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FÖRORD 

Många långa timmar ligger till grund för denna studie som präglats av både toppar och dalar. 
Vi vill rikta ett stort tack till våra uppdragsgivare Robin Svensson och Linda Wistling på Svevia 
AB för ett intressant och roligt uppdrag. Ett stort tack vill vi även rikta till alla platschefer, 
arbetsledare och vägarbetare som deltagit i studien. Ni har bidragit enormt till 
datainsamlingen och underlättat arbetsprocessen med er delaktighet och engagemang. 

Till sist vill vi tacka våra anhöriga som stöttat oss under denna period samt vår handledare 
Anna Launberg vid Mälardalens Högskola. Denna masteruppsats är en avslutande del i 
Civilingenjörsprogrammet inom Industriell ekonomi och energiteknik. Vi har en lång resa 
bakom oss med många lärdomar från både skolan och livet. Det kommer vi bära med oss för 
alltid. 
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ABSTRACT 
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Research questions: → How is the internal communication experienced within Svevia when the 
organisation is changing? 

→ How can the internal communication be improved within Svevia? 

→ What are the current channels of communication for information 
transmission and are they sufficient to satisfy employees? 

Purpose: The purpose of this study is to examine the internal communication at Svevia 
AB when an organisational change is desired. Also how the internal 
communication can be improved from an employee perspective.  

Methodology: An abductive qualitative study forms the basis of this master thesis. The 
working process is based on a case study on Svevia AB, district area Västerås. 
By the abductive research effort an iterative process has been implemented, 
this in order to build new theories based on the future development of the 
internal communication at Svevia AB. The case study is based on a 
questionnaire survey for delimitation, four focus group interviews from an 
employee perspective and two deep interviews from a managerial perspective. 
This in order to create a plan of action for Svevia AB in combination with the 
study's more research-related issues. 

Conclusion: Based on the conducted case story, we found that the organisation’s communication 
climate, corporate culture and communication channels, are okay. There is room for 
improvements regarding the regularity and routines of the internal communication, 
to avoid the consequences if not. It is the organisation’s intension to continue 
working with individual goal setting and to focus on milestones at the offices. An 
action plan has been created in order to increase the sense of inclusion when 
changing the organisation and to increase the individual motivation.  
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Frågeställningar: → Hur upplevs den interna kommunikationen inom Svevia vid 
förändringsarbete? 

→ Hur kan den interna kommunikationen förbättras inom Svevia? 

→ Hur ser nuvarande kommunikationskanaler ut vid informationsöverföring och 
är dessa tillräckliga för att tillfredsställa medarbetarna? 

Syfte:  Syftet med denna studie är att undersöka hur den interna 
kommunikationen på Svevia AB ser ut vid önskan om förändring i 
organisationen samt hur den skulle kunna utvecklas ur ett 
medarbetarperspektiv. 

Metod:  En abduktiv kvalitativ studie ligger till grund för denna masteruppsats. 
Arbetsprocessen bygger på en fallstudie av företaget Svevia AB, 
arbetschefsområde Västerås. Med hjälp av den abduktiva forskningsansatsen har 
en iterativ process genomförts. Detta i syfte för att bygga nya teorier kring den 
interna kommunikationens framtida utveckling på Svevia AB, vid önskan om 
förändring inom organisationen. Fallstudien bygger på en enkätundersökning i 
avgränsande syfte, fyra fokusgruppsintervjuer ur medarbetarperspektiv och två 
djupintervjuer ur chefsperspektiv. Detta för att kunna skapa en åtgärdsplan åt 
Svevia AB i kombination med studiens mer forskningsrelaterade moment. 

Slutsats: Utifrån denna fallstudie har vi dragit slutsatsen att Svevias 
kommunikationsklimat vad gäller företagskultur och kommunikationskanaler är 
okej. Det finns utrymme för förbättring gällande den interna kommunikationens 
regelbundenhet och rutiner, detta för att undvika konsekvenserna av bristande 
kommunikation. Organisationen har för avsikt att jobba vidare med individuella 
målsättningar hos medarbetarna och aktivt skapa delmål på kontoren. En 
åtgärdsplan har skapats för att öka känslan av delaktighet i förändringsarbetet, 
men även för att öka motivationen hos medarbetarna.  
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1 INTRODUKTION 

Introduktionen ämnar redogöra för grunderna inom intern kommunikation då förändring 
präglar en organisation. Nedan kommer fallföretaget Svevia AB, som ligger till grund för 
denna studie, och dess historia att presenteras. Detta kapitel redogör även för syftet med 
studien, de frågeställningar som besvaras i slutsatsen och studiens bidrag till befintlig 
forskning. 

 

1.1 Bakgrund 

Kommunikation definieras som den process som sker när information ges eller tas emot av 
människor, oavsett på vilket sätt eller genom vilken kanal det sker, medan information är 
själva innehållet som kommuniceras. Ytterligare ett begrepp som är av relevans är strategisk 
kommunikation. Det innebär precis som det låter; en målmedveten och metodisk 
kommunikationsprocess. (Larsson, 2001) Kommunikation, information och strategisk 
kommunikation utgör en stor del av denna studie.  

Forsell (2013) redogör för hur den första kommunikationsmodellen utformades inom 
militären av forskarna Claude och Weaver på 40-talet. Eftersom kommunikationsmedlen då 
var begränsade kunde tekniska svårigheter medföra stora konsekvenser för kommunikationen. 
(Forsell, 2013) Modellen utformades i syfte att kartlägga var i ledet kommunikationen brast. 
Jacobsen och Thorsvik (2014) skriver att tekniken inom informationsspridning och 
kommunikation har utvecklats mycket sedan dess. Det har bidragit till ett större urval av 
kommunikationskanaler, vilket ger möjlighet att välja den kanal som är mest lämpad för syftet. 
Dessutom utgör tekniska störningar inte det primära problemet längre, då dagens 
kommunikationsmetoder står inför andra utmaningar. (Forsell, 2013) 

Inom en organisation kallas informationsöverföring för intern kommunikation och är 
essentiell för organisationens framgång. Utan kommunikation skulle inga organisationer 
kunna skapas, existera eller utvecklas. (Weick, 1995; Erikson, 2007; Johansson & Heide, 
2008) Det finns alltså inte någon organisation utan kommunikation. Strategisk intern 
kommuniktion blir en allt viktigare aspekt, i samband med den ständiga utvecklingen inom 
alla organisationer. Erikson (2007) bekräftar att intern kommunikation fyller en stor funktion 
för informationsarbetet inom organisationer. 

För att bygga ett väl fungerande kommunikationsklimat inom en organisation krävs en god 
företagskultur. Företagskultur präglas av individer och deras tidigare erfarenheter och inlärda 
rutiner (Johansson & Heide, 2008). Företagskulturen ”sitter i väggarna” på arbetsplatsen, 
vilket kan skapa problematik vid en sammanslagning av två organisationer eller vid en 
omorganisering. König och Martin (2015) menar att organisationer som fokuserar på att 
förbättra sin företagskultur i kombination med strategiutveckling tenderar att leverera mer 
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lönsamma resultat. Foster (2010) skriver att tidigare forskning påvisar att ett initialt motstånd 
ofta uppstår från medarbetare vid förändringar. Ett motiverat intresse uppstår däremot när 
medarbetare förstår syftet med förändringarna och när de uppfattas som rättvisa (Foster, 
2010; Zanderin, 2005; Sandberg, 2003).  

Mao Zedong skrev: ”När förändringens vindar blåser bygger en del vindskydd, medan andra 
bygger väderkvarnar.” (Angelöw, 2010, 11.). Angelöw (2010) menar att det som avgör utfallet 
av förändringsprocesser som präglar organisationer är huruvida organisationer kan förändras 
på ett konstruktivt sätt. Om de som berörs direkt av förändringen inte får ta del av 
genomförandet, leder det vanligtvis till ett motstånd. Det handlar om känslan av delaktighet 
och att människan ogillar när saker bestäms över huvudet på en. (Angelöw, 2010) Angelöw 
(2010) menar att flera offentliga utredningar och forskningsresultat visat att förändringar 
ligger till grund för stora delar av ohälsa, bristande motivation och sjukskrivningar. I en 
organisation under förändringsarbete bör alltså ledningen vara noga med hur dess 
förändringar genomförs och hur de framförs till medarbetarna. 

Platen (2006) menar att vem medarbetare kommunicerar med eller vem som står bakom ett 
budskap påverkar hur medarbetare förhåller sig till själva innehållet. Vilket innebär att om 
ledaren själv inte följer företagets värdegrunder och anpassar sig efter den befintliga 
företagskulturen, kommer medarbetare mest troligt göra motstånd i kommunikationen och 
inte vara mottaglig för den information eller det förändringsarbete som ska nå fram. Detta är 
ytterligare en viktig aspekt som tyder på att ledare bör vara insatta i vad som driver 
företagskulturen i den egna organisationen och hur en optimal kommunikation vars syfte är 
att effektivt driva organisationen framåt ser ut. (Platen, 2006) 

Studien ämnar bidra med ytterligare undersökningar inom ämnet intern kommunikation ur 
ett medarbetarperspektiv. Studien har även för avsikt att undersöka förändringsprocessen på 
Svevia AB ur både ett kommunikations- och medarbetarperspektiv för att slutligen ge konkreta 
rekommendationer i syfte att effektivisera den interna kommunikationen och därmed 
förändringsprocessen. 
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1.2 En beskrivning av Svevia AB 

För att få en bättre förståelse för varför Svevia ingått ett omfattande förändringsarbete 
kommer här en kort sammanfattning av företagets historia. I början av 90-talet delades 
dåvarande Vägverket, statligt ägt, in i två delar, en beställande och en utförande funktion, för 
att på så sätt effektivisera organisationen. Under 90-talet började denna division av Vägverket 
utsättas för ökad konkurrens från marknaden som i början endast bestod av större 
entreprenörer. Med tiden tillkom andra företag, vilket ledde till att riksdagen beslutade att 
bolagisera organisationen. Detta varade dock endast mellan år 1994-1995. År 2000 togs frågan 
upp på nytt och år 2008 klubbade riksdagen igenom bolagiseringen på nytt. Detta ledde till att 
Svevia AB grundades den 1 januari år 2009 som ett fristående statligt ägt bolag. Svevia delades 
in i fyra regioner; Nord, Mitt, Väst och Syd med huvudkontor i Solna kommun, Stockholms 
län. (Svevia) 

Som ett resultat av bolagiseringen bildades nya arbetslag runt om i arbetschefsområdet 
Västerås. En del medarbetare som jobbat länge inom organisationen när den var statligt ägd 
mötte nya medarbetare när kontoren slogs samman.  Detta ledde till att de som hade jobbat 
länge med det statligt ägda företaget var vana vid en företagskultur och de nya fick dels känna 
på den gamla företagskulturen samtidigt som det tillkom nya tankesätt och kulturer. Eftersom 
organisationsstrukturen förändrades och olika företagskulturer möttes skapades ett behov av 
ett nytt kommunikationsklimat och nya kommunikationskanaler. Denna omstrukturering 
pågår fortfarande och Svevia genomgår därför ett förändringsarbete. (Wistling, 2018) König 
och Martin (2015) menar att en god företagskultur kan byggas om alla är medvetna om de 
befintliga värdegrunderna och aktivt jobbar mot dem tillsammans. De skriver även att god 
företagskultur kan bidra till ökad lönsamhet för organisationen. Detta utgör en viktig del av 
förändringsarbetet Svevia står inför, vilket är direkt kopplat till intern kommunikation. 

