationen då det är chefen som 

ska hålla ihop medarbetarna och guida dem till samma mål. 

 

Ledningen anser att företagets vision är helt okej kommunicerad då alla inom organisationen har sett 

den, däremot tror inte ledningen att alla kan rabbla visionen. Ledningen upplever att cheferna har 

ganska bra koll på visionen men att den försvinner desto längre ner i organisationen, då den är kopplad 

till företagets kärnvärden. Medarbetare 1 menar att visionen är väl kommunicerad men förstår inte 

själv hur den hänger ihop med organisationen. Medarbetare 1 menar att hen fick visionen presenterad 

för sig när hen började sin anställning men anser att det fortfarande är svårt att veta hur den ska 

appliceras. 

 

”Jag vet ju att organisationen har kommunicerat den på rätt sätt det är bara så att jag inte har 

förstått den. Med tanke på att företaget är ganska invecklat så har jag liksom inte förstått hur det hör 

ihop helt och hållet men jag förstår vad ledningen vill ändå.” (Medarbetare 1) 

 

Chef 2 upplever inte att alla i hens team har koll på visionen och upplever den därför inte som väl 

kommunicerad. Chef 2 menar att visionen är toppstyrd och att cheferna ska sprida den vidare nedåt i 

organisationen vilket görs olika mycket beroende på vart i organisationen personalen verkar. Chef 3 

menar att det räcker med att kolla på företagets kärnvärden och är själv tydlig med att förmedla dessa 

till sina underställda. Chef 3 menar vidare att om inte personalen är beredd på att jobba för dessa 

kärnvärden så kan dem lika gärna säga upp sig då ingen mår bra av att individer är olyckliga på sina 

jobb. 

20 

”Vi ska bli världens bästa och vinna över våra konkurrenter. Är man inte beredd på att lägga ner det 

arbetet som krävs, då kan man lika gärna säga upp sig. Du mår ju inte bra om du är olycklig på ditt 

jobb, din familj mår inte bra av det, jag har inga problem att säga upp mig.” (Chef 3) 

 

4.4 MÖTEN OCH VERBAL KOMMUNIKATION 

Både ledning, chefer och medarbetare anser att det finns en stor möteskultur inom organisationen. 

Chef 1 och 2 menar att de flesta är bra på att kommunicera face-to-face. Chef 1, 2 och 3 samt 

Medarbetare 1 brukar gå till personen de har en fråga till. Ledningen anser dock inte att den generella 

bilden av företaget är att de är bra på verbal kommunikation. Att de flesta har blivit vana med att 

gömma sig bakom skärmar och har svårt med att coacha och hålla i bra inspirerande möten. Ledningen 

anser att med de digitala kommunikationsvägarna har bidragit till att vissa människor har glömt bort 

kroppsspråket. Chef 1 påpekar även att vissa kan ha svårt att ta plats, för inom organisationen finns det 

många starka individer och då är det några som hamnar skymundan. 

 

Chef 1 anser det är viktigt med det dagliga småpratet bland personalen. Det är viktigt därför att det är 

svårt som chef med närvarande och lättare att undvika småpratet. Chef 2 menar samtidigt att hen inte 

avsätter tid för att umgås med sin personal annat än i arbetsrelaterade frågor. Chef 2 väljer att träffa 

sina medarbetare för ett personligt möte minst en gång i veckan och ser det som en investering, där det 

också kan förekomma att de diskutera annat än arbete. Chef 1 däremot värdesätter att ägna det 

vardagliga småpratet och icke arbetsrelaterade ämnen och försöker istället att inte prata om jobb med 

sin personal. Enligt medarbetare och chefer skiljer det sig beroende på hur mycket de småpratar med 

sin chef mellan olika veckor. Generellt ägnar samtliga chefer tid för att småprata med sina 

medarbetare under planerade möten, fikaraster och luncher, där oftast är en större del av de samtalen 

är arbetsrelaterade. Medarbetarna uttrycker att det kan skilja sig beroende på om cheferna är på plats 
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eller inte, då det visar sig att cheferna småpratar mer med sina medarbetare om de befinner sig på 

samma ställe. 

 

Chefer och ledningen menar att onödig tid ibland läggs på att delta på ineffektiva möten. Chef 2 

uttrycker att det inte är ovanligt att hen eller andra kollegor sitter och chattar eller svarar på mail under 

möten. I snitt lägger cheferna mer procentuell tid på möten då medarbetarna menar att de lägger ca 20-

30% av sin arbetstid på möten medan cheferna menar att de lägger ca 50-80%. På frågan om 

respondenterna kan ge exempel på en situation där kommunikationen har fungerat bra eller mindre bra 

under veckan beskriver Chef 5 sina promenadmöten med medarbetarna, där de får tid att prata både 

jobb och fritid, som situationer där kommunikationen har fungerat bra. Chef 3 gillar inte att ha möten 

under promenader då hen föredrar möten där en agenda följs. 

 

Både ledning, chefer och medarbetare föredrar fysiska möten men chef 2 menar att hen oftast måste 

använda sig av digitala kommunikationskanaler då avdelningen arbetar på olika orter. Vid dessa 

tillfällen brukar chef 2 använda sig av videokonferens och beskriver den funktionen som ”en 

förlängning av bordet”. Skypemöten är någonting som används ofta inom organisationen menar både 

ledning, chefer och medarbetare. Chef 2 anser att det oftast är många som deltar vid skypemöten och 

menar att det kan bli rörigt då hen inte kan läsa av kroppsspråk, tonläge eller ironi. Ledningen menar 

att det sker mycket skypemöten men att dessa har minskat i och med omorganiseringen. Ledningen 

förklarar att innan omorganiseringen var vissa avdelningar beroende av skypmöten som hölls på 

ohållbara tider som mitt i natten på grund av olika tidszoner. Ledningen förklarar att dem inte sparar in 

så mycket pengar på att sitta i olika delar av världen och arbeta. Ledningen menar att möten blir 

mycket effektivare och att mindre missförstånd uppstår när individer träffas och pratar face-to-face 

istället för via skype. 

 

”Låt oss träffas istället för det kostar inte så jäkla mycket om man tänker på vad paybacken blir.” 

(Ledning) 

 

Under mötena följs agendor och det finns inga speciella sittplatser, chef 1 menar att ”sladdlängden till 

projektorn avgör vart man sitter”. Enligt medarbetare 1 beter sig och sitter chefen som en i gänget 

under möten vilket hen upplever som positivt för kommunikationen och beskriver det som att det 

skapar en dialog istället för en envägskommunikation. Chef 1 beskriver att mötena inleds med en 

avstämning över hur deltagarna mår vilket chef 1 ser som nödvändigt småprat för att ”mjuka upp” 

deltagarna innan själva mötet drar igång. Medarbetare 1 upplever att detta bidrar till att deltagarna blir 

mer psykiskt närvarande. Chef 2 anser dock att småpratet sker på slutet om tid till det finns. Chef 2 

försöker alltid att ha ett möte istället för fler möten och därför finns inte alltid tid för småprat. 

 

4.5 DIGITAL KOMMUNIKATION 

Trots att de flesta är överens om att fysiska möten är att föredra så används de digitala 

kommunikationsvägarna mer än de fysiska. Inställningen till digitalisering är mestadels positiv bland 

studiens respondenter som menar att det bidrar till en lättare kommunikation. Det är lättare att 

kommunicera med dem som inte sitter lokalt. Dock så tar ingen av respondenterna upp idéer via mail i 

första hand. Medarbetare 4 tycker att det är lättare att framföra idéer och ge feedback fysiskt, men att 

mail är ett bra komplement. Chef 1 menar att det är bra för medarbetare att kunna skriva om de inte 

vågar ta upp något ansikte mot ansikte. Respondenterna anser även att fler relationer kan byggas 

globalt med hjälp av de digitala kommunikationsverktygen. Dock så påpekar Chef 2 att det gör att du 

inte lär känna en person och kan skada relationen lokalt om dem inte träffas. Ledningen påpekar hur 

viktigt det är att träffas fysiskt just ur relationsbyggande syfte. Ibland är det till och med mer lönsamt 

att resa halva jorden runt för att träffas än att sitta i skype möte eller försöka lösa saker via mail. Chef 

2 och ledningen anser dock att det skapas ett informationsöverflöd via de kommunikationskanaler som 

finns idag. 
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Det förekommer delade åsikter om hur effektivt kommunikation transporteras med hjälp av de verktyg 

Volvo CE tillämpar. Hur medarbetarna använder dessa verktyg från en generell bedömning från 

respondenternas sida hamnar snittet på användandet av verktygen, Mail, chatt/Skype, intranät, ”face to 

face” (Spontana möten) och möten (Planerade) enligt nedan: 

 

 
Figur 3. Egen bearbetning av användandet av kommunikationsverktyg. 

 

4.5.1 MAIL OCH CHATT 

Chef 1, 2, 3 och medarbetare 1 upplever att mail är det vanligaste verktyget och att det är effektivt så 

länge det kan hanteras. Ledningen, chefer och medarbetare menar att vissa inte kan hantera sitt 

inkommande mailflöde och chefer upplever att de får cirka 100 mail per dag. Ledningen berättar om 

ett skräckexempel där individer stänger av sin mail på grund av att den blir ohanterlig. Respondenterna 

i denna studie anser dock att de får lagom mycket information till sig. För att hinna med att läsa och 

svara på mailen brukar ledning, chefer och medarbetare ha koll på mailen på kvällar och under 

semestern. Chef 1 och 2 anser att det är lugnande och flexibelt med tillgång till mailen på det sättet, 

men att det ibland kan skapa stress då dem alltid är tillgängliga. Många försöker dock undvika att 

kolla mailen på fritiden för att skilja på jobb och fritid men menar att de vid hektiska tillfällen väljer 

att kolla mailen mer frekvent. Ledning, chefer och medarbetare menar att responsen på mailen inte 

alltid är så bra. Medarbetare 1 anser exempelvis att det som tar flera dagar att reda ut via mail tar en 

timma att reda ut på ett möte och menar att de utdragna mailen försenar hens arbete. Varför det kan ta 

lång tid att få svar beror enligt chef 1 och 2 på att vissa individer bor i andra länder och att 

tidsskillnaden därför blir påtaglig. 

 

”Jag upplever att vissa struntar i att svara, det kan vara jätte viktig info som vissa inte ens läser. Jag 

kan ha fått en order som måste godkännas eller faktura som ska betalas. Det är ju klart du måste läsa 

mailen annars får du ju inte reda på det. Men ibland förekommer det tyvärr att jag måste skicka 

påminnelser och tjata och jaga.” (Chef 3) 

 

Trots att mailen inte alltid är det mest effektiva verktyget är det nödvändigt enligt Chef 3. Chef 1 och 

2 samt ledningen nämner att kontrollbehovet och att lägga kopior till kollegor gör att den blir svårare 

att kontrollera. Chef 3 reagerar i sitt arbete på att det vidarebefordras mycket mail som hen blir taggad 
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i, men för att förstå konversationen krävs det att hen måste läsa en mängd mail för att förstå ett 

samband, något som det inte finns tid för. Ledningen tycks sig minnas en guide för användning av 

mail och att det står där att de ska fundera över vilka som verkligen behöver ta del av mailet. 

Ledningen menar att det är en stor anledning till att det blir ett överflöd och att vissa kanske inte läser 

alla mail. Ledningen säger dock att guiden säkert finns, men att hen inte vet vart den finns att hitta. 

 

”Jag anser att det är bra om företaget har en tydlig policy kring detta och att policyn är 

kommunicerad till alla medarbetare. Så att alla tänker till, till exempel kring vem som behöver vilken 

info, när man ska CCa någon. Det är så lätt att skicka mail och CCa halva företaget. Eller att svara 

alla istället för bara avsändaren. Det tar onödig tid för den som tar emot infon.” (Medarbetare 4) 

 

Respondenterna menar att det är av praktiska skäl de mailar istället för att träffas. Chef 7 brukar 

använda mailen när personen i fråga inte är anträffbar av olika skäl, medarbetare 1 använder mailen 

som ersättare i samma syfte. Chef 6 använder dock mailen för att det är tidseffektivt och Chef 3 

använder mailen när hen anser att det är för långt att gå. Chef 1 anser att allt inte går att ta via möten 

då respondenten dagligen sitter i många möten. Medarbetare 2 menar att viss information är bra att ha 

på mailen och att mailen är ett bra verktyg när personen i fråga är upptagen och ärendet inte är 

brådskande. Medarbetare 3 påpekar att det även är praktiskt att använda mailen då face-to-face möten 

kan bli röriga. Medarbetare 3 anser att mailen ibland är mer tidseffektivt vid mindre frågor. 

  

”Ibland är det mer tidseffektivt att ställa en fråga direkt vid datorn just för att slippa skifta fokus, röra 

på sig eller höja rösten. Har flera gånger denna vecka skrivit enkla frågor som ”ska vi ta en kaffe?”, 

”har du tid?” eller ”när kan vi kolla på det här?”” (Medarbetare 3) 

 

Chef 5 ersätter istället mailandet med fysiska möten och föredrar att gå och prata med personen istället 

för att skicka ett mail. Chef 1 belyser att hen inte ersätter den muntliga dialogen med mail, utan 

använder skype istället. Det som respondenterna är överens om är att skype används vid mer 

brådskande frågor som kräver snabba svar. Är det något som är av viktigare karaktär används mailen 

för att kunna återgå till mailkonversationen och se vad som sagts. Mailen använder respondenterna 

som ett verktyg när det inte är lika brådskande som när de använder skype (Chatt och samtal). I dagens 

läge används skype och face-to-face för snabbare svar samt mail och möten för lite djupare 

kommunikation. Chef 2 beskriver valet av kommunikationsväg enligt nedan: 

 

”Face-to-face det är en självklarhet, jag menar ett mail, du vet ju inte ens om personen ifråga har läst 

mailet, förstått innebörden av mailet och bryr sig om att kommunicera tillbaka. Så mail är egentligen 

det sämsta sättet att kommunicera på för att du har ingen interaktion med folk över huvud taget. Du 

vet ju inte ens om personen är anträffbar, kanske inte är på plats och är sjuk eller på semester. Och 

inte har slagit på den funktionen i mailen..” (Chef 2) 

 

4.5.2 INTRANÄT 

Mail används ibland som informationskanal, men för de större organisatoriska bitarna så sker 

informationen via intranätet. Ledningen anser att chefer har ett ansvar att uppdatera sig om vad som 

händer inom organisationen och medarbetarna till viss del, det är dock inget uttalat ansvar som de har. 

Chef 1 och 2 berättar att de inte är inne på intranätet så ofta, utan de anser det svårt att orientera sig på 

intranätet då det finns ett överflöd med information. Chef 1 påpekar dock att det är viktigt att läsa där 

om människor har varit borta en längre period för att veta företagets nyheter. Hen anser även att det 

behöver vara så mycket information för att det alltid är någon som är i behov av den. Chef 3 tycker 

dock att det är lätt att hitta på intranätet och anser att det är bra sökvägar. Ledningen tycker inte att det 

är lätt och då det är mycket information som flödar. 

 

”Jag försöker, men det är inte lätt att hitta via intranätet. Vissa gånger när man ska ha specifika 

saker, då är det ganska så svårt tycker jag. Att söka via intranätet krävs det nästan att man försöker få 
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tag på någon person som kan förklara för en eller guida en åtminstone till rätt väg. Men att söka själv 

bara på intranätet tycker jag är väldigt svårt. Däremot om man kanske inte är ute efter någonting 

specifikt då tycker jag att det är väldigt bra.” (Medarbetar 1) 

 

4.6 MELLANCHEFER OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 

Studiens undersökningsobjekt är en stor global organisation där det är lätt att utvecklas internt. 

Samtliga av studiens tre chefer har blivit rekryterade internt för sin nuvarande tjänst. Chef 1 menar att 

organisationens interna utvecklingsprogram är något som medarbetare generellt ser som positivt just 

för att det finns stora utvecklingsmöjligheter. Studiens respondenter visar en skillnad i resultat 

beroende på hur engagerade de är i frågor som rör organisationen. Chef 3 förklarar att det faller sig 

mer naturligt att bli mer påläst när efter att ha blivit chef till skillnad mot att vara en vanlig 

medarbetare. Chefer 1, 2 och 3 berättar att de tar ett stort egenansvar att vara påläst och involverad i 

frågor som rör organisationen i helhet. Ledningen menar också på att medarbetarna inte har samma 

krav på sig att själva söka information som cheferna har. Chef 2 berättar att hen brukar länka viktig 

information till medarbetarna från intranätet och menar vidare att hen inte förväntar sig att 

medarbetarna själva ska hinna gå in där då de har andra arbetsuppgifter att sköta. Samtliga chefer som 

deltagit till studien kan säga att de kommunicerar ungefär 80% av sin arbetstid vilket även 

medarbetarna bekräftar (Medarbetare 1-4). Chef 1 anser att det är en av de viktigaste uppgifterna som 

en chef har är att föra ett budskap vidare och att det inte får stanna hos enskilda individer. Chef 1 

menar att det finns ett överflöd av information i organisationen och cheferna ägnar mycket tid till att 

sortera vilken information som ska gå vidare till medarbetarna. Medarbetare 1-5 anser inte att de får 

för lite information, utan snarare tvärtom. Chef 2 menar att det inte tar lång tid att sålla information 

men att det som ny chef kan vara svårt att veta vilken information som bör spridas vidare och vilken 

information som bör sållas bort. 

 

Det som framkommer enligt ett fåtal chefer är att det har skett ändringar i vissa rutiner som inte har 

kommunicerats eller viss information borde ha kommunicerats på ett annat sätt. Chef 5 och 7 menar 

att information som kommuniceras via en digital kanal borde istället ha skett face-to-face. Chef 1 kan 

uppleva i sitt eget sätt att kommunicera att hen vidarebefordrar för mycket mail till sina medarbetare, 

men att hen samtidigt tycker att det är viktigt att medarbetarna får avgöra vad som är viktig 

information och inte. Något som i sin tur medarbetare 1 uttrycker sig kan vara en anledning till att 

motivationen sjunker och att det inte finns tid att läsa samtliga mail som inkommer. Samtidigt står 

medarbetaren likt cheferna för en strategi att det är bra att kommunicera hellre för mycket än för lite. 

 

“Jag har ju väldigt mycket information och känner jag att det berör motparten så ser jag ju till att 

vidarebefordra det. Så jag tycker att jag kommunicerar en hel del, det kan nog vara så att jag 

kommunicerar lite för mycket ibland också. Ibland kanske det inte är information som berör dem i 

deras dagliga arbete men i mitt huvud kanske jag tänker att det är väl bra att dem känner till det, men 

sen att informationen kanske inte är användbar det är en annan sak och det tycker jag ändå att det får 

dem i så fall filtrera bort själva”. (Medarbetare 1) 

 

Chef 2 menar att det är upp till människor själv att rensa bland informationen och ta till sig det som är 

viktigt. Chef 1 brukar försöka rensa bland informationen och berättar att det kan vara svårt att 

prioritera under de perioderna när det finns extra mycket att göra. Någonting som medarbetare 3 anser 

är ett generellt problem, då det kan det ta lång tid att kommunicera då alla har olika prioriteringar, men 

menar inte att det ges för lite information på grund av det. Cheferna visar en större förståelse för att få 

information som berör organisationen i stort och på så vis är mer öppna till att ta emot information. 

Medarbetarna däremot reagerar på att de får information via mailen som inte berör dem. Medarbetare 

1 berättar att hen är intresserad av att ta emot information men har svårt att hinna med att läsa de mail 

som inkommer och som inte direkt berör hens arbete. Ledningen menar att det är mellancheferna och 

deras sätt att kommunicera som måste fungera för en enhetlig organisationskommunikation, det är 
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därför där som de mesta av arbetet och förbättringarna måste göras. Företaget har idag ett program 

som de kallar för inspire som innehåller delar av att människor ska bli bättre på den interna 

kommunikationen men att det då är valfritt bland cheferna att välja om de vill gå den eller inte. 

Programmet finns i syfte för att dels hjälpa personalen att bli mer inspirerande och kommunicera på ett 

roligare sätt vid exempelvis möten men också skapa en medveten hur de kommunicerar. Chef 2 menar 

att hen inte alls behöver gå några kurser i att kommunicera utan menar att det handlar individuellt om 

vad människor gör det till och att de lär sig kommunicera genom att prata och informera. Men för 

Chef 1 har inspire-programmet bidragit till en större medvetenhet om hur hen talar med olika personer 

och att hen inte kan prata på samma sätt med dem som inte är involverade i ämnet eller med ny 

personal. 

 

”Just nu hjälper inspire mig att tänka på hur jag kommunicerar beroende på vem jag pratar med. Att 

man väntar in, för jag har jobbat med mitt ämne nu i många år så jag har en annan förståelse än 

någon som precis har kommit in från skolan. Så jag måste liksom stanna upp och fråga ”förstår du nu 

vad jag menade?”. Så att jag inte bara kör på utan att man stannar upp och stämmer av att alla är 

med i det man säger, just för att alla ska hänga med och inte känna att nu hängde jag inte med eller 

jag förstår inte alls vad hen pratar om.” (Chef 1) 

 

Ledningen menar att det är vanligt bland cheferna att det tror att de är enkelt att föra en effektiv 

kommunikation genom att bara informera. Det är viktigt som chef att ha den förmågan och att utgå 

från medarbetarnas perspektiv, annars är risken stor att cheferna inte blir populära bland medarbetarna 

(Ledningen). Samtliga respondenter har en god relation med sina chefer och tycker att organisationen 

sätt att kommunicera är bra. Medarbetare 2 uttrycker sig att det borde vara bättre och lättare 

information som ges ut så att den inte går att misstolkas eller finnas utrymme för egna tolkningar. 

Att det finns ett öppet kommunikationsklimat kan studiens samtliga respondenter bekräfta och att 

medarbetare lätt kan vända sig till sin chef för att kommunicera en ny idé eller ett klagomål. Det är 

svårare att undvika de problem som finns inom respektive avdelning, sen är det olika bland cheferna 

hur duktiga dem är att belysa de problem som finns. Chef 3 står för en tydlig och rak kommunikation, 

alla ska få komma till tals även om inte alla är överens. Chef 2 är noga med att alltid ge feedback 

direkt och åsidosätta sina egna värderingar, det är viktigt att se saker utifrån organisationens 

perspektiv. Chef 2 beskriver också sitt sätt att kommunicera som effektivt då hen har högt i tak och 

vågar ställa känsliga frågor, men tolererar inget skitsnack och är noga med att det inte ska förekomma 

bland personalen. Det är oacceptabelt att till exempel sitta med under ett möte och säga ja till förslag 

och sedan gå ut i organisationen och snacka skit. 

 

”Passar inte företagets arbetssätt dig så är det bara att söka nytt jobb! Det förstår jag att de kan 

sticka i folks ögon när man säger en sådan grej. Vi är inte här för vår egen skull utan vi är här för 

företaget. Jag tycker inte det är acceptabelt att stå och snacka skit vid kaffeautomaten. Säg det face-to 

face till den som faktiskt kan göra någonting åt det." (Chef 2) 

 

Chef 2 värdesätter därför en uppriktig och ärlig kommunikation i alla lägen och tycker det är viktigt att 

medarbetarna tar upp problem. På frågan om det upplevs som jobbigt att kommunicera feedback/ 

kritik till de överordnade menar medarbetarna att det inte upplevs som jobbigt men att det kan kännas 

nervöst. Medarbetare 3 menar därför att det bara är de största problemen som lyfts. 

 

”Jag kan vara lite nervös inför det men inte så att jag skulle undvika att ta upp något med min chef. 

Jag gillar att ta upp saker till ett öppet forum så jag kan tycka det är skönt och längta tills det är gjort, 

jag vet att jag mår bättre när saker är sagt istället för att undanhålla något. Sedan kan jag väl 

undvika vissa saker för att de inte är värda att lyfta men då är det inte heller ett tillräckligt stort 

problem.” (Medarbetare 3) 
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5. ANALYS 

Denna del av studien jämför det empiriska materialet som samlats in med de teoretiska 

utgångspunkterna. Analysen kommer att följa liknande struktur som teorin och empirin för att 

underlätta orienteringen i arbetet. 

 

5.1 HIERARKI 

Sett ur ett historiskt perspektiv upplever cheferna på företaget att organisationen uppfattas mindre 

hierarkisk i jämförelse av medarbetarnas upplevelse. Enligt Nothhaft (2010) kan det förklaras genom 

att det är vanligt att ledningen inte har kontakt med medarbetarna längst ner i hierarkin och därför att 

medarbetarna har den känslan. Dock har de hierarkiska nivåerna minskats i samband med en 

omorganisering som företaget har haft nyligen vilket har bidragit till att cheferna kommit närmare 

ledningen. Högre uppsatta chefer sitter idag mer lokalt, något som skapat känslan hos cheferna att de 

sitter närmare ledningen medan medarbetarna fortfarande ser alla led i hierarkin och har svårt att se 

organisationens helhet. Trots det menar medarbetarna att de träffar högre chefer men att hierarkin 

bidrar till en envägskommunikation från chefens sida. Ledning anser att högre chefer behöver ge sig ut 

mer i organisationen och interagera mer med medarbetarna än vad de gör idag. Berson (2014) anser att 

det kan bidra till mindre hierarkiska avstånd som leder till ett effektivare ledarskap då det blir enklare 

för chefer att ge feedback och sprida information. Ledningen uttrycker att en effektiv kommunikation 

kan bidra till många fördelar ur ett ekonomiskt perspektiv, vilket Kernan och Hanges (2002) och 

Dasgupta m.fl., (2012) anses baseras på att en effektiv kommunikation leder till mindre osäkerhet hos 

medarbetarna och bidrar till att dem presterar bättre. Trots omorganisationen så består det faktum att 

organisationen är hierarkisk vilket leder till många led och komplexitet enligt Forslund (2013) och 

Nothaft (2010). 