Fenomenet som studerats är att medarbetare på de utspridda kontoren i arbetschefsområde 
Västerås tenderar att tappa arbetsmotivationen och den interna kommunikationen brister 
någonstans i ledet. Misstanken finns att det kan bero på bristande kommunikation mellan de 
åtta platscheferna med sina respektive team av arbetsledare och vägarbetare. En önskan om 
att förbättra organisationens interna kommunikation och därmed öka delaktigheten bland alla 
medarbetare finns. Därför är undersökningar inom studiens ämne i kombination med tidigare 
forskning högst aktuellt på Svevia. 
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Figur 1 – Organisationsstruktur arbetschefsområde Västerås 

Ovan presenteras en figur över organisationsstrukturen på Svevia AB, arbetschefsområde 
Västerås. All data förutom ostrukturerade intervjuer med Wistling (2018) är insamlade på de 
åtta kontoren. Enkätundersökning sträcker sig över alla kontor medan fokusgrupps- och 
djupintervjuerna utfördes på två av kontoren. 

 

1.3 Problemformulering  

Platen (2006) skildrar kommunikation och förändring inom organisationer som två 
omfattande begrepp, vilket försvårar avgränsningar inom befintlig forskning. Dock finns det 
begränsad forskning om kommunikation inom förändringsprocesser ur ett 
medarbetarperspektiv och den som finns är utförd i mindre skala (Johansson & Heide, 2008). 
På uppdrag av Svevia AB undersöker studie hur den interna kommunikationen ser ut inom 
organisationen. Då stora ändringar gjordes i organisationsstrukturen år 2009 påbörjades en 
omfattande förändringsprocess som pågår än idag. Detta kvalificerar Svevia till denna typ av 
studie. 

Sandberg (2003) skriver att ledare bör prioritera att identifiera vad som driver 
företagskulturen i en organisation framåt. Han menar att de bör ta tillvara det som ger 
drivkraft och arbetstillfredsställelse åt medarbetare för att främja den önskade förändringen 
och framkalla gemenskap. Ledare som inte prioriterar detta riskerar att misslyckas med det 
organisatoriska förändringsarbetet. Befintlig forskning fokuserar på intern kommunikation ur 
ett ledarperspektiv, vilket leder vidare till studiens avgränsning (Johansson & Heide, 2008). 
Larsson (2001) bekräftar att det finns en lucka i befintlig forskning utifrån ett 
medarbetarperspektiv. 

Från intern kommunikation fortskrider denna studie in på företagskultur och 
förändringsprocesser till de bidragande faktorer som krävs för att bli en framgångsrik 
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organisation. Augner (2009) skriver att det finns olika behov hos medarbetare som driver dem 
till att arbeta och att olika saker motiverar på olika sätt. Yttre motivation i form av lön eller 
beröm räcker bara till en viss nivå. Det är den inre motivationen som får medarbetare att vilja 
prestera och bli effektivare i arbetet. (Augner, 2009; Herzberg et al., 2010) Otydlig intern 
kommunikation kan leda till hög press och därmed höga stressnivåer, vilket i sin tur kan leda 
till minskad motivation och måluppfyllelse. (Miner, 2005). Detta kan medföra konsekvenser 
som att organisationen inte får behålla de bästa medarbetarna (Augner, 2009) och att 
organisationen inte når sin fulla potential (Herzberg, Mausner, & Snyderman Bloch, 2010). 
God intern kommunikation kan bland annat bidra till minskad oro och stress (Bordia et al., 
2003;  Johansson & Heide, 2008), men också mer motiverade och målinriktade medarbetare 
(Miner, 2005). Detta innebär att organisationer är beroende av en välfungerande intern 
kommunikation för att bli framgångsrika och att den har en stor påverkan på organisationers 
lönsamhet och effektivitet. Om den påverkan är positiv eller negativ beror på hur 
organisationen väljer att arbeta med dess medarbetare och ledare (Langstrand & Lundqvist, 
2015).  

 

1.4 Avgränsning 

Denna studie undersöker hur den interna kommunikationen ser ut och kan förbättras utifrån 
ett medarbetarperspektiv. Detta görs på företaget Svevia AB, en organisation som genomgår 
ett förändringsarbete. Förändringsarbetet är en konsekvens av bolagiseringen som skedde 
2009. Ytterligare avgränsning i studien är respondenterna som deltar i empiri-
undersökningen. De ingår i arbetschefsområdet Västerås och är placerade på åtta olika kontor 
runtom i regionen. Den första delen av empiri-undersökningen bestod av en stor 
enkätundersökning på alla åtta kontor. Utifrån denna datainsamling sattes ett fokus på två av 
de åtta kontoren som lämpade sig för en större medverkan i studien.  

 

1.5 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur den interna kommunikationen på Svevia AB ser 
ut vid önskan om förändring i organisationen. Samt hur den skulle kunna utvecklas ur ett 
medarbetarperspektiv. 

 

1.6 Frågeställningar 

• Hur upplevs den interna kommunikationen inom Svevia vid ett förändringsarbete? 
• Hur kan den interna kommunikationen förbättras inom Svevia? 
• Hur ser nuvarande kommunikationskanaler ut vid informationsöverföring och är dessa 

tillräckliga för att tillfredsställa medarbetarna?  
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2 METOD 

I detta kapitel kommer studiens forskningsdesign och arbetsprocess att beskrivas för att ge 
en tydlig bild av tillvägagångssättet för skapandeprocessen. Forskningsdesignen beskriver 
utförandet av studien teoretiskt och varför det är optimalt i detta fall, medan 
arbetsprocessen går igenom hur studien utfördes i praktiken. Sist presenteras 
datainsamlingen, som redogör för hur det empiriska materialet samlades in och de urval 
som gjordes i den processen. 

 

2.1 Forskningsdesign 

Precis som Shannon och Weaver kartlade militärens kommunikationsled på 40-talet för att 
förstå var kommunikationen brast (Forsell, 2013), kartlägger denna studie Svevias 
kommunikationsled. Denna studie är utförd utifrån en kvalitativ forskningsansats, vilken 
möjliggör utvecklingen av nya teorier och hypoteser inom ämnet intern kommunikation ur ett 
medarbetarperspektiv. Valet av den kvalitativa forskningsdesignen har spelat stor roll för 
identifieringen av vilken empirisk data som skulle samlas in. För att samla in ett så noggrant 
material som möjligt har en abduktiv forskningsansats använts, där teori och empiri ställts 
mot varandra i en iterativ process. Den abduktiva ansatsen har även gjort problematiseringen 
forskningsbar. En kvalitativ fallstudie innebär att detaljerad empiri samlas in i syfte att försöka 
förstå den komplexa verkligheten. (Blomkvist & Hallin, 2014; Jacobsen D.I., 2002). Vilket vi 
gjort i denna studie. 

Kvalitativa studier utförs för att kunna dra logiska slutsatser och utveckla teorier om 
verkligheten. Den abduktiva metoden inleds med att formulera ett problem som sedan i viss 
mån kan förklaras med de empiriska resultat som framkommer, för att utöka befintlig 
forskning. Fokus riktas på detta sätt från vår begränsade förmåga att tänka rationellt och mot 
det kognitiva tänkandet i teoriutvecklingen, alltså hur vi väljer att tolka empiri utifrån egna 
erfarenheter och i denna fallstudie utifrån vad studiens datainsamling och befintlig forskning 
säger. (Bryman & Bell, 2017) 
 

2.2 Arbetsprocessen 

Idén som ligger till grund för denna forskningsrapport skapades genom en intervju med en 
arbetschef på Svevia som upplevde två problemområden inom sin organisation; intern 
kommunikation och bristande motivation. Problematiken var inte mer specificerad än att 
information inte alltid nådde fram i alla led och att det mest troligt fanns brister i vilja och 
möjlighet att utvecklas inom företaget på individuellt plan. Utifrån vidare ostrukturerade 
intervjuer med vår handledare, Wistling (2018), kunde intern kommunikation och motivation 
på arbetsplatsen fastställas som intressanta problemområden att ta vidare för undersökning.  

Detta mynnade vidare ut i tre delar. Metod och teoretisk referensram gav upphov till empirins 
första stadie, som sedan pendlade tillbaka till en ny avgränsning och ytterligare analys av 
befintlig forskning enligt den abduktiva forskningsansatsen. När empiri och befintlig forskning 
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sammanträffade analyserades resultaten i analysstadiet för att till sist resultera i teorier. 
Arbetsprocessen beskrivs nedan i figur 2. 

 

Figur 2 – Arbetsprocess 

Den inledande empiri-undersökningen utfördes i form av en omfattande enkätundersökning 
med totalt 54 respondenter, alla anställda inom vägarbete och arbetsledning på de åtta 
kontoren. Enkäten innehöll 50 frågor inom de avgränsningar som tidigare fastställts. 
Enkätundersökningen var nödvändig för att möjliggöra en kartläggning över hur de anställda 
upplevde företagskulturen och den interna kommunikationen på sina arbetsplatser. Resultatet 
skulle visa sig vara högst användbart och en viktig avgränsande faktor i efterföljande 
empiriundersökningar. Ett antal ostrukturerade intervjuer ägde rum tillsammans med 
Wistling (2018) angående organisationsstrukturen, detta för att få en övergripande bild över 
hur kommunikationsleden ser ut. 

För att skapa en tydlig enkätundersökning vars resultat skulle förbli användbara oberoende av 
vilka resultat som framkom krävdes en omfattande enkät som behandlade de aktuella 
områdena som skulle undersökas men som samtidigt innehöll rätt antal och typ av frågor. 
Respondenterna svarade på frågor som dels kunde leda oss till vidare avgränsning i fortsatt 
empirisk insamling, men även frågor som grundar sig i den ursprungliga problematiken. 
Enkätfrågorna baserades förutom på det ovan nämnda även på en del medarbetarfrågor som 
ansågs vara passande ur boken Konsten att skapa världens bästa företag skriven av Sebö 
(2016). Utifrån enkätundersökningen och befintlig forskning kunde en intressant 
forskningsfråga identifieras; intern kommunikation inom organisationer i förändringsarbete, 
utifrån ett medarbetarperspektiv.  

Vidare skapades fyra fokusgrupper bestående av vägarbetare och arbetsledare för att utföra 
intervjudiskussioner. Syftet var att ta reda på hur de upplever kommunikationen på kontoret 
idag. Djupintervjuer utfördes också, dessa bestod av två separata intervjuer, med samma syfte 
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som fokusgrupperna. Skillnaden mellan dessa två intervjuformer är att vi med hjälp av 
grupperna fick en inblick i dynamiken mellan medarbetarna. En annan tydlig skillnad mellan 
intervjuerna är att djupintervjuerna utfördes på platschefer, vilket innebär att frågorna 
anpassades till ett ledarperspektiv. Detta gjordes medvetet för att få en inblick i hur 
kommunikation uppfattas av en ledare med personalansvar, för att kunna ställa det mot 
medarbetarnas upplevelse av samma situationer. Dessa intervjuer beskrivs mer ingående i 
kapitel 2.3 Datainsamling. 

Nästa steg i arbetsprocessen var analyskapitlet, där befintlig forskning som skildras i den 
teoretiska referensramen ställdes mot datainsamlingen. Vad som sades på alla intervjuer 
sorterades enligt tematisk analys. Därefter granskades detta för att se om befintlig forskning 
bekräftar eller bestrider situationen på Svevia. I analysen var det viktigt att fortsätta hålla en 
objektiv syn på intervjufrågorna som ställdes och samtidigt analysera all data ur ett 
medarbetarperspektiv. 

Diskussionskapitlet redogör för vilken relevans tidigare forskning har i arbetet och förklarar 
hur teorierna stämmer överens eller säger emot de rutiner och det kommunikationsklimat 
Svevia har och använder sig av. Här redogörs även för de modeller som används idag och hur 
åtgärdsplaner och förslag till framtiden är av intresse för Svevia.  

Slutligen skrev vi våra slutsatser av studien, baserade på studiens syfte och frågeställningar. En 
konkret åtgärdsplan skapades utifrån undersökningarna för att Svevia praktiskt ska kunna 
förtydliga rutiner och tillvägagångssätt vid fortsatt förändringsarbete. Detta för att förbättra 
det interna kommunikationsklimatet på Svevia, arbetschefsområde Västerås.  
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2.3 Datainsamling och urval 

Ett flertal kvalitativa metoder (enkätundersökning, fokusgruppsintervjuer och djupintervjuer) 
kunde kombineras i denna studie för att se problemet ur fler angreppsvinklar (Bryman & Bell, 
2017; Jacobsen D.I.,2002). Jacobsen D. I. (2002) beskriver en fallstudie som en passande 
metod när en djupare förståelse av ett specifikt fall vill uppnås. Studiens mål är inte att testa 
teorier eller att generalisera resultat, det enskilda faller är vad som är av intresse och hur det 
förhåller sig till befintlig forskning, vilket var fokus vid datainsamlingen på Svevia. 

Primär data definieras som det material som ligger närmast studieobjektet i form av intervjuer 
med experter, aktörer som står studieobjektet nära eller som skriftligt material utskrivet av 
företaget eller organisationen i fråga. Sekundär data är uppgifter som inte har en lika nära 
anknytning till undersökningsobjektet som exempelvis tidigare forskning inom ämnet eller 
intervjuer som utförts kring det generella ämnet (Bryman & Bell, 2017). Utifrån detta har 
studiens datainsamling fungerat som primärt fokus för att sedan kompletteras med sekundär 
data som befintliga teorier och modeller.  

Datainsamlingen utformades i syfte att avgränsa de initiala problemområdena, men även för 
att styrka hypoteser och argument för att möjliggöra en åtgärdsplan tillägnad Svevia. Nedan 
presenteras en tabell med alla intervjuer som ägt rum, förutom de ostrukturerade samtal som 
förts med vår handledare Wistling (2018) under arbetets gång. Enkätundersökningen 
avgränsade arbetet till intern kommunikation, delaktighet i förändringsarbetet och 
motiverande faktorer. Fokusgruppsintervjuerna gav medarbetarperspektivet som slutsatser 
och åtgärdsplan baserats på. Djupintervjuerna användes i stöttande syfte för att möjliggöra en 
så konkret och sanningsenlig åtgärdsplan som möjligt. 

Intervjuform Antal respondenter Respondenternas roller Antal intervjuer 
Enkätundersökning 54 respondenter Arbetsledare & vägarbetare 1 st. 
Fokusgruppsintervjuer 3-5 per intervju Arbetsledare & vägarbetare 4 st. 
Djupintervjuer 1 per intervju Platschef 2 st. 

 

Tabell 1 – Empiristruktur 

I empirikapitlet presenteras alla datainsamling i löpande text där alla respondenter är 
anonyma och därmed inte namnges eller urskiljs från fokusgrupperna, medarbetarperspektiv. 
All data är presenterad så som de själva beskrivit hur de upplever den interna 
kommunikationen på sina arbetsplatser. I djupintervjuerna, chefsperspektiv, speglar all data 
bägge platschefernas olika eller liknande åsikter sammanslaget i löpande text. 

2.3.1 Enkätundersökning 

För att säkerställa ett så korrekt resultat som möjligt valde vi som författare att åka ut till varje 
kontor och fysiskt närvara vid varje enkätundersökning. Detta gjordes under en period av tre 
dagar för att hålla observationer och diskussioner som förekom så färska i minnet som möjligt, 
vilket i sin tur har stärkt resultatets tillförlitlighet. För att ge respondenterna en rättvis och 
tydlig bild av undersökningen förklarades syftet med studien och att alla individer är anonyma 
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både i enkäten och i rapporten. Alla anställda fick tydliga instruktioner kring hur enkäterna 
skulle fyllas i och alla svarade under tystnad.  
 

Enkätformulären innehåller 50 st ja- och nejfrågor under kategorierna: 

• Personligt/ medarbetarskap 
• Information 
• Värdegrunder 
• Utveckling/ utbildning 

 
Två olika varianter av denna enkät utformades för att vara anpassade till de två olika 
tjänsterna som arbetsledarna och vägarbetarna har. Frågorna är mestadels identiska men 
omformuleringar gjordes på några frågor då arbetsledarnas tjänster innebär att de svarar till 
platschefen, men samtidigt ansvarar över intern kommunikation i form av 
informationsspridning till vägarbetarna/arbetsledarna, medarbetarsamtal, diverse möten etc. 
Vägarbetarna svarar i sin tur till både platschefen och arbetsledarna och har inget ansvar över 
liknande informationsspriding. Se Bilaga 2 för enkätundersökningens frågor. 

2.3.2 Fokusgruppsintervju 

Utifrån enkätundersökningen kunde fokusgrupper bildas på två av de åtta kontoren samt 
tydliga teman med tillhörande frågor.  

Några inledande ord användes inför alla intervjuer för att ge respondenterna en tydlig bild av 
syftet med studien, att de kommer få ta del av resultatet och förtydligade även att alla 
intervjuer är helt anonyma. Intervjuerna utfördes nära varandra i tid för att enklare kunna 
redovisa och analysera materialet. Frågorna ställdes objektivt för att skapa en bekväm 
stämning kring hur kommunikationen upplevs och fungerar på kontoren i fråga. Empiri och 
analys presenterades enligt tematisk form. (Bryman & Bell, 2017)  

Syftet med fokusgruppsintervjuerna var att identifiera hur arbetsledare och vägarbetare 
upplever informationsspridning och intern kommunikation på arbetsplatsen. Ytterligare att ta 
reda på hur företagskulturen i kombination med arbetsmiljö, stressrelaterade- och 
motiverande faktorer upplevs samt hur dessa kan kopplas till den interna kommunikationen 
på kontoren. Alla medarbetare på de två kontor intervjuer utfördes på deltog för at viktiga 
detaljer inte skulle missas. Dock delades arbetsledare och vägarbetare upp för att tillåta mer 
öppna diskussioner i vad som kan vara ett relativt känsligt ämne, men även för att kunna sätta 
resultaten i relation till varandra då de har helt olika roller och arbetsuppgifter. Kontor att 
utföra fokusgruppsintervjuer på valdes utifrån svaren på enkätundersökningen och med 
uppdelningen mellan vägarbetare och arbetsledare blev det två grupper bestående av 2-4 
arbetsledare och två grupper bestående av 3-4 vägarbetare, vilket enligt Bryman och Bell 
(2017) en passande storlek på fokusgrupper.  

Fokusgrupper fungerar på samma sätt som fokuserade intervjuer där mer öppna frågor ställs 
till respondenterna som rör en specifik situation eller händelse som är av relevans för 
respondenterna och av intresse för studien. Skillnaden är att fokusgrupper tillåter 
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respondenterna att diskutera frågorna öppet i gruppen. Detta leder till att dynamiska aspekter 
och kroppsspråk kan identifieras och adderas till slutsatserna, vilket är av intresse i denna 
studie. (Bryman & Bell, 2017) De praktiska aspekterna av fokusgruppsintervjuer är att det 
finns mer än en respondent närvarande. I denna studie var två intervjuare med på plats. Detta 
kan enligt Bryman och Bell (2017) ge positiva effekter då en ostrukturerad intervju äger rum. 

2.3.3 Djupintervju 

Djupintervjuerna utfördes med platscheferna i syfte att undersöka vilken information de 
önskar leverera, på vilket sätt och hur de upplever att det fungerar på kontoret i nuläget. 
Djupintervjuerna syftade även till att undersöka hur de skulle bygga ett optimalt 
kommunikationsklimat om de själva fick välja. Dessutom ämnade djupintervjuerna också till 
att utöka förståelsen för varför den interna kommunikationen ser ut som den gör på Svevia, då 
ett annat perspektiv ges med platscheferna som respondenter. 

Djupintervjuer beskrivs ofta som kvalitativa ostrukturerade intervjuer som berör färre 
frågeställningar men på ett mer djupgående sätt (Bryman & Bell, 2017). I djupintervjuerna 
intervjuades två platschefer separat. Dessa intervjuer utfördes i syfte att får ett chefsperspektiv 
på samma områden som arbetsledarna och vägarbetarna i fokusgruppsintervjuerna på de två 
kontoren intervjuades om. Detta för att sedan kunna skapa en åtgärdsplan åt Svevia med hög 
tillförlitlighet. Se bilaga 1 för intervjufrågor.  

2.3.4 Tematisk presentation 

Den insamlade data, den teoretiska referensramen och analysen presenteras enligt tematisk 
metod. Detta för att på ett tydligt sätt strukturera upp de olika delarna som bygger ett 
välfungerande kommunikationsklimat och intern kommunikation. Nedan redovisas de teman 
som valdes och dess frågor som ingått vid datainsamlingen.  
 