 

Det är inte bara hierarkin som har betydelse för hur kommunikationen anpassas och Brotheridge m.fl 

(2015) anser att den globala kommunikationen ställer krav på kommunikationen. Genom den globala 

organisationen så anpassas kommunikationen också beroende vilken relation personen i fråga har med 

mottagaren och vilken kultur denne har. Det är lättare att ha en dialog med en person som sitter lokalt 

och lära känna den personen, medan det är svårare när avsändare och mottagare inte sitter på samma 

kontor. Chefer och medarbetare upplever att det krävs mer för att kommunicera uppåt i organisationen. 

Cheferna upplever att de lägger mer tid på att förbereda en presentation eller ett mail när mottagaren 

sitter högre upp i hierarkin än när de kommunicerar till medarbetare de känner. Roger och Agarwal-

Rogers (1976) förklarar att det är lättare att kommunicera med medarbetare på samma hierarkiska 

nivå. Antaganden kan göras att detta beror på att anställda på samma hierarkiska nivå känner varandra 

bättre och oftare sitter närmare varandra. Det kan även bero på att medarbetare inte vill störa de som 

sitter på högre positioner, då exempelvis medarbetare 1 förklarar att hen tänker en extra gång innan 

hen lyfter problem i organisationen. Cheferna upplever att de enklare når ledningen när de sitter lokalt, 

då kommunikationen kan uppstå mer spontant och öppet, och detta kan således tolkas som att 

ledarskapet har effektiviseras. Att skapa en mindre hierarkisk organisation där kommunikation enklare 

kan uppstå har varit ett strategiskt val från företaget då dessa faktorer har varit drivande när en 

omorganisering har genomförts. Men trots att chefer upplever sig ha kommit närmare ledningen menar 

medarbetare fortfarande att de inte har någon mailkontakt med högre chefer. Ledningen menar 

däremot att medarbetarna inte behöver gå genom den närmaste chefen när denne vill kommunicera 

högre upp i hierarkin på grund av att organisationen har en öppen kommunikation. Cheferna förklarar 

att medarbetarna har större förtroende för den närmsta chefen och därför väljer att kommunicera den 

vägen. Hallowell (1999) menar att goda relationer är en nyckelfaktor i kommunikationen och menar 

att distans mellan avsändare och mottagare skapar missförstånd i kommunikation. Därför kan det vara 

fördelaktigt om cheferna uppmuntrar medarbetarna att direkt kommunicera med ledningen för att 

undvika styrglapp (Berson, 2014) 

 



24 

 

5.2 STYRGLAPP 

Berson (2014) förklarar att styrglapp förekommer när ledning och mottagare kommer för långt ifrån 

varandra. Ledning, chefer och medarbetare håller med om att styrglappen och missförstånden blir 

extra tydlig när informationen ska transporteras i flera led. Ett problem som detta medför, förutom att 

styrglapp uppstår menar ledningen är att information och detaljer sållas bort. Chef 3 anser att när för 

mycket detaljer sållas bort har medarbetare svårare att ta informationen till sig då de inte förstår dess 

innebörd. Ledningen förklarar att de försökt minimera detta genom den omorganisering som precis ägt 

rum. Men trots att hierarkiska led har tagits bort upplevs ledningens information som öppen och 

inbjudande till feltolkningar och ansvaret för att informationen sprids rätt hamnar på mellancheferna. 

Mellanchefernas position blir således viktig för kommunikationen och antaganden kan göras att det är 

mellanchefernas ansvar att reducera styrglapp genom att förmedla rätt information (Nothhaft, 2010). 

Chefer och medarbetares upplevelse är att det lättare uppstår missförstånd och styrglapp via de digitala 

kommunikationskanalerna än via verbala möten, men trots det används de digitala plattformarna mer 

och mer (chef 5). En av anledningarna till det menar Lipiäinen m.fl., (2013) kan beror på att det är mer 

tidseffektivt att kommunicera via digitala kommunikationskanalerna. Studiens respondenter är dock 

inte helt överens om att den digitala kommunikationen bidrar till mer styrglapp, chef 3 anser att ett 

mail kan läsas om och om igen och på det sättet minska missförstånd och styrglapp. Hoogervorst m.fl., 

(2004) menar att individer tolkar information olika och att kommunikation därför bör ses som 

någonting mer än bara överföring av information. Chef 2 brukar använda sig av både verbal och 

digital kommunikation i ett försök att förhindra styrglapp. Chefen brukar be individerna vid ett verbalt 

möte att återupprepa det som sagts och bestämt, för att efter det skriva ner allt och skickar ut det 

digitalt till de berörda. På så sätt används både verbal och digital kommunikation vilket är ett bra 

alternativ att fånga olika individers intressen och sätt att kommunicera då Johansson och Malmsten 

(2009) menar att kommunikationen sker alltid på mottagarens villkor. Shannon och Weaver (1949) 

menar att styrglapp är en form av ”brus” och att mycket kan påverka hur budskapet tas emot. Därför 

kan det ur det perspektivet vara bra att förtydliga det som ska kommuniceras, vilket framkommer från 

flera respondenter att de exempelvis väljer att markera text i annan storlek eller färg. 

 

5.3 KULTUR 

Hoogervorst m.fl., (2004) menar att organisationskulturen bör samverka med strategierna som redan 

finns inom organisationen för att samma budskap ska nå personalen. Något som blir svårt då det inte 

finns någon strategi över hur människor ska kommunicera inom organisationen. Det framkommer 

också att det heller inte finns någon särskild kultur över hur kommunikationen ska ske utan att 

människor kommunicerar utifrån sig själva och att det därför skiljer sig stort från person till person 

(Ledningen, Chef 2). Ett exempel är företagets vision som tycks kommuniceras på olika sätt beroende 

på vart i organisationen som människor befinner sig (Chef 2). Chef 2 menar att visionen är toppstyrd 

och att det är upp till cheferna att sprida den vidare i organisationen vilket cheferna i organisationen 

gör olika mycket. Chef 3 är exempelvis tydlig mot personalen om vilka kärnvärden de arbetar mot. 

Hoogervorst m.fl., (2004) anser att kulturer både kan stödja och hindra organisations mål. Ett sätt att 

få personalen att arbeta efter företagets kärnvärden skulle kunna ses som ett sätt att jobba mot 

organisationens mål. Chef 3 anser dock att om medarbetarna inte är beredda att lägga ner det arbete 

som krävs för att bli bättre än konkurrenterna kan de lika gärna säga upp sig. Pfeffer (1981) och 

Schein (1992) anser att cheferna har en stor möjlighet att påverka kulturen och det är därför chefens 

uppgift att göra organisationens uppgifter meningsfulla för individen och att kulturen skapas därefter. 

Att bli bättre än konkurrenterna skulle kunna ses som ett sätt att skapa meningsfullhet bland 

personalen för det arbete som utförs. Det som kommuniceras från chefer kan också skapa omedvetna 

kulturer enligt Schein (1992). Att chef 3 väljer att kommunicera till personalen att de kan säga upp sig 

om de inte är beredda att arbeta skulle kunna skapa en hård kultur. Heide m.fl., (2008) menar 

nämligen att kultur handlar om olika normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas 

inom en organisation när människor samverkar med varandra. Chef 1 uttrycker dock att de 
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förkortningar som förekommer internt både kan vara positivt och negativt då meddelanden blir kortare 

men på bekostnad att alla kanske inte förstår vad som står. Pfeffer (1981) visar på att en av vägarna till 

en gemensam kultur och synsätt handlar om det gemensamma språket. Ledningen tycker även att 

engelskan har blivit det gemensamma språket inom organisationen när det handlar om information i 

text. 

 

5.4 MÖTEN OCH VERBAL KOMMUNIKATION 

Berson (2014) menar att mindre hierarkiska avstånd leder till ett effektivare ledarskap och Larson & 

Kleiner (2004) menar att hierarkier tydligt kan synas vid möten där hierarkiska avstånd kan utläsas 

över deltagarnas placeringar där chefen oftast är centralt placerad. Utifrån respondenternas svar kan 

antaganden göras att detta inte förekommer inom företaget då både chefer och medarbetare menar att 

slumpen avgör vart personer sitter på ett möte. Medarbetarna säger att chefen är som ”en i gänget” 

under mötena och menar att detta bidrar till bättre diskussioner och mindre envägskommunikation 

(Medarbetare 1). Organsiationen har dock en stark möteskultur som ledning, chefer och medarbetare 

upplever tar mycket onödig tid. Chefer lägger ca 50-80% av sin arbetstid på möten och chef 2 menar 

att hen och andra kollegor chattar eller svarar på mail under möten. Johansson och Malmsten (2009) 

menar att bland annat känslor avgör hur individer väljer att tolka information. Stressade chefer och 

medarbetare som mailar och chattar under möten skulle kunna framkalla negativa känslor kring 

deltagarna på ett möte vilket skulle kunna bidra till missförstånd och feltolkningar. Chef 2 menar att 

småpratet är en viktig del av mötet och medarbetare 1 menar att småpratet gör att deltagarna blir 

psykiskt närvarande. Shannon och Weaver (1949) menar att ha ”tankar på annat håll” kan leda till att 

information inte uppfattas rätt och författarna menar att detta kan leda till missförstånd. Chef 1 menar 

istället att småprat endast förekommer om det finns tid i slutet och chef 1 menar att hen alltid försöker 

ha ett möte istället för flera. Mötena kan se olika ut inom organisationer där vissa föredrar att 

kombinera möte med promenad och andra föredrar mer strukturerade möten. Vad som däremot är 

gemensamt för ledning, chefer och medarbetare är att alla föredrar fysiska möten framför möten med 

digitala kommunikationsverktyg, något som visar att digital kommunikation inte alltid är att föredra 

(Lipiäinen m.fl., 2013) Vissa avdelningar inom organisationen är dock beroende av de digitala 

kommunikationskanalerna då de arbetar på olika orter, enligt Johansson och Malsten (2009) bidrar de 

digitala kommunikationsverktygen förutsättningar för människor att samspela oavsett geografisk 

spridning. Brotheridge m.fl., (2015) menar att den direkta face-to-face kommunikationen hämmas i 

och med den geografiska spridningen och att kommunikation mellan chefer och medarbetare försvåras 

ytterligare av andra faktorer såsom olika tidszoner. Ledningen håller med om detta och menar att 

möten blir effektivare när de sker face-to-face då färre missförstånd uppstår. 

 

5.5 DIGITAL KOMMUNIKATION 

Lipiäinen m.fl., (2013) beskriver hur digital kommunikation underlättar för att bidra med idéer och 

feedback. Det framkommer dock att samtliga respondenter väljer att ta upp idéer och feedback via 

verbal kommunikation och att digital kommunikation är ett komplement till den verbala 

kommunikationen. Respondenterna är dock eniga om att de digitala verktygen är nödvändiga trots att 

de föredrar verbal kommunikation. Det är lättare att kommunicera globalt och nå personer som inte är 

anträffbara för stunden men mailen blir lätt överbelastad och ineffektiv. Ledningen anser att det är 

viktigt att träffas face-to-face istället för skype eller mail. Hen menar att det kan bli mer effektivt och 

spara in pengar genom att resa halva jorden runt för att reda ut saker face-to-face. Detta för att det lätt 

blir missförstånd och kan ta flera dagar att reda ut saker via mail (Ledningen ; Lipiäinen m.fl., 2013). 