Kommunikationsklimat: 

• Hur fungerar kommunikationen på kontoret? 
• Känner ni er delaktiga i målsättningsprocessen och förändringsarbetet på kontoret? 
• Hur jobbar ni med Svevias värdegrunder? 
• Känner ni att tiden finns för att vara en god ledare och kan prioritera kommunikation? 
• Är det högt i tak på kontoret och känner ni att ni kan prata med stab och era ledare om vad som 

helst? 
 

Delaktighet i förändringsarbetet: 

• Känner ni er delaktiga i målsättningsprocessen och förändringsarbetet på kontoret? 
 

Individuell utveckling på arbetsplatsen: 

• Hur väl känner ni till era rollbeskrivningar? 
• Känner ni er motiverade på er arbetsplats? 
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• Känner ni att era ledare lyssnar på er om ni kommer med feedback? 
 

Kommunikationskanaler: 

• Vilka kommunikationskanaler använder era ledare när de ska kommunicera med er? 
• Vad skulle ni vilja få mer information kring? 

 

Konsekvenser av bristande intern kommunikationskultur: 

• Upplever ni stress på arbetsplatsen? 
 

2.4 Forskningsetik 

En undersökning innebär att vi äntrar de enskilda individernas sfär och med det tillkommer en 
del etiska riktlinjer som bör hållas för alla parters skull. Jacobsen D. I. (2002) skriver om dessa 
och har delat in dem i tre kategorier; informerat samtycke, rätt till privatliv och riktig 
presentation av data. Informerat samtycke innebär att alla respondenter ska medverka 
frivilligt i undersökningen och att de är medvetna om de risker och vinster deltagandet kan 
medföra. Då respondenterna är anonyma tar vi hänsyn till känslighet av den insamlade 
informationen. Varken kön eller ålder nämns i de empiriska studierna, dvs. alla enkäter samt 
intervjuer är helt anonyma för att skydda respondenterna, men även för att möjliggöra ett så 
sanningsenligt resultat som möjligt. Respondenterna adresseras endast som platschef, 
arbetsledare eller vägarbetare genom empiriundersökningen samt i rapporten. Riktig 
presentation av data innebär att vi har, i största möjliga utsträckning, återberättat och 
presenterat material utifrån sitt sammanhang och så neutralt som möjligt.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Detta kapitel presenterar de teorier studien behandlar och som stödjer analysen av 
datainsamlingen i analyskapitlet. Den teoretiska referensramen innehåller 
kommunikationsklimat, kommunikationsmodeller & strategier, delaktighet i 
förändringsarbete, individuell utveckling och konsekvenser av bristande intern 
kommunikation. 
 

3.1 Kommunikationsklimat 

Wänström (2013) redogör för hur Berit Ås har påvisat hur kommunikation är ihopkopplat med 
makt. Med hjälp av rätt genomförd kommunikation kan ett eftersökt utfall erhållas. Det Ås 
lyfte fram på redan 70-talet var härskarteknik och det var ett sätt för kommunikatören att 
illustrera och påvisa dess makt genom att till exempel undanhålla information, osynliggöra och 
förlöjliga några specifika grupper. Dessa metoder är inte önskvärda att följa när ett gynnsamt 
kommunikationsklimat eftersträvas. Tvärtom är det just utbytet av information som 
inkluderar alla sorters människor. Sker detta utbyte i en trygg miljö där båda parter tillåter 
varandra att lyssna och svara på ett respektfullt sätt, är ett välfungerande 
kommunikationsklimat på god väg (Wänström, 2013). För att ta fram ett bra 
kommunikationsklimat krävs det först att arbetsmiljö och organisationsklimat ses över. 
(Johansson & Heide, 2008) 

En stor del av alla som arbetar anser att det är just arbetssättet och kommunikationssättet som 
är vad som utgör en bra arbetsmiljö, annars är det svårt för dem att säga vad den beror på. Den 
stämning som utgör sig på kontoret är vad som är organisationsklimatet och i den stämningen 
finns allt ifrån attityder till normer som utvecklas tillsammans med de anställda, eftersom det 
är de som både skapar och uppfattar stämningen. Därför har organisationsklimatet en direkt 
koppling till kommunikationsklimatet eftersom erfarenheten av organisationsklimatet gör 
intryck på medarbetarna som påverkas av hur de upplever och utför saker inom 
organisationen. Ett välfungerande kommunikationsklimat innebär en hög 
förändringsbenägenhet. (Johansson & Heide, 2008) Om ledaren uppvisar stort gehör för 
idéer, förändringsförslag och engagemang för medarbetarnas olika initiativ sprids den positiva 
energin genom hela organisationen och bidrar till en känsla av delaktighet samt ett ökat 
initiativtagande arbetslag. För att uppnå en hög förändringsbenägenhet krävs det därmed att 
ledare är medvetna om och både kan förstå samt förutspå sina anställdas beteendesätt, känslor 
och tankar kring förändringar. Att kunna förändras är en av de mest betydelsefulla 
framgångsfaktorerna, så det är i ledares största intresse att investera tid i just 
kommunikationsklimatet inom organisationen. Ytterligare genomsyras ett gott 
kommunikationsklimat av öppen kommunikation och ”högt i tak”, vilket betyder att konflikter 
och diskussioner hålls i ett klimat som tillåter alla att framföra sina åsikter utan kritik vilket 
både löser schismer och tillåter nya lösningar att växa fram. Dock kan det ibland vara svårt för 
ledare att lyssna på dess medarbetares åsikter om de inte är positivt inställda till förändringen 
som denne önskar genomföra. Medarbetare som är på plats där förändringen ska 
implementeras har första parkett till vissa situationer och har därmed värdefulla insikter som 
ledare faktiskt bör ta hänsyn till, inte bara för att utveckla ett gott kommunikationsklimat utan 
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även för att nå ett mer fördelaktigt resultat. För att kunna bemöta både positiv och negativ 
kritik är strategiska dialoger ett sätt att upprätthålla en god kommunikation på, genom hela 
organisationen. (Johansson & Heide, 2008; Larsson, 2001) 

I Johansson och Heides (2008) undersökning på SCA framkom det att medarbetarna som 
sällan träffade sina ledare inte kände något förtroende för dem och inte heller vände sig till 
dem för att få eller ge information. Brist på förtroende gentemot ledaren bidrar inte bara till ett 
oönskat informationsflöde utan det försvårar även genomförandet av förändringar eftersom 
medarbetarna inte är med på vad ledaren anser är överenskommet. ”Vi hade inte den 
utbildningen men det skulle genomföras ändå” (Johansson & Heide, 2008, 65.). Vilket innebär 
att organisationen och ledare antar att ett arbete ska utföras oavsett. Slutsatsen drogs att 
relationen som ledaren har med medarbetarna påverkar förtroendet mellan parterna och 
medarbetare har oftast lägre förtroende för ledare längre bort i kedjan än sin närmaste ledare. 
Medarbetarnas engagemang och förtroende för ledaren och dess förändringsförslag ökar i takt 
med att kommunikationen och uppmärksamheten ökar. (Johansson & Heide, 2008) 

Flertalet faktorer påverkar kommunikationsklimatet och hur väl informationsöverföringen 
faktiskt tas emot gentemot vad som var planerat. Framförallt har det framkommit i Johansson 
och Heides (2008) undersökning att otydlig kommunikation och olika tolkningar är de främsta 
faktorerna som bidrar till att kommunikationen och dess budskap inte blir som planerad. I de 
flesta fall är ledningen mer positiv till ett beslut eller en förändring än vad medarbetarna är, 
eftersom ledningen förmodligen tog initiativet till förändringen. Det är också ledningen som 
påbörjar kommunikationen till medarbetarna om vad de på dess möten har kommit fram till. 
Det krävs då att alla som är involverade i kommunikationen är överens om när, hur och vad 
som ska kommuniceras vidare till medarbetarna.  Ytterligare fördelaktiga faktorer att överväga 
är hur innehållet ska uttryckas och understrykas, en diskussion om detta inom ledningen 
skulle bidra till extra tydlighet till medarbetarna. En diskussion börjar oftast mer generellt 
innan ett beslut tas, så många kan tro att alla är helt överens om vad som är det viktiga att 
förmedla, men eftersom diskussionen hölls generell först är många sedan oeniga om vad som 
faktiskt är det viktiga. (Johansson & Heide, 2008) 

Medarbetare är framförallt intresserade av hur ledningens beslut kommer att påverka dem 
själva, vilket betyder att när kommunikationen är otydlig blir medarbetare oroliga och 
ofokuserade på organisationens mål. Oroligheten ökar bland medarbetare när rykten om 
omplaceringar/uppsägningar florerar eller om otillräckliga resultat och därmed bristande 
kompetens hos medarbetarna. För att komma ifrån denna problematik menar Johansson och 
Heide (2008) att ledningen behöver hantera medarbetarnas oro och att kommunikationen 
därmed kräver en personlig utformning, så att var och en av medarbetarna förstår och kan 
fokusera på rätt saker. (Johansson & Heide, 2008)  

Många yttre och fysiska faktorer påverkar människors arbetsmiljö, men en stor del av hur 
människor mår och upplever sin arbetsmiljö beror på vilka andra människor som finns på 
arbetsplatsen. Detta blir tydligt i de fall som rör tillfälligt inhyrd personal och osäkerhet kring 
huruvida dessa bör anpassa sig eller tillföra en ny företagskultur uppstår. Alla människor är 
olika och kommer till en arbetsplats med olika erfarenheter och förväntningar, vilket medför 
att alla uppfattar och bedömer situationer olika. Det kan vara situationer där en person 
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tidigare har varit van vid att beslut tas tillsammans i arbetslaget vilket inte upplevs gälla på 
den nya arbetsplatsen. En sådan person kommer uppleva situationen mer orättvis och 
frustrerande än någon som aldrig varit inkluderad i en beslutsprocess. (Zanderin, 2005) 

Individer som anställs för dess egenskaper och kunskaper anses vara en större tillgång. Om 
denne skulle bli sjuk eller missnöjd på arbetsplatsen och säga upp sig skulle det innebära en 
större kostnad för organisationen. Detta innebär att organisationer bör undvika att förlora 
medarbetare som dels utbildats internt, men även de med en specifik utbildning som tjänsten 
kräver. Det handlar om att ta hand om sina anställda samt utveckla och motivera dem. 
(Zanderin, 2005) 
 

3.2 Kommunikationsmodeller och strategier 

Psykologen Marshall Rosenbergs kommunikationsmetod finns beskriven i Forsell (2013), den 
kallas Nonviolent Communication och är ett alternativ till en rak och direkt kommunikation 
som inte alla gånger tar hänsyn till motpartens uppfattning, vilket kan skapa onödiga 
konflikter. Rosenbergs kommunikationsmetod grundar sig i att det finns empati mellan 
parterna och därmed värderas inte hur rätt eller fel den andre parten har. För att uppnå 
Nonviolent Communication krävs god självinsikt samt en djupare förståelse för vad syftet med 
kommunikationen är. Vilket ofta är att förmedla ett budskap och förstå varandra snarare än att 
ha rätt och tvinga motparten till något den inte håller med om. (Forsell, 2013)  