Lipiäinen m.fl., (2013) trycker även på hur lätt det är att få ett överflöd av mail och hur det skapar 

problem. Respondenterna till studien kan hantera mailen som kommer in till inboxen, men upplever 

samtidigt att det är några mail de inte hinner läsa, att mail känns onödiga och att de ofta läser mailen 

på sin lediga tid. Samtliga har mailen i telefonen och försöker aktivt att minska på mailläsandet på sin 
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fritid. Att det blir ett överflöd är respondenterna och Lipiäinen m.fl., (2013) överrens om att det beror 

på att personalen får kopior (CC) som inte berör en och att personerna som skickar mailen kanske inte 

reflekterar över vem som behöver mailet. Lipiäinen m.fl., (2013) menar att det är viktigt att hänsyn tas 

till vem som mailet skickas till och att informationsmail inte missbrukas. Morris m.fl., (2002) anser att 

chattfunktion är ett verktyg som ska underlätta för mailen och ett bättre verktyg för att skapa en mer 

social atmosfär. De flesta respondenter brukar använda chatten på skype för snabba frågor och för att 

få snabba svar. Den används även för att kolla om folk är tillgängliga genom att fråga om ett 

skypemöte eller kopp kaffe osv. Trots att chattfunktionen finns verkar mailen ändå lätt bli 

överbelastad. Morris m.fl., (2002) menar även att bloggverktyg såsom intranätet ska underlätta för 

mailen. Ledningen försöker efterleva det genom att se till att inte skicka onödig information via mail 

och utan lägga upp det på intranätet istället. Dock anser McNaughton, Quickenden, Matear och Gray 

(1999) att intranätet inte är så effektivt då många inte vet vad det ska användas till och att det är svårt 

att orientera sig på intranätet. Trots att källan är från 1999 anser flera av studiens respondenter nu 2017 

att det är svårt att söka och hitta information. Medarbetare 1 nämner att det är lätt att slötitta på 

intranätet, men när hen vill hitta någonting så är det svårt och får ofta be om hjälp. Ledningen anser 

också att det är ett informationsöverflöd, men chef 1 tycker att all information behöver finnas där trots 

att det känns för mycket. 

 

Friedman och Currall (2006) menar att digitala kommunikationsverktyg underlättar den verbala 

kommunikationen, att de som skriver mail är mer eftertänksamma och kan korrigera texten och läsa 

igenom innan mailet sänds vilket inte går via verbal kommunikation. Respondenterna anser att det 

sker mer missförstånd via mail än vad det gör via verbal kommunikation. Chef 2 anser att människor 

har en chans att ha en dialog vid missförstånd på ett helt annat sätt fysiskt än digitalt. Respondenterna 

anser dock inte att det skiljer sig så mycket hur mycket energi de lägger på ett mail kontra muntlig 

kommunikation, utan att det snarare beror på kontexten. Behövs ett snabbt svar, då används skype, 

face-to-face eller ett snabbt mail skickas iväg utan att tänka på stavning eller liknande (Chef 1). Så att 

det inte går att kontrollera verbal kommunikation är inte helt korrekt då det går att förbereda ett möte 

väl för att få fram budskapet, vilket Friedman och Currall (2006) inte instämmer med. Shannon och 

Weaver (1949) menar att tal bör vara tydligare än text och att människor väljer att kommunicera olika 

beroende på vilken kanal som används. Chef 2 menar istället att det krävs mer tydlighet i text än via 

verbal kommunikation. Det är upp till mottagaren hur meddelandet via text uppfattas. Enligt Shannon 

och Weaver (1949) ska kommunikationen anpassas efter kommunikationsmedel och det är något som 

även stämmer in idag, 68 år senare. Det som bör tilläggas är att det inte enbart är 

kommunikationsmedlen som styr utan, kontext, kultur och hur väl användaren känner mottagaren 

enligt Chef 2. Shannon och Weaver menar att texten som sänds ska vara lätt att läsa genom att korta 

ner på texten för att konkurrera ut andra meddelande. Det stämmer delvis då Chef 1 påpekar hur hen 

brukar försöka vara tydlig och ledningen försöker tänka på att skicka det som är viktigt. Samtliga 

respondenter är eniga om att det krävs mer tydliggörande i text. Lipiäinen m.fl., (2013) anser dock att 

face-to-face kommunikation är att föredra då direkt feedback kan ges och stärka relationer. 

Respondenterna håller med om att face-to-face kommunikation stärker relationer. Ledningen, Chef 1 

och 2 påpekar även att ett mer globalt kontaktnät kan byggas tack vare de digitala 

kommunikationsverktygen. 

 

André m.fl. (2013) belyser problematiken kring dagens valmöjligheter av kommunikationsverktyg, att 

med hjälp av smartphonen kan vi lätt ta med jobbet hem och gränsen mellan privatliv och arbetsliv blir 

difus. Samtliga respondenter läser mailen på sin fritid och många har mailen i sin telefon. Det som 

framgick är att de flesta är medvetna om att gränsen mellan arbetstid och fritid blir difus och försöker 

aktivt att välja när de öppnar mailen på fritiden. Chef 1 och 2 säger dock att det skapar större frihet 

och att arbetet blir mer flexibelt. Behövs det arbetas hemifrån av någon anledning så finns 

möjligheten. På så sätt underlättar digitala verktyg trots att gränsen mellan fritid och arbetstid blir 

svårare att dra. Johansson och Malmsten (2009) menar att tekniken gör att det skapas mer frihet och 

ger de anställda mer frihet över att bestämma över sitt arbete. Dock kan det skapa ett överflöd av mail 

när vissa sitter med mailen på fritiden (André m.fl. 2013) Ingen respondent har tydligt sagt att de 

brukar skicka mail på sin fritid, det handlar oftast om att vara förberedd på morgondagen eller att 
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skapa mer kontroll under hektiska tider. Chef 1 nämner att hen kan skicka ett viktigt mail om 

ändringar på en kväll för att informera om ett möte som sker direkt på morgonen. På så sätt kan 

antaganden tas att mailöverflödet inte beror på att människor mailar på sin fritid. 

32 

5.6 MELLANCHEFER OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 

Likt teorin tyder det empiriska resultatet på att cheferna inom organisationen är nyckeln för en 

framgångsrik kommunikation. Det är cheferna som måste vara insatta i organisatoriska frågor då det är 

de som ska vidarebefordra all information från ledningen (Kamon, 2016). Dock framkommer det att 

intresset och engagemanget kan skilja sig beroende på vilken position som personalen har där intresset 

växer bland cheferna. Samtliga chefer som deltagit i studien visar ett intresse för att vara pålästa och 

engagerade. Något som enligt Hartong m.fl., (2013) kan vara en bidragande faktor att samtliga av 

studiens respondenter visar en positiv attityd till organisationens sätt att kommunicera. Det skiljer sig 

bland cheferna hur mycket tid de lägger på den information som de ska vidarebefordra bland 

medarbetarna. Generellt visar resultatet på att medarbetarna och cheferna är nöjda med den 

information som de får men att den ibland kan kännas överflödig. Weick (1995) förklarar att det är 

svårt för chefer att sålla bland en för stor mängd information i en stor organisation. Något som kan 

förklara varför medarbetare 1 väljer att vidarebefordra information som hen själv skulle tolka som 

överflödig. Även om resultatet bekräftar att chefer kommunicerar 80% av sin arbetsdag så klarar de 

inte av att hantera den stora mängden information (Daft & Lengel, 1986). 

 

Det verkar vara genomgående bland organisationens chefer att de är rekryterade internt och har en 

teknisk bakgrund, något som Drakenberg (1997) visar på att de personerna inte har en bakgrund där de 

fått lära sig om kommunikation och då kompenseras med interna utbildningar. Enligt Kamon (2016) är 

det viktigt att chefer blir utbildade och får de verktyg som behövs för att bedriva en effektiv 

kommunikation. Företagets interna utbildningsprogram har bidragit till att chef 1 fått en större 

medvetenhet kring hens sätt att kommunicera. Men det framkommer också att programmet är valfritt 

bland cheferna om de vill delta eller inte, vilket visar att det blir svårt för organisationen att kunna 

kontrollera hur effektiva cheferna är på att kommunicera. Som nämnts tidigare så finns idag ingen 

uttalad strategi för hur cheferna ska kommunicera och det är osäkert även bland ledningen om det 

finns stöd för kommunikation. Simonsson (2002) och Johansson (2003) menar att det är vanligt bland 

dessa organisationer att chefer tror att kommunikationen ska fungera av sig själv. På företaget visar det 

sig att vissa chefer tror att det räcker med att endast vidarebefordra information och att de inte riktigt 

vet hur och när de ska kommunicera via olika kommunikationskanaler, vilket bekräftar att det finns 

stora brister i organisationens sätt att arbeta med sin organisationskommunikation. 

 

Enligt Dasgupta m.fl., (2012) kan en passiv kommunikationsstil bidra till en irritation bland 

personalen då en sådan chef inte helt förmedlar det budskap som ska framföras. Någon som kan 

förklara till varför medarbetare 2 tar upp att den digitala informationen måste vara tydligare för att 

undvika missförstånd och att Chef 5 tar upp att det borde vara mer verkliga möten då det bidrar till en 

enklare kommunikation. Chef 2 påvisar en öppen och ärlig kommunikation men skulle även kunna 

jämföras med vad Dasgupta m.fl., (2012) kallar för en aggressiv kommunikationsstil. Det 

framkommer dock inte från studiens resultat att medarbetarna på något vis visar en ohälsa på arbetet. 

Tvärtom anser medarbetarna att det finns en öppet kommunikationskultur där de enkelt kan diskutera 

med sin närmaste chef om både arbets-och fritidsrelaterade ämnen. Ekman (1999, 2003) belyser det 

vardagliga småpratet som viktigt då det oftast är där som beslut kan diskuteras och tolkas. Studiens 

resultat visar att cheferna inom företaget anger olika kring hur de prioriterar att samtala med sin 

personal men att de alla har gemensamt att de värdesätter att inte alltid prata arbete. De visar dock på 

att de inte helt avsätter tid för att finnas bland personalen för att höra hur de resonerar kring 

arbetsrelaterade frågor vilket visar på att de kan gå miste om viktig information. Chef 2 vill att hens 

medarbetare ska ta upp problemen direkt med den som kan göra någonting åt det. Chef 1 står för att 

hens dörr alltid står öppen för att medarbetarna skulle komma till hen. Men forskning visar enligt 
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Cheney och Vibbert (1987) att det generellt är svårt för medarbetare av olika anledningar att 

kommunicera problem och negativa erfarenheter till sin överordnade. Därför kan det enligt Ekman 

(1999, 2003) vara bra att medarbetarna snackar skit vid kaffeautomaten för att det är där problem 

kommer upp till ytan. Budd och Velasquez (2014) belyser hur viktigt det är att åsidosätta sina egna 

åsikter och att det är viktigt att medarbetarna blir sedda i deras arbete. Chef 3 står för att det är viktigt 

att alla beslut diskuteras och alla medarbetare får säga sin åsikt och chef 2 står för att det alltid är 

viktigt att se beslut från företagets perspektiv. 
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6. DISKUSSION 

Här diskuteras analysen utifrån författarnas tankar och resonemang kring det insamlade materialet 

förs för att sedan leda till slutsatser. 

 

A. Vilka strukturer används i syfte för att bedriva en effektiv 

organisationskommunikation inom en stor hierarkisk organisation? 

Hierarkiska organisationer är komplexa och att kommunicera via leden är inte alltid det lättaste då 

information försvinner, ändras eller förstärks mellan leden den transporteras. Detta styrglapp är 

ineffektivt för organisationer och bidrar till att kommunikationen är komplex. På företaget har en 

omorganisering skett för att ta bort led och ta bort de flesta globala teamen. På detta sätt så önskar 

studiens undersökningsobjekt att få kortare kommunikationsvägar och lättare lokal kommunikation. 

Ledning och chefer upplever mindre hierarki efter omorganiseringen medan medarbetarna fortfarande 

ser många led i hierarkin och har svårt att kommunicera uppåt i organisationen utan att den närmaste 

chefen är inblandad. Trots det uttrycker chefer att det finns ett öppet klimat där individer kan säga vad 

som helst till vem som helst samtidigt som de menar att det krävs mer noggrannhet när de ska 

kommunicera uppåt i hierarkin jämfört med nedåt. Eftersom det inte finns någon uttalad strategi kring 

hur människor ska kommunicera inom organisationen hamnar mycket ansvar på mellancheferna och 

kommunikationen skiljer sig därför mycket mellan avdelningarna. Detta kan få negativa konsekvenser 

när individer behöver kontakta medarbetare på andra avdelningar inom organisationen. De 

kommunikationskanaler som används möten, face-to-face, Skype i form av chatt och telefonsamtal / 

konferens, mail och intranät. Det som framgår är att kommunikationen fungerar, men att den inte är 

fullt så effektiv som den kan vara. Ledningen nämner bland annat att fler chefer behöver bli bättre på 

att föra bra inspirerande presentationer och möten och menar att det beror på att de anställda har blivit 

för bekväma med de digitala verktygen. Chef 1 anser dock att den generella bilden är att folk är bra på 

verbal kommunikation. Det framkommer även att flera såsom Chef 1 och 3 samt medarbetare 1 

föredrar den verbala kommunikationen men trots det används de digitala kommunikationskanalerna 

mer enligt chef 5. Ledningen beskriver hur viktigt det är att träffas och att det borde ske mer fysiska 

möten, men på grund av att det inte finns någon uttalad strategi för detta väljer cheferna att arbeta på 

det sätt de anser som mest effektiva. En effekt det har fått är att de digitala kommunikationskanalerna 

används mer trots att samtliga respondenter anser face-to-face möten som mest effektiva. Men så 

länge det inte finns tydliga strategier över hur kommunikationen ska bedrivas finns risken att 

mellancheferna kommer fortsätta använda de digitala kanalerna då det anses som mest tidseffektivt. Så 

huruvida det är en effektiv kommunikation de bedriver är svårt att avgöra. De nämner att de måste 

använda mailen ibland för att personen inte är anträffbar eller att det måste finnas i skrift och eller är 

lättare att framföra via mail. Chatten används för snabb kommunikation och möten där deltagarna till 

mötet inte sitter på samma site. Så det verkar finnas en outtalad struktur kring hur kommunikationen 

sker. Förkortningar nämns som en kommunikationskultur där meddelanden blir kortare men till följd 

av att alla inte förstår dem. Istället gör personalen egna listor med interna begrepp för att kunna förstå 

språket inom organisationen. En uttalad struktur med färdiga listor över förkortningar skulle kunna 

effektivisera personalens arbete. En annan kommunikationskultur är enligt chef 1, att vissa stör en via 

chatten trots att avsändaren ser att mottagaren är upptagen. Vissa sitter och mailar och chattar under 

möten och en del menar på att de går på onödiga möten. Detta anses inte som effektivt då det skapas 

störningsmoment och irritation. Fokuset tas bort från det som är viktigt i den stunden och tid slösas 

bort på onödiga möten. 