3.2.1 Basmodellen 

Den första kommunikationsmodellen skapades på 1940-talet av Shannon och Weaver och 
kallas basmodellen. Modellen förklarade hur det kom sig att ett budskap kunde uppfattas olika 
för sändaren och mottagaren, anledningen till detta menade Shannon och Weaver var faktorer 
såsom generellt störande faktorer (brus) och mänskliga faktorer som gjorde att det uppstod 
brister i kommunikationsprocessen. Shannon och Weaver delade in kommunikation i tre 
nivåer: den tekniska aspekten, hur mottagaren uppfattade budskapet gentemot vad sändaren 
menade och vad mottagaren uppfattade utifrån vad sändaren ansåg. Inom organisationer är 
det främst de två sistnämnda som kräver ytterligare utformning, då tekniken idag är såpass 
avancerad att det oftast inte är tekniska problem som utgör kommunikationsproblem. (Forsell, 
2013) Nedan presenteras basmodellen, figur 3, enligt Larsson (2001) som den första 
kommunikationsmodellen, grundad för att identifiera var i ledet kommunikation eventuellt 
brister. 
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Figur 3 – Basmodellen 
 

Med tiden uppgraderades modellen med en feedback-ruta, då mottagaren kunde svara 
sändaren, vilket den inte kunde innan då kommunikationen var enkelriktad. Senare utökades 
modellen även med kodning och avkodning då forskaren DeFleur studerade det sändaren la in 
och det mottagaren tog ut. Detta utvecklade Windahl och Signitzer (1992) till att meddelandet 
hade fem innebörder: den planerade innebörden, det skickade meddelandet, det faktiska 
meddelandet, det erhållna meddelandet och det som mottagaren förstod.  Ytterligare 
kompletteringar har gjorts med basmodellen, där forskare har studerat i vilken kontext 
budskapet skickas och tas emot i, vilket har gjort den enkla basmodellen alltmer komplex, 
denna utveckling går att se i figurerna nedan. (Larsson, 2001) Nedan presenteras den 
utvecklade modellen enligt Larsson (2001), se figur 4. 

 

Figur 4 – Utvecklad basmodell 



17 

3.2.2 Spridningsmodeller  

Spridningsmodeller är ett samlingsnamn för de modeller som förklarar hur kommunikation 
sprids. Till att börja med finns tvåstegshypotesen som Lazerfeld och Katz grundat, som 
egentligen handlar om opinionsbildning. Information och intryck förmedlas av massmedia till 
opinionsbildare, som för det de har uppfattat vidare till de andra inom dess grupp. Denna 
tvåstegshypotes kan liknas med hur information ges till några utvalda inom en organisation 
som i sin tur informerar vidare till några andra, där ytterligare åsikter och beslut skapas. Det 
betyder att den som agerar opinionsbildare sitter på en position som påverkar medarbetarna 
och de beslut som de väljer att ta. (Larsson, 2001) 

En utvecklad variant av tvåstegshypotesen har Rogers (1995) framställt och det är teorin om 
”diffusion”, också kallad spridningsteorin. Spridningsteorin är en utvecklad teori om hur 
information sprids med tid och på vilket sätt samt tydliggör att det tar tid att kunna förändra 
och påverka. Personlig kommunikation är av störst vikt när slutfasen är nära och 
informationen ska värderas, dock finns det forskare som säger emot detta. Det menar att både 
den sociala växelverkan och medier påverkar hur människor tolkar och tycker saker, vilket 
leder till att alla människor utvecklar sin egen tolkning av vad som är sanning (Heath 1997). 
De forskare som har undersökt hur människor tar emot information har baserat sin forskning 
på spridningsmodeller. De utvecklade den så kallade informationsprocesskolan/Yale-skolan 
som menar att människors beteenden ändras när kunskapsnivån ökar och attityden förändras. 
(Pavlik, 1987; Larsson, 2001) 

Forskare har påvisat att ny vetskap kan bidra till att påverka och ändra attityder, men inte 
människors beteenden. Utöver att information och vetskap är påverkande faktorer så är även 
situationen och människors motivation avgörande i hur information bidrar till människors 
attityd och beteende. Denna slutsats ledde fram till ytterligare en spridningsmodell som kallas 
Grunigs situationsteori som kortfattat anser att människors beteende till stor del är 
situationsberoende. Beroende på vilken situation människor befinner sig i kan de besitta olika 
attityder och beteenden. Grunigs situationsteori fastställer fyra beteenden som människor 
alltid har: ett lösningsorienterat beteende, ett som alltid ser problem, ett som strävar efter 
rutiner och ett ödesberoende beteende. (Pavlik, 1987; Larsson, 2001) 

3.2.3 Mottagarorienterade modeller 

Användningsmodellen kan ses som motsatsen till en spridningsmodell. Modellen förutsätter 
att människor själva väljer vilka medier eller vilken kanal de vill använda och har på så vis 
makten över vilken kommunikation som ska ske, men även om den ska ske alls. Larsson 
(2001) skriver om användningsmodellen som speglar att människors tolkning av ett budskap 
är vad som avgör dess effekt. Denna modell har alltså ett fokus på mottagaren medan andra 
modeller fokuserar mer på sändaren. Receptionsanalysen är ytterligare en mottagarinriktad 
modell. Denna modell påvisar hur kommunikationens innehåll är uppbyggd för att skapa en 
betydelse för mottagaren. Jensen och Rosengren (1990) menar att forskning har påvisat att 
människor tolkar information olika beroende på i vilket sammanhang den tas emot i. (Larsson, 
2001) 
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3.2.4 Transmissionssynen på kommunikation 

Johansson och Heide (2008) berättar hur en stor del av tidigare litteratur och forskning har en 
gammaldags syn på kommunikation, den så kallade transmissionssynen, vilken enbart ser 
kommunikation som ett verktyg att överföra information uppifrån och ned med. 
Kommunikationen sker då enkelriktat och anses som slutförd samt lyckad när ett budskap är 
skickat och mottaget av mottagaren oavsett hur mottagaren har förstått innehållet. Kotter och 
Schlesinger anser att medarbetares motstånd och ovilja till förändring helt enkelt går att 
justera genom kommunikation. Problematiken är dock just den gammaldags synen på 
kommunikation, där ledningen har möten och beslutar saker som medarbetarna sedan ska 
informeras om och följa utan egna åsikter. Om informationen inte når ut enligt plan, skickas 
den ofta ut igen, kanske omformulerad eller via annan kanal, men utan en djupare tanke på 
vem mottagaren är. Hur den informationsöverföringen ser ut är essentiell för organisationens 
framgång. Vanligt vid transmissionssynen på kommunikation är att ledningen anser sig kunna 
styra och bestämma precis allt, från beslut till utfall, dock kan ledningen omöjligt kontrollera 
medarbetarnas känslor och uppfattningar. Ledningen kan endast kontrollera val av 
kommunikation, vilket ger möjlighet att påverka medarbetarnas känslor och uppfattningar. 
(Falkheimer & Heide, Strategisk kommunikation, 2014; Johansson & Heide, 2008) 

Larsson (2001) skriver om James Careys indelning av kommunikation, där 
transmissionssynen på kommunikation är ett av två sätt att kategorisera kommunikation på. 
Larsson menar på att med transmissionssynen på kommunikation är fokus på att ge och ta 
information. Den andra kategorin är rituell kommunikation vars fokus är den sociala 
kontakten mellan människor i syfte att framkalla en trivsam gemenskap. (Larsson, 2001)  

Enligt Wiio (1973) samt Dimbley och Burton (1993) finns det flera orsaker utöver tekniska som 
bidrar till att kommunikationsproblem uppstår. De nämner att information kan avfärdas av 
mottagaren om denne inte anser sändaren som en tillförlitlig källa eller om informationen inte 
anses tillräckligt intressant eller användbar. Ytterligare kan problematik uppstå om 
informationen inte ges vid rätt tillfälle eller om den är felformulerad gentemot mottagaren. 
Författarna lyfter fram att informationens innebörd kan ändras beroende på av vem, hur och 
när den förmedlas då tolkningsutrymmet är stort vid kommunikation. Vad gäller 
kommunikationsproblem inom organisationer kan de också bero på hierarki-strukturen, där 
mellanchefer filtrerar vad de ska informera till sin chef och till sitt team. Det är också vanligt 
att informationens betydelse och innehåll ändras med de olika nivåerna i organisationen. 
(Larsson, 2001) Detta sker naturligt med tanke på att viss information bara är relevant för 
enstaka positioner, men när den filtreringen sker kan informationens innebörd komma att 
ändras. Sker detta i flera led kan den ändras mer än vad som är önskvärt.  

Den första kommunikationsmodellen som skapades under krigstiden liknar 
transmissionssynen, då modellen simplifierar kommunikation till information som ska skickas 
från en person och tas emot av en annan. Detta synsätt är ganska vanligt inom många 
organisationer och när det handlar om hur medarbetare ska få information. För att jobba bort 
denna syn på kommunikation är det väsentligt att förhålla sig till kommunikation som en 
organisationsfråga och inte bara fråga sig vad som ska kommuniceras utan även hur. Ledare 
bör ta sig an kommunikation som ett sätt att ytterligare förbättra och effektivisera 
organisationen på, likväl som sitt eget arbete då ledares arbete till stor del består av 



19 

kommunikation i olika former. Ledare som engagerar sig för en välfungerande intern 
kommunikation har mycket att vinna, både vad gäller medarbetarnas välmående och 
engagemang, men också sin egen arbetsfördelning samt organisationens resultat. (Falkheimer 
& Heide, Strategisk kommunikation, 2014; Johansson & Heide, 2008) 

3.2.5 Strategisk kommunikation 

Strategisk kommunikation är ett begrepp som innebär att organisationer använder planerad 
kommunikation i syfte att uppnå organisationsmålen. Den organisatoriska kommunikationen 
struktureras utifrån en bestämd plan och strategi. (Falkheimer & Heide, Strategisk 
kommunikation: forskning och praktik, 2013) Strategisk kommunikation innebär därmed att 
organisationer utför sin kommunikation enligt en färdig plan och strategi som de har format i 
syfte att på bästa sätt uppnå sina mål. På så vis undviks otydliga och oförutsedda 
kommunikationsaktiviteter som är överflödiga.  