 

Ledningen menar att det är mellanchefens uppgift att vara en bra kommunikatörer. Det som är 

intressant är att Chef 2 anser sig inte behöva en utbildning inom kommunikation, medan chef 1 gör 

det. Hen anser även att det har förbättrat kommunikationsförmågan. Att chef 2 inte ser sig behöva en 

utbildning betyder inte att hen är en sämre kommunikatör än Chef 1. Men när ledningen påpekar att 

det är viktigt så kan antaganden göras att alla inte ser kommunikation som så viktigt som Chef 1 och 
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Ledningen. Chef 2 Det framkommer att utbildning leder till ett mer effektivt kommunikationssätt och 

att ett effektivt sätt att kommunicera är viktigt. Det framkommer dock att vissa chefer är passiva i sin 

kommunikationsstil och att det blir svår att avgöra vad som är viktigt för medarbetarna. Detta kan bero 

på att mailen är överbelastad och att chefer får i snitt 100 mail om dagen. Det blir svårt för dem att 

sålla och kan bidra till att de agerar på ett passivt och ineffektivt sätt när det bara vidarebefordrar mail 

exempelvis. Finns ett högre intresse genom att formulera sig se till att mottagare förstår budskapet så 

är kommunikationen effektiv och då är digitala verktyg en bra tillgång. Är engagemanget mindre så 

blir inte kommunikationen inte lika väl mottagen. Exempelvis så påpekas det av Chef 2 att 

engagemanget är viktigt. Ledningen påpekar att det är av största vikt att mellancheferna ser till att 

kommunicera på ett aktivt och inspirerande sätt. 

 

Det är inte bara viktigt att chefer kommunicerar på ett inspirerande sätt, det är även viktigt att de syns 

för att få förtroende. Att det ger sig ut och visar sig för sina medarbetare. Det varierar i hur chefer 

tänker kring detta. Chef 2 menar att det är viktigt med rak kommunikation vid mötestillfällen, medan 

chef 1 brukar försöka delta vid fikaraster för att prata med sina medarbetare. Det är inte alla som vågar 

ha en rak kommunikation under möten och att problem lyfts upp just på kafferaster då medarbetare 

diskuterar fritt med varandra. Att som chef då synas i sådana sammanhang är viktigt för att skapa en 

medvetenhet och skapa förtroende hos sitt team. Dock så föredrar de flesta att ta upp förslag, idéer och 

problem face-to-face, men det verkar vara inom teamet och medarbetare på samma hierarkiska nivå 

eller sin närmaste chef. De flesta föredrar att gå till närmsta chefen för att det är där förtroendet ligger. 

Ledningen menar att höga chefer behöver ge sig ut mer i organisationen och interagera med 

medarbetarna än vad de gör idag. Medarbetarna själva upplever att de har bra kontakt med högre 

chefer men att samtalen oftast blir en envägskommunikation från chefens sida. Men ibland krävs det 

att hoppa över ett led för att försöka minska styrglapp enligt teorin. Det verkar dock svårt då de 

anställda känner att de inte vill störa cheferna och att problemet ska vara riktigt stort. Ledningen 

påpekar att de flesta vill visa en fin bild av sin avdelning för högre chefer och dölja problem, när det 

egentligen är mest effektivt att lyfta fram dem så att det går att lösa. Chefer har mer ansvar och att 

belasta dem med små problem som kan lösas på egen hand bör inte tas upp för att de istället ska få tid 

till att lösa stora problem ihop med avdelningen. Och för att skapa det förtroendet måste en chef skapa 

det. Det kan hen göra genom att småprata med sina kollegor vid kafferaster exempelvis. Om de inte 

gör det finns det en risk för lägre förtroende och problem blir dolda. Något som företagets chefer 

utifrån studiens respondenter gör bra är att de på möten är en i gänget om det inte gäller en 

presentation. De sitter ihop med sitt team och leder tillsammans mötet ofta. Detta är även ett sätt att 

visa som en i gänget och skapar större förtroende. Respondenterna är eniga om att styrglapp och 

missförstånd förekommer när informationen ska transporteras i flera led. Vissa respondenter menar 

missförstånd via de digitala kommunikationskanalerna såsom mail reduceras vid användningen av 

smilisar då ett hårt mail kan blir ”gladare” med en glad smilis. Respondenterna menar dock att inte alla 

i organisationen använder sig av smilisar vilket leder till att de kan uppfattas som otrevliga eller arga. 

Skulle det skapas en större medvetenhet och tydligare strategier kring en gemensam kommunikation 

dessa missförstånd kunna reduceras och kommunikationen bli mer effektiv. 

 

B. Hur påverkas organisationskommunikationen av den digitala 

strukturen? 

Organisationskommunikationen påverkas av den digitala strukturen på olika sätt. Det finns både 

negativa och positiva aspekter. De digitala verktygen har enligt bland annat chef 1,2 och ledningen 

gjort att relationer kan byggas globalt men att det kan skada relationen lokalt. Många av 

respondenterna exempelvis chef 3 brukar försöka ta kommunikation face-to-face om möjligheten finns 

och komplettera med ett mail om nödvändigt. På det sättet skadas inte relationer lokalt. För de som 

väljer att sitta bakom skärmen istället har större risk för att minska relationen till sina kollegor. Globalt 

sett är det bra då människor kan ses. Ledningen påpekar då vikten av att företagets anställda vid några 

tillfällen måste träffas för att skapa en grund relation och lösa problem eller utföra ett jobb på ett 
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effektivare sätt. Det är dock inte enbart de digitala verktygen som påverkar 

organisationskommunikationen. Det är hur de används som styr utfallet. Intranätet är ett verktyg som 

respondenterna brukar använda minst, men Chef 1 påpekar att det är viktigt att det finns. Det är svårt 

att orientera sig på intranät och informationsflödet är stort och är svårt att hantera. Detta gör att det är 

svårt att hitta om någon söker något specifikt och som nyanställd är det svårt att veta hur intranätet 

fungerar. Intranätet är en informationskanal som Ledningen anser bör användas för att uppdatera sig 

på vad som händer inom organisationen. Dock anser Chef 1 att alla inte är mottagliga för information i 

alla lägen. Det finns en mättnad på information som gör att mottagligheten minskar. På intranätet 

menar Ledningen att det är mycket information vilket gör att allt inte når alla. Chef 1 påpekar dock att 

allt bör finnas där. Det gör att intranätet gör att det blir svårt att ta till sig information. Antaganden kan 

tas att det blir jobbigt för en anställd att försöka hålla sig uppdaterad när det är så mycket information 

som flödar hela tiden. Intranätet bidrar till frustration men är nödvändigt för att kunna nå ut till alla i 

organisationen. 

 

Viss information skickas via mail. Det anses dock inte som uppskattat om det sker frekvent enligt 

Ledningen. Dock så skickas informationsmail från chefer till medarbetare, anteckningar från möten. 

Det är uppskattat då det är lätt att gå tillbaka och kunna läsa de bestämmelser som gjordes på mötet 

eller för att se om något glömts bort osv. Det gäller dock att veta vem som behöver den informationen 

som sänds för att inte skapa ett mail eller informationsöverflöd. Det digitala verktygen förenklar 

informationsspridning och kommunikation över världen, men det leder till ett informationsöverflöd 

och mätthet vilket kan bidra till en passiv kommunikationsstil. Att skapa en medvetenhet är viktigt för 

att rätt person ska få den informationen som behövs. 

  

Det förekommer också att information faller bort mellan leden vilket gör att vissa anställda ibland 

uteblir viktiga direktiv eller information. Så det är en svårstyrd kommunikation att föra. Att utelämna 

information och att få för mycket information skapar både frustration och en ineffektiv 

kommunikation. Det mesta verkar dessutom ligga på mellanchefens ansvar. Det kan bli svårt för en 

person att avgöra vilken information som skall sändas vidare och inte. Chef 1 upplever inte att det är 

svårt medans det samtidigt framkommer att det förekommer för lite eller för mycket information. Att 

informationsmättnad förekommer från för mycket information och styrglapp vid för lite information. 

Det är därför bra att komplettera viktig information med verbal kommunikation eller andra digitala 

verktyg för att trycka på vad som är viktigt då informationen sker på mottagarens villkor. Det är 

mottagaren som ska tolka informationen och i slutändan agera på den informationen. 

 

C. Hur kan strategier skapas för användandet av digitala 

kommunikationsverktyg? 

Det framkommer att studiens undersökningsobjekt inte har en uttalad strategi för hur 

kommunikationen ska skötas, men att det finns en utbildning för chefer att gå för att bli bättre 

kommunikatörer och att de har en vision att arbeta mot. Visionen verkar inte vara väl kommunicerad i 

hela organisationen då det är upp till respektive mellanchef att förmedla den. Respondenterna vet på 

ett ungefär vad visionen handlar om men kan den inte utantill. Det framkommer dock ifrån 

medarbetarna att det också kan ligga mycket i hur mottagliga dem är för att ta emot information. En 

vision är till för att leda organisationen mot samma mål, om alla inte är säker på visionen så kan det bli 

svårt att se vad de arbetar för. Att tydligt förmedla visionen kan bidra till att mindre frågeställningar 

ställs som kan leda till en mer effektiv organisationskommunikation. 

Det råder ingen direkt kommunikationskultur, det som framkommer är att förkortningar används och 

att kommunikationen digitalt sker på Engelska. Ledningen nämner att någon använder sitt modersmål 

skapar det onödigt arbete med översättning som tar tid. Att ha en vision och att följa den 

kommunikations kulturen som finns kan bidra till att förkortningar används för ofta och kapar otydlig 

kommunikation via text. Att använda Engelska däremot ger två tydliga effekter. Det som inte är så bra 
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på engelska har svårt att förmedla sitt budskap, medan det samtidigt gör att alla i organisationen kan 

förstå mailet snabbare då det är en global organisation. 

 

Digitala verktyg i all ära, men när multitasking via digital kommunikation går till en gräns att det 

skapar irritation och bristande fokus är det dags att tänka om. Flera upplever att de använder sig av 

chatt och mail under inbokade möten fysiskt och över skype. Att inte ta hänsyn till den aktivitet som 

bedrivs brister förtroendet och det som sägs kan anses som mindre viktigt. Att anställda inte tar hänsyn 

till att personerna som visas som upptagna inte kan svara på chatten visar även på att det är en typ av 

kultur att det är vanligt att multitaska under möten. Det som sänds via de digitala medlen kanske inte 

heller blir så bra då i och med att inget har det direkta fokuset som det kräver. Om det förekommer så 

ofta kan antaganden tas att mottagaren eller avsändaren på mötet egentligen inte behöver medverka på 

det mötet. Trots det så är det flera som tycker att fler möten är nödvändiga ibland. 