Att planera sin kommunikation strategiskt innebär att organisationen har rutiner och riktlinjer 
för hur kommunikationen ska gå till; dels internt, för att effektivt och medvetet se till att rätt 
information når rätt medarbetare på rätt sätt; och dels externt, med fokus på att uppnå satta 
mål gentemot omgivande näringsliv. Detta medför också att tidsbrist vad gäller 
kommunikation inte längre utgör ett problem, då den redan är inplanerad. Organisationens 
kommunikation är strategisk när den planeras, både internt och externt. Dess medarbetare 
och externa parter inkluderas med fokus på att uppnå satta mål. Organisationers 
informationsspridning som utförs i enlighet med strategisk kommunikation bidrar till att 
komplexa problem och oordning som kan uppstå utifrån planlös kommunikation undviks. 
Ytterligare fördel med strategisk kommunikation är att det medför en effektiv kommunikation 
med medarbetarna som på så vis blir mer engagerade i det ledningen informerar om, något 
som är önskvärt för organisationen som helhet då det är just bristande kommunikation som är 
största anledningen till att organisationers förändringsarbeten misslyckas. (Falkheimer & 
Heide, Strategisk kommunikation, 2014) 

Kommunikation är många gånger något som antas ske automatiskt, men forskning har påvisat 
att intern kommunikation som genomförs enligt plan bidrar till att många negativa 
uppfattningar minimeras samt simplifierar förändring. Planerade förändringar kan till och 
med gå om intet ifall den interna kommunikationen har för stora brister. Johansson och Heide 
(2008) berättar att kommunikation mellan ledning och medarbetare som blir ”tydligare, 
frekventare och om dialog med medarbetarna initieras kommer förändringarna att bli 
framgångsrika” (Johansson & Heide, 2008, 20.). Ytterligare anser Heide, Johansson och 
Simonsson (2005) att ett av de största problemen som finns inom intern kommunikation är att 
det anses vara en process där information alltid ska gå uppifrån och ner i den hierarkiska 
stegen. 

För att kunna skapa ett välfungerande kommunikationsklimat som inkluderar medarbetare 
och skapar delaktighet är det av stor vikt att tydliggöra betydelsen av väl utförd 
kommunikation. Detta kräver att mellanchefer, i studiens fall arbetsledare, måste ta mer plats 
med medarbetarna i samtal och möten. Däremot är det inte mellancheferna som skapar 
förtroendet mellan ledningen och medarbetarna, det är ledningens ansvar. För att skapa detta 
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förtroende är det väsentligt att ledningen träffar medarbetarna i organisationen och samtalar 
med dem. (Johansson & Heide, 2008)  

Johansson och Heide (2008) betonar hur viktigt det är för en organisations ledning att ”walk 
the talk”, med vilket de menar att ledningen bör leva som de lär inom sin organisation. Hur de 
agerar och kommunicerar är essentiellt för hur medarbetarna i sin tur kommer att agera inom 
organisationen. Om ledningens beteende är i fas med det önskvärda resultatet är det mer 
troligt att medarbetarna kommer att följa i dess steg. (Johansson & Heide, 2008)  

 

3.3 Delaktighet i förändringsarbetet 

Ett lyckat förändringsarbete kräver att ledningen är flexibla i sin roll, vilket betyder att de kan 
anpassa sig som ledare utefter vad medarbetarna och förändringsprocessen behöver 
(Langstrand & Lundqvist, 2015). Ifall ledaren lyckas med denna anpassning kommer 
processen effektiviseras och motståndet från medarbetarna minska (Angelöw, 2010). För att 
på bästa sätt genomföra ett förändringsarbete beskriver Langstrand och Lundqvist (2015) fyra 
steg. Med dessa steg är det mer troligt att förändringen genomförs enligt önskat utfall samt att 
arbetsmiljön, motivationen och känslan av delaktigheten ökar. 

 

Tabell 2 – Sammanfattning av ledarbeteenden i förändringsprocessens fyra faser  

(Langstrand & Lundqvist, 2015). 
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Initiering:  
Första steget beskriver hur arbetscheferna själva måste förstå och tro på de direktiv som 
mottas från högre nivåer i den hierarkiska stegen. Att själv sätta sig in i förändringen som ska 
ske och förstå varför och hur den ska genomföras. Här är det också viktigt att alla är överens 
om formuleringen som ska nå ut till medarbetarna så att olika formuleringar inte florerar och 
ger upphov till missförstånd. Därefter är det viktigt att sätta sig in i sina medarbetares 
situation och förstå hur de på bästa sätt ska ta till sig information. (Langstrand & Lundqvist, 
2015) 
 
Förankring:  
Andra steget innebär att få alla medarbetare att förstå och tro på förändringen, att vara 
tillgänglig och synlig som ledare. Ledare som levererar information om förändring bör lyssna, 
diskutera och fatta ett beslut om genomförande tillsammans med medarbetarna som 
förändringen berör. Här ser vi även att medarbetare har samma skyldighet att ge feedback till 
ledaren. (Langstrand & Lundqvist, 2015) Johansson och Heide (2008) skriver att både 
kommunikationsklimatet och resultatet av ett förändringsarbete kan bli bättre om 
medarbetarna integreras i förändringsprocessen i ett tidigt skede. Alltså bör dessa involveras i 
processen innan tillvägagångssättet bestäms för ett mer fördelaktigt resultat. 
 
Genomförande: 
Tredje steget fokuserar på genomförandet i jämförelse till första och andra steget som båda 
fokuserar på intern kommunikation, delaktighet och förståelse för processen som ska äga rum. 
I genomförandet är det viktigt att ledaren håller sig till det som bestämts i tidigare skeden. Att 
nu ge tydliga direktiv och ställa krav i kombination med uppmuntran och en känsla av 
trygghet. (Langstrand & Lundqvist, 2015) Här anser vi att arbetschefen på Svevia gör ett 
utmärkt arbete i att tydligt informera sina anställda om vad som gäller. Vi ser även att 
respondenterna upplever arbetschefen som lyhörd genom uppmuntran och motiverande 
feedback. 
 
Uppföljning:  
Det sista steget är ett av de viktigaste momenten i förändringsarbetet och det innebär 
uppföljning och feedback. För att få tydliga resultat är detta ett måste. (Langstrand & 
Lundqvist, 2015) Vi upplever att arbetschefen gör ett bra jobb även här, uppföljning och 
feedback är tydlig till platschefer utifrån alla intervjuer. Här ser vi dock att alla platschefer 
måste diskutera resultat och ge mer feedback både på de projekt som genomförs, men även på 
de förändringsdirektiv som kommer uppifrån. Respondenterna upplever att de får feedback 
om de själva frågar. Delmål och större mål som kontoren har mot arbetschefsområdet i stort 
önskas diskuteras mer regelbundet. Övergripande och regelbunden information till alla 
anställda på kontoren kommer med stor sannolikhet göra en markant skillnad i organisationen 
och därmed i de större målen som sätts. Feedback resulterar i att ribban successivt kan höjas 
med alla ombord. 
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3.4 Individuell utveckling på arbetsplatsen 

Nationalencyklopedin beskriver att motivation är vad som gör att människan ändrar sitt 
beteende för att uppnå ett särskilt mål (NE, 2018). Psykologen Frederick Herzberg forskade på 
vilka faktorer det är som påverkar hur medarbetare utför sina arbetsuppgifter utifrån 
motivation och arbetstillfredsställelse. Dessa faktorer delades in i två grupper som kom att 
kallas motivations- och hygienfaktorer. (Miner, 2005) 

Motivationsfaktorer/inre faktorer: (Eriksson & Strandberg, 2014; Herzberg et al., 2010) 

1. Prestation- tillfredställelse av genomfört arbete, problemlösning och synligt resultat av 
ens prestation. 

2. Erkännande- uppfattning av ett väl genomfört arbete.  
3. Arbetet som helhet- intressanta och varierande arbetsuppgifter. 
4. Ansvar- ansvarskännande och känsla av kontroll över sitt eget arbete. 
5. Befordran- möjlighet att anta ny position inom organisationen.   
6. Utveckling- möjlighet till förbättring och inlärning av ny kunskap.  

 
Hygienfaktorer/yttre faktorer: (Eriksson & Strandberg, 2014; Herzberg et al., 2010)  

1. Organisationens politik och administration- organisationen som helhet.  
2. Ledaren- kompetensen och egenskaperna hos ledaren.  
3. Arbetsförhållandena- arbetsförhållanden fysiskt och arbetsplatsens form. 
4. Interpersonella förhållanden- relationer mellan kollegor och ledare. 
5. Ekonomisk ersättning- lön och andra finansiella förmåner.  
6. Status- inte formell status utan statussymboler.  
7. Arbetstrygghet- skydd mot uppsägning. 
8. Privatliv- påverkan privatlivet har på trivseln på arbetsplatsen.  

 
Skillnaden mellan dessa två kategorier är att motivationen ökar när motivationsfaktorerna 
ökar, vilket gör att när en medarbetare känner av en eller flera av dessa faktorer är den manad 
att fortsätta prestera och ännu mer än tidigare. Hygienfaktorerna däremot kan inte bidra med 
motivation i arbetssituationen, men bidrar istället till att vantrivsel undviks eller minskas, 
vilket motivationsfaktorerna inte kan. Då motivationsfaktorerna tydliggör vad som driver 
medarbetarna i deras uppgifter är det fördelaktigt för organisationer att utveckla sin 
organisation utifrån dem. (Herzberg et al., 2010; Miner, 2005) 

Ovan presenteras Herzbergs motivation- och hygienteori. Augner (2009) menar att den yttre 
motivationen endast fungerar tills den anställde har fått tillräckligt mycket pengar eller 
bekräftelse. Den inre motivationen är den som får människor att vilja jobba, det är de roliga 
arbetsuppgifterna som ger energi och får människor att må bra. Jacobsen och Thorsvik (2014) 
beskriver inre motivation som något knutet till en känsla av att göra något bra och utvecklas 
som människa. Den inre motivationen väcks ur god företagskultur, arbetsuppgifter som väcker 
en känsla av betydelse och mening samt en arbetsplats som ger energi (Augner, 2009). 

Victor Vroom är ytterligare en psykolog som studerat medarbetares motivation och hur den 
kan variera beroende på hur denne vill uppnå ett specifikt mål. Vroom uttrycker detta 
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beteende i form av 3 faktorer som alla tillsammans utgör storleken på motivationen. Vrooms 
grundidé var att människor oftast föredrar ett resultat före ett annat och därför byggs 
förväntan upp inför det förväntade resultatet. (Miner, 2005; Vroom, 1995) 

Alla dessa faktorer påverkar motivationen och om en av faktorerna försämras påverkas hela 
motivationen negativt likt en matematisk uträkning där en mindre faktor generar ett mindre 
resultat. (Miner, 2005; Vroom, 1995) 

 

Figur 5 – Förväntansteori 

(Eriksson & Strandberg, 2014)  

Figuren ovan visar att medarbetarnas motivation drivs av att de förväntar sig ett specifikt 
resultat, som värderas utifrån hur mycket de vill uppnå det och slutligen om det resultatet är 
värt att jobba hårdare för, för att uppnå det associerade värdet med resultatet. (Vroom, 1995) 

Edwin Locke tillsammans med Gary P. Latham utvecklade målsättningsteorin i syfte att 
klargöra hur målsättningar påverkar medarbetares motivation om mål är uppsatta eller inte 
och på vilket sätt dessa mål hanteras. De menar att väl utformade mål skapar motivation då 
medarbetarna har en önskan om att prestera för att uppnå målet och därmed bli 
tillfredsställda. Ifall målen inte nås kan det motsatta ske, att brist på motivation uppkommer. 
För att undvika det satte Locke och Latham upp fyra kriterier som bör förverkligas för att bidra 
till motiverade medarbetare. (Eriksson & Strandberg, 2014) 

1. Tydliga mål som förklarar vad som förväntas av medarbetarna. 
2. Realistiska mål som möjliggör utmaningar. Balans däremellan motiverar 

medarbetarna. 
3. Mål som accepteras av medarbetarna som vill uppnå dem. Om de inte gör det kan 

motstånd och risk för misslyckad måluppfyllelse uppstå. 
4. Kontinuerlig feedback på utfört arbete så att målen uppfylls.  
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Kontexten av dessa punkter är att det ökar medarbetarnas motivation att få känna sig 
delaktiga i målsättningsprocessen och när de formuleras på ett sätt som bidrar till att 
medarbetarna uppnår sina arbetsuppgifter. Det är upp till ledaren att stödja sina medarbetare 
i processen att uppnå målen. Ytterligare beskriver Vrooms teori att motivationen och 
effektiviteten hos medarbetarna ökar då målen är explicita och ledaren är närvarande. (Miner, 
2005) 

 

3.5 Konsekvenser av bristande intern kommunikation 

Psykologen Williams (1995) redogör hur press och stress är något som många upplever, men 
hanterar på olika sätt samt mår på olika sätt av. Ytterligare förtydligar Williams att det är 
skillnad på begreppen stress och press, där han anger stress som ett utfall medan press utgör 
processens start. Press kommer alltid att finnas, men den kan hanteras på olika sätt och 
därmed ge olika effekter. (Williams, 1995) Stress påverkar människor olika och begreppen 
positiv- och negativ stress har införts av forskare. Skillnaden mellan de två är att positiv stress 
uppkommer av uppgifter och krav som upplevs som betydelsefulla samt hanterbara, vilket ger 
upphov till stimulans. Medan negativ stress ter sig hos människor som upplever att kraven 
som ställs är för höga eller otydliga och då skapas en känsla av osäkerhet och nervositet. Detta 
betyder att det går att vända på negativ stress till positiv stress med rätt förutsättningar vad 
gäller kunskap och tid så att prestationen uppnår målen. (Folkeson & Gustafsson, 2005) 
Organisationer kan motivera sina medarbetare med hjälp av relevant utbildning och väl utförd 
intern kommunikation, så att gemensamma målsättningar upplevs som meningsfulla och 
motiverande att uppnå.  

Perreault och Vallrand utförde forskning på hur idrottare hanterade stress beroende på 
motivation och kom fram till att starkare motivation ledde till bättre hanteringsförmåga av 
stress och osäkerhet. Detta leder till att dessa individer har större förmåga att uppnå satta mål 
trots stress, men den stress som upplevs är positiv och bidrar till att resultatet uppnås, 
gentemot om stressen hade varit negativ. Olika syn på situationer medför olika resultat 
beroende på vilka förutsättningar gentemot vilken situation. Figuren nedan visar hur oro i 
kombination med tron på att målet går att uppfylla främjar det önskande resultatet och 
tvärtom att oro i kombination med tron att målet inte går att uppfylla motverkar resultatet. 
(Folkeson & Gustafsson, 2005) Reaktionerna som uppstår av stress är vad som skapar 
människans lust att lösa problem och se fördelar med utmaningar. Ytterligare fastställer 
psykologiprofessorn Gunnar Aronsson att grunden av stress bidrar till att fokus och 
verkställande erhålls. Stressen medför att koncentrationen stärks och att beslutsamheten ökar. 
(Toikkanen, 2007) 
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Figur 6 – Stressorer 

Modellen ovan är en kontrollmodell av lättillgänglig och konkurrenskraftig ångest - en modell 
som beskriver hur stress kan medföra olika utfall beroende på hur den hanteras (Folkeson & 
Gustafsson, 2005). 

Medveten eller omedveten stress kan leda till en arbetsmiljö där den anställde inte trivs eller 
går in i väggen. Denna stress kan undvikas på många olika sätt, till exempel genom att 
tydliggöra vad arbetet innebär, att det finns tillräckligt med tid till att utföra arbetsuppgiften 
tillfredsställande, någon form av gratifikation vid väl utfört jobb, utrymme för att diskutera 
och lösa missnöjen effektivt, arbetstider som möjliggör ett tillfredställande privatliv, 
medverkan i beslut som berör arbetsplatsen etcetera. (Zanderin, 2005) 
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4 EMPIRI 

Empirikapitlet presenterar all insamlad data av relevans för denna studie. Först redogörs 
resultaten från den enkätundersökning som ligger till grund för resterande intervjuer. 
Därefter presenteras fokusgrupps- och djupintervjuerna enligt tematisk form. 
 

4.1 Avgränsande arbete 

Inledningsvis vill vi nämna att alla kontor genomgår omplaceringar och rekryteringar under 
den tid som studien utfördes på. Detta leder till att arbetsstruktur, känsla av stress och 
ovisshet till kan påverkas. Intervjuerna speglar hur medarbetarna och cheferna som deltagit i 
studien upplever den interna kommunikationen på kontoren. 

Nedan presenteras ett diagram över två frågor från enkätundersökningen som var direkt 
kopplade till den interna kommunikationen. På de åtta kontoren genomförde alla vägarbetare 
och arbetsledare enkätundersökningarna, men vi har valt att presentera data ur vägarbetarnas 
perspektiv då de utgör medarbetarperspektivet, så diagrammen presenterar endast 
vägarbetarnas svar, i procent. Tre kontor hade relativt höga procentenheter på just dessa 
frågor, därför har de presenterats i diagrammet. Två av dessa kontor ingår i djup- och 
fokusgruppsintervjuerna då det är där intern kommunikation utgör en större problematik än 
på de andra kontoren, enligt enkätundersökningen.  

 

Figur 7 – Enkätundersökning inom information och kommunikation 

Härnäst presenteras tre cirkeldiagram, även dessa baserade på vägarbetarnas enkätsvar. Figur 
8 visar resultatet från alla åtta kontor i arbetschefsområdet, där 32 % av alla vägarbetare inte 
känner att de har den kompetens som krävs för att utföra sitt arbete. Detta med överseende till 
att några är relativt nya på jobbet. Figur 9 visar att 33 % av vägarbetarna på kontoren anser att 
de inte är en del av förändringsarbetet inom organisationen. Figur 10 visar till sist att 17 % inte 
anser att de får beröm och uppskattning av arbetsledarna i sitt arbete. 
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Figur 8 – Kompetens på arbetsplatsen 

 

 

Figur 9 – Delaktighet i utvecklingen på arbetsplatsen 
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Figur 10 – Uppskattning och beröm på arbetsplatsen 

 

4.2 Medarbetarperspektiv 

Grupperna skapade en levande dynamik, alla ville hjälpa till och ge konkreta exempel på saker 
som fungerar bra, men även som kan bli bättre. Medarbetarna ville delta och bidra vilket gav 
en tydlig bild av hur de resonerar som grupp, men även som individer. Nedan redovisas alla 
resultat från fokusgruppsintervjuerna. De är sammanslagna för att dels hålla undersökningen 
anonym, men även för att ge en övergripande bild av hur situationen ser ut. 

Våra observationer av dynamiken i gruppen under intervjuerna var att många höll med 
varandra, men varje gång någon inte höll med resterande uttryckte denne det och kunde få 
komma till tals med sitt. Detta anser vi gav ännu ärligare och sanningsenliga svar.  

4.2.1 Kommunikationsklimat 

Det anses vara högt i tak mellan alla som arbetar på kontoren och det finns inte några problem 
med att ta upp saker med någon av de andra. Platschefen är den som för kontakten med 
ledningen. En stor del av den dagliga kommunikation sker när tillfälle ges, till exempel i 
fikarummet. Alla respondenter anser att kommunikationen på kontoret har blivit bättre än vad 
den tidigare varit, men det finns fortfarande utrymme för förbättring. Vägarbetarna upplever 
att dess ledare lyssnar och ger feedback när de tar upp saker med dem. Arbetsledarna håller 
med om att kommunikationsklimatet på kontoren är bra men att det finns 
förbättringsområden, mindre bra upplevs kommunikationen uppåt i företaget mot staben och 
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resterande arbetschefsområde. Information finns på intranätet men det kräver tillgång och 
eget initiativ men upplevs trots det som tillräcklig men inte lättåtkomlig.  

En diskussion har förts på kontoret kring vad värdegrunderna innebär och om de håller med 
om vad Svevia står för. Vägarbetarna anser att de följer vad som står och att det inte har varit 
några problem med detta på deras arbetsplats. Arbetsledarna känner att det finns en tuff 
jargong på arbetsplatsen, men att de flesta håller en bra nivå och beter sig som goda 
medarbetare. Det nämns dock att värdegrunderna skulle kunna bli tydligare och att 
platschefen skulle kunna lyfta frågan ytterligare då kränkningar och opassande skämt 
förekommer. En viss irritation uppstår då medarbetarna upplever att det är lätt för företaget 
att sätta upp en tavla med regler men att det inte alltid följs ignoreras. Som en vägarbetare 
uttryckte det: ”företaget har ju gjort sitt jobb, de har satt upp tavlan.” I enkätundersökningen 
och i intervjuerna framkom det att respondenterna känner en distans till ledare ju högre upp 
de är i hierarkin, att det finns en ”vi och de” -känsla samt att några upplever en ”titelsjuka”. 

Vägarbetarna upplever att det finns tillräckligt med tid till att kommunicera, i alla fall för dem, 
men kanske inte alltid för deras arbetsledare eller platschef. Här tolkas det från vägarbetarnas 
sida att ledarna sitter på mer information än de gör, att förtydliga detta skulle öka känslan av 
att bli hörd. Arbetsledarna anser att det blir vad man gör det till och att tiden är knapp ibland 
men då får något annat prioriteras bort då det är viktigt med information. De anser även att de 
är underbemannade just nu till följd av omplaceringar och andra anledningar, vilket märks i 
kommunikationen. Utifrån intervjuerna framkom att det finns en jargong att det är upp till var 
och en att ansvara för att reda på information som man har missat. Men som en respondent 
uttryckte det, ”det är svårt att veta vad man missar”. 