 

Det framkommer att respondenterna tycker sig kunna hantera mailen och att de hinner besvara allt, 

medan de samtidigt säger att de får sitta kvällar vissa perioder och Ledningen nämner att vissa till och 

med stänger av mailen för att den inte går att hantera. Dock så är det ingen som har uttryckligen sagt 

att de skickar mail på helger utan mestadels kolla och besvarar mail om det är nödvändig eller måste 

informera om något viktigt. Teorin menar att detta kan skapa överflöd i inboxen på mailen, men det 

framkommer att det inte skickas mail i onödan på kvällen, de mail som skickas kan anses som viktiga 

och inte en belastning. Frågan är då om det som hanteras på kvällen skulle kunna ha hanterats på 

dagen. Om chefer får 100 mail och en del av det är onödig information kan den tiden läggas på det 

som hanterades på fritiden eller kvällen. Ledningen nämner en guide som kanske finns att hitta för 

användandet av mail, men ingen vet vart eller om den finns. I den ska det har stått att mottagare till 

mail ska väljas noggrant, vilka som behöver få mailet och inte. Det framkommer att många får 

onödiga mail. Att de får kopior i mailutskick som inte rör dem, att mottagaren väljer att svara alla som 

mailet skickades till och att vidarebefodra mail utan att vara tydlig vilket kräver att hela 

konversationen läses för att förstå. Det är det som framkommer som mest belastande för mailflödet. 

Korta ner på de hierarkiska leden tyder på att vara en ändring som kommer gynnaföretaget i framtiden, 

respondenterna är optimistiska och märker en liten skillnad redan nu. Genom detta så krävs det inte att 

kommunicera via digitala verktyg och de kanske kan användas mer effektivt när den kommunikation 

som bör skötas face-to-face kan göra det och mailen används till det den behöver användas till och så 

vidare. 
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7. SLUTSATS 

Här presenteras slutsatser baserat på det som framtagits i analys och diskussion. 

 

A. Vilka strukturer används i syfte för att bedriva en effektiv 

organisationskommunikation inom en stor hierarkisk organisation? 

Effektiva strukturer inom företaget är kortare led och mer lokala team för att inte behöva tänka på 

tidsskillnader och kunna träffas face-to-face som anses vara mest tidseffektivt och relationsbyggande. 

De bristfälliga strategierna över hur kommunikationen ska bedrivas i organisationen har fått olika 

negativa konsekvenser då individer och avdelningar väljer att kommunicera olika. Ett gemensamt sätt 

att kommunicera skulle bland annat kunna leda till färre missförstånd och en effektivare 

kommunikation. När verbala möten sker bör kommunikationen sända ett tydligt budskap och 

avsändaren har till sin fördel om denne har kunskaper inom kommunikation. Därav är det viktigt för 

ledare att ha utbildning inom kommunikation så att de kan föra en så effektiv och inspirerande 

kommunikation som möjligt. Det är även viktigt för chefer att vara prestigelösa. Det är viktigt att 

fånga upp medarbetarna på kafferasten för att fånga upp eventuella problem eller förslag då det är där 

de ofta lyfts upp till ytan. Det är även viktigt under inbokade möten, låta medarbetarna vara med i att 

styra möten kring vad de anser är viktigt. Detta genom att chefen placerar sig som en i gänget. 

Inspirerande kommunikation bör även föras via de digitala verktygen för att skapa en så effektiv 

organisationskommunikation som möjligt. 

 

B. Hur påverkas organisationskommunikationen av den digitala 

strukturen? 

Den digitala strukturen påverkar kommunikationen relationsmässigt. Hur det kommuniceras beror på 

vilket verktyg avsändaren använder samt till vilken position i hierarkin personen i fråga kommunicerar 

med. Det som påverkar mest är vilken kontext det är och hur väl användaren känner mottagaren. Den 

påverkar inte bara hur människor väljer att kommunicera med sina kollegor. Det sker brist och 

överflöd på information så att bara kommunicera via en kommunikationsväg vid viktiga ärenden bör 

följa upp eller kompletteras med andra kommunikationsvägar. Det positiva är att det öppnar upp för 

kommunikation globalt och det negativa är att det skapar informationsöverflöd och styrglapp. 

 

C. Hur kan strategier skapas för användandet av digitala 

kommunikationsverktyg? 

Att skapa en strategimall över hur kommunikationen skall föras inom hierarkiska organisationer går 

inte att skapa helt och hållet då friheten kring kommunikation gör att kommunikationen kan anpassas 

till behoven i respektive team. Det som framkommer är att inboxen kan minskas med en större hänsyn 

till vem kommunikationen sänds till och att hänsyn till vilka som bjuds in på mötet samt vilka möten 

som personalen tackar ja till. Det är alltså ett gemensamt ansvar för vilka möten som personalen väljer 

att delta i. När valet om att delta i möte har gjorts ska fullt fokus ligga på det mötet och inte sitta och 

maila eller chatta under tiden. Det gäller även för avsändaren att respektera om mottagare sitter i möte 

eller är upptagen på annat sätt. Att stänga av vissa funktioner bör heller inte vara acceptabelt då alla 

bör ha samma förutsättningar. Att stänga av mail eller chatt under arbetstid ska inte förekomma då 

kommunikationsvägarna inte ska behöva anpassas efter individen. Vad som verkar vara ett bra beslut 

från företaget är att göra en omorganisering. Trots att det är en global organisation så fungerar 

kommunikationen bättre om teamen är lokala. Det går snabbare och relationerna i teamen har en större 

chans att stärkas i jämförelse med globalt. Att använda Engelska är viktigt när det ska kommuniceras 
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till fler och innefattar en dialog. Men för att få fram sina tankar och lyfta det som anses viktigt bör 

komma fram och om avsändaren inte kan göra det på engelska är det viktigt att personen i 

fråga får framföra det på sitt modersmål till någon som kan förmedla det vidare. För att skapa mindre 

risk för styrglapp så bör även förkortningar minimeras eller tydliggöras. Att skriva massa 

förkortningar kan skapa förvirring och riktlinjer för det bör finnas för att skapa en effektivare 

kommunikation digitalt. 
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8. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

 Vilken ledarskapsstil som leder till mest effektiv kommunikation. 

 På vilket sätt kan chefer bygga ett klimat där medarbetarna får förtroende för dem samt hur de 

 ska minska grubblandet kring när det ska kommuniceras högre upp till ledningen. 

 Hur ska organisationen arbeta med att göra medarbetarna mer engagerade för organisatoriska 

 frågor och att de självmant väljer att söka och hitta information. 

 Undersöka hur människor kan bli mer mottagliga för att ta emot information 
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BILAGOR 

Bilaga 1.  

Intrevjuguide chefer 

Teoretisk 

referensram 

Begrepp Kategori Fråga Sv

ar 

(Drakenberg, 

1997). 

Bakgrund, Utbildning Kommunikationsstrate

gi 

Vad har du för 

bakgrund/utbildning, är du 

rekryterade internt för din 

tjänst? 

  

Berson, 2014 Hierarki, Byråkrati, Makt Hierarki Upplever du Volvo som en 

stor hierarkisk organisation, 

om ja, varför då? 

  

(Hoogervorst 

mfl., 2004) 

Vision Hierarki Tycker du att Volvos vision är 

väl kommunicerad, tror du att 

medarbetarna tycker det? 

  

Berson, 2014 Hierarki, kommunikation Hierarki Tycker du att hierarkin 

påverkar den interna 

kommunikationen? (Utveckla) 

  

(Kamon, 

2016) 

hierarki, press Medarbetarskap Upplever du att 

kommunikationen blir lidande 

av direktiv uppifrån? (bygg 

upp scenario) Att du till 

exempel vissa saker bör 

hemlighet hållas eller att du 

måste sålla från mycket info 

och så vidare. 

  

(Roger och 

Agarwal-

Rogers, 1976 

Hierarki, kommunikation. Organisationskommun

ikation 

Hur upplever du att det är att 

kommunicera uppåt i 

ledningen respektive med ditt 

team eller dina kollegor på 

samma hierarkiska nivå? 

  

(Larson m.fl., 

2004) 

Hierarki, Makt, Möten, Hierarki Hur ser det ut när ni har 

möten, hur sitter ni, hur går ett 

möte till? 
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Shannon och 

Weaver 

(1949), 

Berson 

(2014), 

(Hoogervorst 

mfl., 2004), 

(Kamon, 

2016) 

Hierarki, Styrglapp, 

Strukturer, System 

Hierarki, Organisation 

Kommunikation, 

Digital 

kommunikation 

Upplever du att 

kommunikationen som sänds 

förändrar budskap eller 

mening när den transporteras? 

Gör du ågot för att minska 

styrglapp och 

missförstånd?(Viskningsleken

/brus/tyst kunskap/styrglapp) 

  

(Johansson & 

Malmsten, 

2009). 

digitalisering Digital 

kommunikation 

Hur ställer du dig till 

digitalisering och dess 

kommunikationsmöjligheter? 

  

Johansson, 

2003 

Kommunikationsverktyg Organisationskommun

ikation 

Vilka är de vanligaste 

kommunikationssätten och 

verktygen du använder dig av 

och varför? 

  

Morris, 

Nadler, 

Kurtzberg och 

Thompson 

(2000) 

(Shannon och 

Weaver, 1949) 

Strategi, Effektivitet, Val Digital 

kommunikation, 

Vilka kommunikationsverktyg 

upplever du att du får snabbast 

och bäst svar från? Ge gärna 

exempel hur du väljer 

kommunikationsväg och 

tänker osv. (f2f, mail chatt) 

  

(Johansson & 

Malmsten, 

2009). 

val, smartphone Digital 

kommunikation 

Har du mailen på telefonen? 

om ja? Vad är det som är så 

bra me det? 

  

(Lipiäinen 

m.fl., 2013), 

Hallowell 

(1999) 

Distans, Effektivitet, 

Relevans, Strategi, Lathet 

Digital 

kommunikation, 

Mailar du ofta när du vet att 

du kan prata med personen på 

kontoret? Varför/varför inte? 

Är alla mail relevanta, 

Exempelvis skulle vissa saker 

istället kunna tas via fysiskt 

samtal eller undvikas helt? 

  

(Lipiäinen 

m.fl., 2013) 

Effektivitet, Tid Digital 

kommunikation 

Anser du att mail är ett 

effektivt verktyg att använda i 

syfte till att kommunicera? 

Hinner du besvara alla mail? 

  

(Lipiäinen 

m.fl., 2013) 

Svar Digital 

kommunikation 

Hur upplever du kvalitén på 

den återkoppling du får från 

dina utskickade mail? 
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Hallowell 

(1999), 

Lipiäinen 

m.fl., (2013) 

Distans, Relationer Digital 

kommunikation, 

Hur tycker du att olika typer 

av kommunikationskanaler 

påverkar relationer?Upplever 

du att distans mellan 

medarbetare har skapats på 

grund av digitala verktyg? 

(utveckla) 

  

Friedman och 

Currall (2003) 

Tid, noggrannhet Digital 

kommunikation 

Lägger du mycket tid på att 

formulera dig "korrekt" via 

exempelvis mail? Hur väl 

formulerar du dig verbalt 

kontra via mail, hur skiljer det 

sig mellan dessa? 

  

André, Caron, 

Hwang och 

Brummans 

(2013) 

formalitet, val, strategi Digital 

kommunikation 

Kommunicerar du olika 

beroende på vilket digitalt 

verktyg du använder? Är du 

mer eller mindre formell på 

vissa plattformar? Utveckla. 

  

Ekman (1999, 

2003) 

Kommunikationsstil, 

Kvalité 

Kommunikationsstrate

gi 

Hur viktigt tycker du att det 

vardagliga "småpratet" är, 

ägnar du mycket tid åt det? 

  

Ekman (1999, 

2003) 

Kommunikationsstil, 

Kvalité 

Kommunikationsstrate

gi 

Brukar du närvara när dina 

medarbetare småpratar ex i 

fikarummet/lunchen/korridore

n och det handlar om jobbet? 

  

Friedman och 

Currall (2003) 

Verbal kommunikation Digital 

kommunikation 

Hur upplever du den verbala 

kommunikationen på din 

arbetsplats. är medarbetarna 

bra eller mindre bra på verbal 

kommunikation? 

  

(Johansson & 

Malmsten, 

2009) 

Motivation, information. Organisationskommun

ikation 

Hur motiverad känner du dig 

till att ta emot information? 

Upplever du att de i din 

omgivning är motiverade till 

att ta emot information? 

  

(Heide, 

Johannson & 

Simonsson, 

2008). 

Skyldigheter Medarbetarskap Känner du ansvarighet till att 

söka information själv via 

intranätet? 

  

(Heide, 

Johannson & 

Simonsson, 

2008). 

uppdatering, intern 

kompetens 

  

Hur ofta ser du till att 

uppdatera dig själv via de 

digitala verktygen, ex 

intranätet för att hitta info? 
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McNaughton, 

Quickenden, 

Matear och 

Gray (1999) 

Morris, 

Nadler, 

Kurtzberg och 

Thompson 

(2002) 

Effektivitet, Lärande, Tid Digital 

kommunikation, 

Vad tycker du om Volvo CEs 

kommunikationsverktyg och 

Intranät, tar du dig tiden att 

använda dig av det och är det 

lätt att hitta dit du vill via ert 

intranät? 

  

(Larson mfl., 

2014)(Hooger

vorst mfl., 

2004)(Pfeffer, 

1981), 

(Dasgupta, 

Suar, & Singh, 

2012) 

Kultur, Omgivning, 

Kommunikation, Normer, 

Värderingar, Regler 

Kultur, Mellanchefer Anser du att Volvo har en 

speciell företagskultur för 

kommunikation, vad är 

kulturen? (Finns det oskrivna 

regler, öppna 

kommunikationssätt?) 

(Gemensamt språk?) 

  

Schein (1992), 

(Kamon, 

2016). 

Chefer, Makt, 

Kommunikation 

Kultur, Mellanchefer Vad tycker du att 

mellanchefer har för roll i 

organisationskommunikation 

och hur tror du att ditt sätt att 

kommunicera påverkar 

organisationskulturen? 

  

Kamon (2016) Kommunikationsverktyg Kommunikationsstrate

gi 

Anser du att du har fått dem 

verktyg/intern utbildning för 

att bedriva en effektiv och bra 

kommunikation internt? 

  

(Hartong 

m.fl., 2013) 

rutiner, Arbetsbeskrivning Medarbetarskap Hur mycket riktlinjer kan du 

själv hitta via arbetsrutiner-

rutiner om du anser att 

kommunikationen är 

bristande? 

  

(Mintzberg & 

Daft & Lenge 

i Heide mfl., 

2008) 

Tid Mellanchefer Hur stor del av din arbetstid 

ägnar du åt att kommunicera? 

  

(Hartong 

m.fl., 2013) 

kontinuitet Medarbetarskap Hur konsekvent är du med din 

kommunikation? 

  

(Dasgupta, 

Suar, & Singh, 

2012) 

Kommunikationsstil, 

Attityd 

Mellanchefer Vad är det som du gör i ditt 

sätt att kommunicera som du 

anser är bra? 
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(Dasgupta, 

Suar, & Singh, 

2012) 

Kommunikationsstil Mellanchefer Tror du att dina medarbetare 

någon gång upplevt att det 

brister i ditt sätt eller 

organisationens sätt att 

kommunicera, varför då? 

  

(Hartong 

m.fl., 2013). 

Ansvar, Engagemang Mellanchefer Hur involverad är du i frågor 

som rör organisationen och 

hur viktigt tycker du att ditt 

engagemang är i detta? 

  

(Cheney & 

Vibbert, 1987) 

hierarki Medarbetarskap Hur upplever du att 

kommunikationen till dig som 

chef är? Är den konsekvent/ 

positiv/ negativ, får du 

kritik/förbättringsförslag? 

  

(Weick, 1995) Sortering, 

prioritering,informationss

pridning 

Mellanchefer Upplever du att du får ägna 

mycket tid åt att sålla & 

sortera information, vad som 

är viktigt? 

  

Kamon (2016) stress, krav, distribution Medarbetarskap Blir du stressad av krav och 

kommunikation? Måste du 

ständigt fundera på hur 

mycket du lägger på dina 

medarbetare? 

  

Budd och 

Velasquez 

(2014) 

Hierarki, Lyhördhet, Kommunikationsstrate

gi 

Följer du någon speciell 

strategi för att ta emot info 

från medarbetarna, hur arbetar 

du/ni med det? (även kopplat 

till hierarki) 

  

(Lipiäinen 

m.fl., 2013). 

Digitala 

kommunikationsverktyg, 

strategi, feedback. 

Digital 

kommunikation 

Anser du att digitala 

kommunikationsverktyg 

underlättar för medarbetare att 

bidra med idéer, 

strategiförändringar samt att 

få snabb feedback? Motivera 

varför eller varför inte. 

  

Budd och 

Velasquez 

(2014) 

Objektivitet, Kommunikationsstrate

gi 

Hur arbetar du för att se info 

på ett objektivt sätt, vad gör 

du om du får info/ide från 

medarbetare som du ej tycker 

är relevant? 

  

Ska kolla upp Smilisar Digital 

kommunikation 
Hur ställer du dig till tanken 

till smilisar och emojis? 

Brukar du ha någon baktanke 

när du använder dem eller 

inte? Brukar du få smilisar 

från dina medarbetare?   

      Drömscenario'?   
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Bilaga 2. 

Intervjuguide medarbetare 

Teoretisk 

referensram 

Begrepp Kategori Fråga Sva

r 

  

Hoogervorst, 

van der Flier, & 

Koopman, 2004 

  

Organisationskommunikat

ion 

Vad är kommunikation för 

dig? (Dialog eller bara 

information) 

    

  

Hierarki Hierarki Vad tycker du generellt om 

organisationens sätt att 

kommunicera till dig och 

dina kollegor? Utveckla ditt 

svar 

    

(Larson mfl., 

2014)(Hoogervo

rst mfl., 

2004)(Pfeffer, 

1981) 

Kultur, Omgivning, 

Kommunikation, 

Normer, 

Värderingar, 

Regler 

Kultur Anser du att Volvo har en 

speciell företagskultur för 

kommunikation, vad är 

kulturen? (Finns det 

oskrivna regler?) 

(Gemensamt språk?) 

    

(Dasgupta, Suar, 

& Singh, 2012) 

Kultur Mellanchefer Upplever du att det finns ett 

öppet sätt att kommunicera 

på (mellan dig och din 

chef)? 

    

(Berson, 2014) Hierarki, Makt Hierarki Känner du av att Volvo är 

en stor hierarkisk 

organisation? 

    

(Roger och 

Agarwal-

Rogers, 1976 

hierarki Organisationskommunikat

ion 

Hur upplever du att det är 

att kommunicera uppåt i 

ledningen respektive med 

ditt team eller dina kollegor 

på samma hierarkiska nivå? 

    

Nothhaft (2010) Hierarki, 

Komplexitet 

Hierarki Upplever du att ledningen 

har kontakt med er 

medarbetare? 
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(Hoogervorst 

mfl., 2004) 

Vision Hierarki Vet du vad Volvos vision 

är? Tycker du den är bra 

kommunicerad? Vet du hur 

den ska följas i ditt dagliga 

arbete? 

    

(Hoogervorst 

mfl., 2004) 

Hierarki, Struktur, 

Styrglapp 

Hierarki Upplever du att du får olika 

info/budskap ifrån olik håll? 

Om ja, vad bidrar det till? 

Förvirring? Irritation 

    

Shannon och 

Weaver (1949) 

styrglapp Organisationskommunikat

ion 

Upplever du att 

kommunikationen som 

sänds förändrar budskap 

eller mening när den 

transporteras? 

(Viskningsleken/brus/tyst 

kunskap/styrglapp) 

    

(Kamon, 2016) styrglapp Digital kommunikation Upplever du någon skillnad 

mellan digital/verbal info. 

Upplever du att budskapet 

försvinner när du tar emot 

eller skickar information via 

digitala verktyg? Motivera. 

    

(Kamon, 2016). Mellanchefer, 

Makt 

Kultur Hur viktig roll har din chef 

för en lyckad 

organisationskommunikatio

n, tycker du? 

    

(Dasgupta, Suar, 

& Singh, 2012) 

Kommunikationssti

l, Attityd 

Mellanchefer Beskriv på vilket sätt din 

chef är bra/dålig på att 

kommunicera) 

    

(Mintzberg & 

Daft & Lenge i 

Heide mfl., 

2008) 

Tid Mellanchefer Hur stor del av din chefs 

arbetstid upplever du att 

han/hon ägnar till att 

kommunicera internt/med 

er? 

    

Ekman (1999, 

2003) 

Kommunikationssti

l, Kvalité 

Kommunikationsstrategi Har din chef denna vecka 

närvarat när du och dina 

kollegor har småpratat om 

arbetsrelaterade frågor? (dvs 

ej under ett möte, utan ex 

korridoren/fikarummet/lunc

hen) 
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(Larson m.fl., 

2004) 

Hierarki, Makt, 

Mötesformer 

Hierarki Hur ser det ut när ni har 

möten, hur sitter ni, hur går 

ett möte till? 

    

Budd och 

Velasquez 

(2014) 

Hierarki, Makt, Kommunikationsstrategi Hur upplever du att att din 

chef för dina åsikter/idéer 

vidare? 

    

(Weick, 1995) Sortering, 

informationsspridni

ng 

Mellanchefer Anser du generellt att du får 

bra information, 

nödvändig/onödig info? 

    

(Johansson & 

Malmsten, 2009) 

motivation Organisationskommunikat

ion 

Hur motiverad känner du 

dig till att ta emot 

information? Upplever du 

att de i din omgivning är 

motiverade till att ta emot 

information? 

    

Johansson, 2003 strategi Organisationskommunikat

ion, Digital 

kommunikation 

Vilka är de vanligaste 

kommunikationssätten och 

verktygen du använder dig 

av och varför? vilken 

kommunikationskanal är 

bäst tycker du(snabbast etc) 

    

(Shannon och 

Weaver, 1949) 

strategi Digital kommunikation Hur väljer du 

kommunikationsväg och hur 

tänker du då? 

    

André, Caron, 

Hwang och 

Brummans 

(2013) 

strategi Digital kommunikation Kommunicerar du olika 

beroende på vilket digitalt 

verktyg du använder? Är du 

mer eller mindre formell på 

vissa plattformar? Utveckla. 

    

(Lipiäinen m.fl., 

2013) 

effektivitet Digital kommunikation Anser du att mail är ett 

effektivt verktyg att använda 

i syfte till att kommunicera? 

Hinner du besvara alla mail? 

    

(Lipiäinen m.fl., 

2013) 

respons Digital kommunikation Anser du att du får bra svar 

på alla dina mail du skickar? 
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(Lipiäinen m.fl., 

2013). 

effektivitet Digital kommunikation Anser du att digitala 

kommunikationsverktyg 

underlättar för dig att bidra 

med idéer, 

strategiförändringar samt att 

få snabb feedback? 

Motivera varför eller varför 

inte. 

    

Hallowell 

(1999) 

hierarki, distans, 

digitala verktyg 

Digital kommunikation Mailar du ofta istället när du 

vet att du kan prata med 

personen på kontoret? 

Varför/varför inte? Vilka 

konsekvenser får det tror 

du? 

    

Lathet, strategi Upplever du att distans 

mellan er medarbetare har 

skapats på grund av digitala 

verktyg? (utveckla) 

    

(Lipiäinen m.fl., 

2013) 

relevans Digital kommunikation Är alla mail relevanta att ta 

via mejl istället för 

exempelvis telefon eller 

fysiskt möte? (ex att är det 

inte bättre att ta något 

snabbt f2f för att undvika 

missförstånd och belasta 

inboxen?) 

    

McNaughton, 

Quickenden, 

Matear och Gray 

(1999) 

funktion, intranät, 

funktion, 

effektivitet, intern 

kompetens, tid 

Digital kommunikation Vad tycker du om Volvo 

CEs 

kommunikationsverktyg och 

Intranät, tar du dig tiden att 

använda dig av det och är 

det lätt att hitta dit man vill 

via ert intranät? (finns tid) 
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Friedl och 

Vercˇicˇ (2011) 

Lipiäinen m.fl., 

(2013) 

verbal 

kommunikation, 

relationer 

Digital kommunikation Hur upplever du den verbala 

kommunikationen på din 

arbetsplats. är medarbetarna 

bra eller mindre bra på 

verbal kommunikation? 

PÅverkar det relationen på 

företaget? 

    

Friedman 

ochCurrall 

(2003) 

tid, noggrannhet Digital kommunikation Lägger du mycket tid på att 

formulera dig "korrekt" via 

exempelvis mail? Hur väl 

formulerar du dig verbalt 

kontra via mail, hur skiljer 

det sig mellan dessa? 

smilisar! 

    

(Cheney & 

Vibbert, 1987) 

hierarki Medarbetarskap Hur tänker du när du 

kommunicerar uppåt inom 

organisationen? Vad handlar 

det oftast om'? 

    

(Kamon, 2016) hierarki, press, 

stress, 

Medarbetarskap Upplever du att 

kommunikationen blir 

lidande av press uppifrån? 

    

      

Har du något drömscenario 

gällande digital 

kommunikation 

    

  

  

 

 

 

 

 

 



49 

 

Bilaga 3. 

Veckologgsfrågor 

Teoretisk 

referensram 

Begepp Kategori Fråga Svar 

      

Beskriv händelser under 

veckan som gått när 

kommunikationen har 

fungerat bra/mindre bra. 

Vad hände? 

  

Johansson, 

2003 

Kommunikationsverktyg Organisationskommunikation Vilka olika 

kommunikationskanaler 

har du använt den 

senaste veckan och hur 

mycket? Avrunda i % 

(chatt, mail, intranät, 

face-to-face, möten) 

  

Budd och 

Velasquez 

(2014) 

Uppföljning, Feedback digital kommunikation Hur upplever du att 

återkoppling varit denna 

vecka på de mail som du 

skickat, utveckla ditt 

svar? 

  

(Weick, 

1995) 

Sortering, prioritering Mellanchefer Anser du att du denna 

vecka har fått för lite 

information om 

någonting? I så fall 

varför/varför inte? 

  

(Weick, 

1995) 

Sortering, Prioritering Mellanchefer Anser du att du denna 

vecka har fått 

information som inte 

känts viktig eller 

nödvändig för dig? 

Isåfall varför eller varför 

inte? 

  

(Dasgupta, 

Suar, & 

Singh, 2012) 

Kommunikationsstil, 

Kvalité 

Mellanchefer Har du någon gång den 

senaste veckan blivit 

irriterad/missnöjd på 

grund av din chefs sätt 

att kommunicera? Varför 

eller varför inte? 

  

Ekman 

(1999, 2003) 

Kommunikationsstil, 

Kvalité 

Kommunikationsstrategi Hur mycket har din chef 

småpratat med dig den 

senaste veckan? Hur 

mycket har vart 

arbetsrelaterat/fritid? 

Utveckla ditt svar och 

svara i % 
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(Cheney & 

Vibbert, 

1987) 

Kultur, 

Kommunikationsmiljö 

Medarbetarskap Har du någon gång den 

senaste veckan medvetet 

undvikit att skicka 

mail/återkoppla på mail 

för att du inte orkar, eller 

att du tycker att det inte 

är jätte nödvändigt? 

Varför/varför inte? 

  

(Lipiäinen 

m.fl., 2013) 

F2F kommunikation, 

Lathet 

Digital kommunikation Har du denna vecka valt 

att maila en kollega 

istället för att prata face-

to-face, i så fall varför? 

  

(Lipiäinen 

m.fl., 2013) 

Effektivitet, Tid Digital kommunikation Hur hanterar du den 

information som du får 

via exempelvis mail, har 

det hänt någon gång den 

senaste veckan att du inte 

har läst alla dina mail 

eller inte läst tillräckligt 

noggrant? Varför/varför 

inte? 

  

(Lipiäinen 

m.fl., 2013). 

Digitala 

kommunikationsverktyg, 

strategi, feedback. 

Digital kommunikation Har du nån gång i 

veckan haft en idé som 

du vill föra vidare, hur 

har du kommunicerat 

den? (Fick du feedback, 

respons på det? Hur då?) 

  

Friedman 

och Currall 

(2006) 

Shannon och 

Weaver 

(1949) 

Styrglapp/ missförstånd Digital kommunikation Upplever du att det blir 

mer eller mindre 

missförstånd i digitala 

kommunikationen (som 

via mejl eller chatt) 

jämfört med fysisk 

kommunikation som sker 

via möten eller samtal? 

Förklara gärna. 

  

(Johansson & 

Malmsten, 

2009) André, 

Caron, 

Hwang och 

Brummans 

(2013) 

Tillgänglighet Digital kommunikation. 

Tillgänglighet 

Läser du ofta mailen på 

kvällar eller när du är 

ledig? (Varför? Varför 

inte?) 
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(Johansson & 

Malmsten, 

2009) 

Tid Digital kommunikation När föredrar du att 

kommunicera via digitala 

kanaler? Vilka digitala 

kanaler väljer du till 

vilken typ av 

kommunikation? 

Utveckla 

  

(Hartong 

m.fl., 2013) 

Kommunikationsstil, 

Kvalité 

Mellanchefer Förklara på vilket sätt 

din chef kommunicerar 

med dig digitalt via ex 

mail eller chatt? 

Upprättar hen bra kvalité 

dvs skriver utförligt så 

du förstår eller har det 

uppstått missförstånd? 

  

jfr Cheney 

m.fl., 2004) 

Kultur, 

Kommunikationsmiljö 

Medarbetarskap Känner du att det är 

jobbigt att kommunicera 

feedback/kritik och eller 

negativa besked till dina 

överordnade? Brukar du 

försöka undvika den 

typen av 

kommunikation? 

Utveckla 

  

Shannon och 

Weaver 

(1949) 

Styrglapp Organisationskommunikation Har du någon gång 

upplevt styrglapp i den 

interna 

kommunikationen? (Ex 

viskningsleken, att 

budskapet ändras mellan 

avsändare och 

mottagare? Utveckla ditt 

svar och ge exempel. 

  

(Dasgupta, 

Suar, & 

Singh, 2012) 

Kommunikationsstil, 

Kvalité 

Mellanchefer Vad tycker du generellt 

om organisationens sätt 

att kommunicera till dig 

och dina kollegor? 

Utveckla ditt svar 

  

      

Har du något övrigt som 

du vill tillägga till oss 

som rör intern digital 

kommunikation? 
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Bilaga 4 

Intervjuguide Ledningen 

FRÅGOR BASERAS PÅ SVAR 

Vilka kommunikationskanaler finns idag på Volvo 

och hur är tanken att de ska användas? - Tror du de 

används så? 

Strategi   

Finns någon uttalad kommunikationsstrategi för hur ni 

kommunicerar på Volvo? 

Strategi   

Finns det något speciellt kultur för hur man 

kommunicerar på Volvo? Vad är kulturen? (Finns det 

oskrivna regler, öppna kommunikationssätt?) 

(Gemensamt språk?) Anser du att den hänger ihop 

med strategin för hur man bör kommunicera inom 

Volvo? 

Kultur - (Larson mfl., 

2014)(Hoogervorst mfl., 

2004)(Pfeffer, 1981) - från 

medarbetare 

  

Upplever du att Volvo som en stor hierarkisk 

organisation, om ja/nej varför då? 

Berson, 2014, HIERARKI   

Tycker du att hierarkin påverkar den interna 

kommunikationen? I så fall hur? 

Berson, 2014, HIERARKI   

Tycker du att Volvos vision är väl kommunicerad, tror 

du att det skiljer sig mellan det ledning, mellanchefer 

och medarbetare tycker? 

(Hoogervorst mfl., 2004)   

Hur ställer du dig till digitalisering och dess 

kommunikationsmöjligheter? 

(Johansson & Malmsten, 2009).   

Hur tycker du att olika typer av 

kommunikationskanaler påverkar relationer?Upplever 

du att distans mellan medarbetare har skapats på 

grund av digitala verktyg? (utveckla) 

Hallowell (1999), Lipiäinen m.fl., 

(2013) 

  

Hur upplever du den verbala kommunikationen på 

Volvo? 

Friedman och Currall (2003)   

Vad tror du att en effektiv kommunikation bidrar till? 

(Allmänt och internt Volvo) 

En hög kvalité på kommunikationen 

bidrar till mindre osäkerhet hos 

medarbetarna vilket bidrar till att det 

hjälper medarbetare att lättare förstå 

sin uppgift och vad som förväntas av 

dem (Kernan & Hanges, i Hartong 

m.fl., 2013). 
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Vad tror du att en icke effektiv kommunikation leder 

till? Vad anser du/ni att en ineffektiv 

kommunikationsstrategi leder till? 
    

Finns det ledarskapsutbildningar internt på Volvo i 

syfte till att chefer ska bli bättre på att kommunicera? 

Mellanchefer, I syfte att många chefer 

rekryteras internt 

  

Vi har hört att "Att anledningen att skicka chefer på 

interna utbildningar är att skapa en viss kultur inom 

Volvo" Vad säger du om det påståendet, stämmer det? 

Patricks svar: Att anledningen att 

skicka chefer på interna utbildningar 

är att skapa en viss kultur inom Volvo 

  

Tror du att chefer har en tro om att kommunikationen 

sköter sig själv genom att bara informera det som är 

nödvändigt? 

Mellanchefer, Vilket många gånger 

beror på att chefer har en övertro att 

kommunikationen ska fungera av sig 

själv (Simonsson, 2002; Johansson, 

2003). 

  

Hur duktiga tror du mellancheferna är på att ta upp 

problem och idéer till ytan (ledningen), vidarebefordra 

info från medarbetarna? 

mellanchefer:Budd och Velasquez 

(2014) belyser vikten av att vara 

lyhörda för medarbetare att 

kommunicera sina förslag och åsikter. 

  

Har ledningen kontakt med medarbetarna längst ner i 

hierarkin? 

Nothhaft (2010), Hierarki, 

Komplexitet (Ledningen förlitar sig på 

att mellancheferna förmedlar info till 

medetarna?) 

  

Hur arbetar ni för att minska styrglapp och 

missförstånd i den interna kommunikationen mellan 

människor? 

Styrglapp - Shannon och Weaver 

(1949) 

  

Vi har fått en uppfattning om att 30% av mottagna 

mail inte känns relevanta? Vad tror du, stämmer den 

siffran? Om ja, vad gör ni för att minska det, om nej, 

varför tror du att både chefer och medarbetare 

uppfattar det så? 

Baseras på intervju från medarbetare 

och chefer 

  

Vi har fått upplysning på att både medarbetare och 

chefer väljer att cc varandra, är det något som ingår i 

Volvos strategi att göra det, vad tycker du själv om 

det? Är det bra för informationen eller leder det bara 

till onödig kontroll. 

Medarbetare (Även hierarki eller, typ 

kontroll, makt) 
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Vi har fått kännedom genom intervjuer att det pågår 

en omorganisering som innebär att medarbetare och 

chefer hamnar närmare varandra. Vet du varför man, i 

och med omorganiseringen, väljer att jobba mer 

lokalt. Hänger det ihop med kommunikationen? - i så 

fall hur? 

hierarki, Omorganisering. Chefer och 

medarbetare har hamnat närmare 

varandra 

  

Vad ställer Volvo för krav på chefer och medarbetare 

att ta till sig information, ex via mail och intranät? 

digital kommunikation- Basera på 

intervju med medarbetare 

  

Vi har fått kännedom om att vissa medarbetare knappt 

läser mailen för att de hellre föredrar fysiska möten? 

Finns det något krav på det? Är det något som ni 

exempelvis tänker på när ny personal anställd. 

digital kommunikation - Basera på 

intervju med medarbetare 

  

Vi har uppfattat att det finns en speciell kultur på vissa 

avdelningar mellan flera chefer som uttrycker sig så 

här: "Passar det inte hur vi arbetar här kan du byta 

arbetsplats" Hur ställer du dig till det påståendet? 

kultur?Baseras på intervju med 

medarbetare 

  

Vad tror du att mellanchefer generellt tycker om 

organisationens sätt att kommunicera internt med 

varandra och sina medarbetare? 

Baseras på intervju med chefer   

Vad tror du att medarbetarna generellt tycker om 

organisationen sätt att kommunicera? 

Baseras på intervju med medarbetare   

Har du något drömscenario hur den interna 

kommunikationen ska fungera, baserat på hur det 

funkar idag? 
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Bilaga 5 

Informationsmail till veckologg 

Hej! 

Mitt namn är Amanda och jag skriver mitt examensarbete tillsammans med Sanna och Karin. Vi 

skriver om intern digital kommunikation inom Volvo CE. Vi skulle vilja att du bidrar med din 

erfarenhet genom att delta i vad vi kallar det ”veckologg”. 

Veckologgen: 

-          Du får frågor skickade till din mail varje fredag i tre veckor. 

-          Vi vill att du svarar utifrån vad som hänt senaste veckan eller andra erfarenheter. 

-          Vi skulle uppskatta om vi kunde få svar samma dag som vi skickar ut frågorna! 

-          Det kommer ta dig max 15 minuter varje fredag. 

-          Du kommer att vara anonym i processen och i vårt arbete. 

-          Du kommer få ta del av resultatet när vi är klara. 

Våra första frågor kommer nästa fredag 28 april. 

Bekräfta ditt deltagande genom att besvara detta mail senast den 26 april. 
Vi vill också veta om du är intresserad av att delta in en kortare intervju på 30 – 40 minuter? Hör av 

dig i så fall. 

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar! 

Tack på förhand! 

 

IN ENGLISH 

-------------------------------------------------- 

Hello! 

My name is Amanda and I am writing my bachelor thesis together with Sanna and Karin. We are 

writing about internal digital communication within Volvo CE. We would like you to contribute with 

your experience in what we call it “a weekly log”. 

The Weekly log: 

-          You will get questions every Friday for three weeks. 

-          We want you to answer the questions based on the your experience from that same week. 

-          We would appreciate if we could get the answers on the question the same day we sent them out. 

-          It will not take you more than 15 minutes every Friday. 

-          You will be anonymous in the process and in our work. 

-          You will get the results when our work is done. 

Our first questions comes Friday 28
th
 of April. 

Confirm your participation by answering this email no later than Wednesday April 26
th

.   

We also want to know if you are interested in participating in a short interview (30- 40 minutes)? 

Please contact me if you are. 

Please don’t hesitate to contact us if you have any questions or concerns! 

Thank you in advance! 

 
 