Vägarbetare och arbetsledare anser att det är högt i tak då de kan fråga platschef och sina 
kollegor om allt hela tiden, om platschef inte har svaret fixar hen det från staben eller på annat 
håll. Annars anser de att de inte har så stort behov av regelbunden kontakt med staben då 
platscheferna fyller den funktionen. Men alla skulle uppskatta några fler besök då och då från 
staben. 

4.2.2 Kommunikationsmodeller och strategier 

De använder sig inte av några specifika modeller eller strategier för att utföra 
kommunikationen, det som framkom var följande. Ett kontor har regelbunden 
kommunikation med morgonmöten där alla deltar. Morgonmöten är bra för då får alla på 
kontoret veta var alla kommer hålla till och vad alla gör under dagen vilket underlättar arbetet. 
På ett av kontoren har morgonmöten stannat av till följd av tidsbrist då en arbetsledare är 
sjukskriven. Morgonmöten minimerar stress och känslan av att inte ha kontroll och bristande 
delaktighet. Whiteboard-tavlan används flitigt av några arbetsledare och anses vara ett bra 
redskap till att ge feedback och information. Även arbetsledarmöten uppskattas och dessa ska 
hållas en gång i veckan men protokoll förs ej. Arbetsledarna anser att morgonmötena är för 
vägarbetarna, alla ska få komma till tals och bli informerade. På ett kontor sker 
kommunikation främst genom personlig kontakt och mail för kommunikation inom kontoret. 
Arbetsplatsträffarna ska bli regelbundna, en gång i månaden, men är inte det idag. Den dagliga 
kommunikationen sker främst i fikarummet och öppet på kontoret, på det kontoret anser 
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arbetsledarna och vägarbetarna att man har möten inofficiellt hela tiden, detta leder till att det 
inte blir så mycket officiella möten, men de ska ha veckomöten. De tar det hellre löpande och 
berättar allt vart eftersom så det inte blir långa möten av information. Om någon av 
medarbetarna missar ett möte är risken stor att information inte når fram, detta bekräftar 
både vägarbetare och arbetsledare, protokoll förs inte regelbundet vilket de tror skulle göra 
skillnad och underlätta med informationsspridning. 

Varje månad skickar arbetschefen ut månadsbrev, dessa är intressanta anser alla arbetsledare, 
men de kan ha för mycket fokus på ekonomi ibland tycker vissa medan andra skulle vilja se 
mer. Positiv feedback backas ofta upp av saker som kan förbättras, detta kan skapa irritation 
på arbetsplatsen. Platschefen antas få mer positiv feedback än vad som förmedlas ner till 
arbetsledarna. Detta ger en negativ bild av det som skulle vara positivt. Ytterligare upplevs det 
att arbetschefens mail ibland saknar förklaringar till varför saker förändras eller orsaken till 
nya direktiv.  

4.2.3 Delaktighet i förändringsarbetet 

Vägarbetarna upplever att de inte är insatta i kontorets mål, varken när dessa mål sätts, hur de 
ligger till i målen under året eller hur de ska uppnå dem. De har även liten vetskap om hur 
organisationen ligger till i förhållande till målen och hur målen ska uppnås. De tror att det 
hade varit fördelaktigt att vara mer insatta i vad man jobbar mot för att bli mer motiverade och 
därmed kanske jobba hårdare. I dagsläget anses det att målen ”kastas ut” och att de inte riktigt 
vet om vilka målen är och de kör därmed på som vanligt. Målen känns kanske omöjliga att nå, 
vilket leder till en hopplöshetskänsla. På ett kontor upplevs det att det finns en vi-och-dom- 
känsla, där de som arbetar inom staben håller distans till kontoret och om vägarbetarna skulle 
vilja ställa en fråga kommer de inte in i byggnaden. Detta skapar en irritationskänsla som är 
destruktiv. På ett annat kontor är känslan av samhörighet mycket större.  

Arbetsledarna känner sig delaktiga i förändringsarbetet. Det kan vara svårt att få ytterligare 
svar från regionchefen då denne endast har kontakt med arbetschefen, men möjlighet finns. 
Det kan vara svårt att veta exakt vilken information som rör vilka och vad som inte är relevant. 
Arbetsledarna anser även att de får information om saker förändras och staben informerar väl 
om nya bestämmelser och aktiviteter. Det har dock hänt att information inte nått fram, vilket 
kan sätta käppar i hjulen med planering och genomförande samt om otydlig information ges 
om varför saker bestäms kan det bidra till viss irritation. 

4.2.4 Individuell utveckling på arbetsplatsen 

På ett kontor upplever vägarbetarna att de har bra koll på sina rollbeskrivningar och att de vet 
vad som förväntas av dem. Enligt vägarbetarna hade dock platschefen svårt att skriva 
individuella rollbeskrivningar till dem då denne saknar kunskap om vad det är de gör i detalj. 
Arbetsledarna på ett kontor upplever att rollbeskrivningen är lite flytande då de har brist på 
personal och arbetsuppgifterna blir otydliga då de behöver täcka upp allt på kontoret. Ingen 
arbetsledare har bra koll på vad som står i dem och vad som förväntas av dem.  
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Vägarbetarna anser även att medarbetarsamtalen inte innehåller samtal om vad de kan 
förbättra ytterligare för att få dem att tänka till och utvecklas. De är osäkra på om de vill ha 
individuella rollbeskrivningar då de gör samma saker. På ett kontor har de egentligen ingen 
koll alls på vad som står i deras rollbeskrivningar och inte heller hur de ska göra för att 
utvecklas. En del arbetsledare har sina egna rollbeskrivningar utskrivna för att de bad om dem, 
annars skickas inte rollbeskrivningarna med utvärdering ut till alla. En del får 
rollbeskrivningarna utskrivna utan utvärderingen, alltså utan styrkor och svagheter. 
Arbetsledarna kommer inte ihåg vad som var bra och dåligt med sina rollbeskrivningar. De har 
medarbetarsamtal med dessa rollbeskrivningar där alla punkter graderas rött/grönt. 
Medarbetarna får inte med sig detta papper och upplever det svårt att kunna förbättra sig när 
de inte har tillgång till vad som står. På ett kontor har de inte gått igenom med rött/grönt alls 
och inte heller vad de kan göra för att förbättra sig. Otydlig information som leder till 
hopplöshetskänsla och noll möjlighet för både platschef eller vägarbetare att följa upp och 
utvecklas av feedback.  Respondenten anser att detta leder till en tidspress som utspelar sig i 
att vissa delar av arbetet lämnas ”halvfärdigt”. Denne sa ”det finns ingen yrkesstolthet längre”, 
vilket syftar till att det förut fanns en stolthet i att lämna ett arbete fullbordat. 

Vägarbetarna är överens om att de blir omotiverade när de har planerat sitt jobb och måste 
ändra det i efterhand för att arbetsledarna vid ett senare tillfälle vill ändra planeringen, de 
menar att de hellre vill vara med och planera innan i sådana fall. Det är motiverande att få ta 
ansvar och få förtroende, de känner sig även motiverade då de får lösa problem och hantera 
olika sorters situationer, vilket de får göra varje dag. Arbetsledarna fortsätter i liknande spår 
då de anser att ansvar, att känna att man gör nytta samt få hantera utmaningar i arbetet ökar 
motivationen. Beröm är även en viktig faktor och det känner de att de får av platscheferna, de 
har inte så stort behov av feedback direkt från staben. Däremot upplevs staben delvis som 
”osynlig” även för arbetsledare. En del av företagets beställare anses aldrig ge feedback direkt 
till arbetsledarna utan går omvägar med beröm och kritik, detta bidrar till irritation. 
Arbetschefen upplevs delvis som motiverande och peppande i månadsbreven av 
respondenterna.  

Arbetsledarna är eniga i att de har god uppfattning av vad vägarbetarna gör, om frågetecken 
uppstår brukar de föra en dialog och de har inget emot att låta vägarbetarna ansvara till stor 
del själva över hur arbetet ska utföras då de har erfarenhet. De anser även att deras tjänst som 
arbetsledare kan vara komplex i vissa situationer då rollbeskrivningarna är oklara och när de 
är underbemannade, annars tycker de att det är en lagom stimulerande tjänst och så länge de 
inte har något personalansvar. Några arbetsledare ser inte sig själva som ledare, snarare som 
medarbetare och kollegor med vägarbetarna.  

4.2.5 Konsekvenser av bristande intern kommunikation  

Vägarbetarna upplever en del stress, men bro-arbetarna tycker den är oftast är positiv då den 
får dem att arbeta lite hårdare. Vad gäller vägvakterna finns en stress om att inte alltid hinna 
med vad som ska utföras då sträckorna är långa och tiden inte alltid räcker. Vägarbetarna 
tycker att stressen är hanterbar. På vintern är det mycket som ska göras vilket medför stress i 
arbetet och på sommarhalvåret är det lugnare vilket medför en möjlighet att vila upp sig. 
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Stressigt blir det även när kontoret ringer och adderar uppgifter när de redan är på jobb. Stress 
i relation till bristande information existerar och det är stressande att inte veta hur de ligger till 
och ifall viss information kring olika jobb uteblir. Arbetsledarna ansvarar över kostnader och 
resurser så vägarbetarna måste stämma av med dem innan. Vägarbetarna upplever att 
vintrarna är stressiga men sommarhalvåret blir lugnare, arbetsledarna upplever tvärtom stress 
under sommarhalvåret och att det är lugnare på vintern. Alla är även eniga om att det har varit 
stressigt ett tag med hög personalomsättning på kontoret, osäkert vem som gör vad och om 
personalen räcker till. Arbetsledarna upplever en hög stressnivå genom sitt arbete och i 
relation till trafikverket då de håller i pengarna, bestämmer över alla resurser och 
prioriteringar av jobb. Privatpersoner kan ringa in med klagomål, vilket kan vara jobbigt då de 
har en skyldighet att svara men ingen makt att hjälpa till. Överlag upplever de att 
stressnivåerna är hanterbara och att det fungerar i perioder, men inte om det håller i sig länge. 

 

4.3 Chefsperspektiv 

Djupintervjuerna bestod till skillnad från fokusgruppsintervjuerna endast av en respondent, 
men det utfördes två stycken separata djupintervjuer. Eftersom respondenten fick möjlighet 
att svara anonymt och enskilt anser vi att svaren var sanningsenliga och vi fick anser att 
respondenten förstod syftet med intervjun.  

4.3.1 Kommunikationsklimat 

Kommunikationen inom arbetschefsområdet upplevs helt okej. Platscheferna har bra kontakt 
med både sitt eget team och staben. Dock upplevs inte kommunikation med staben som 
regelbunden, vilket är något som efterfrågas. Även att den skulle vara mer tydlig så att 
följdfrågor om förklaringar kan undvikas. Den kommunikation som är regelbunden från 
staben är månadsbreven som kommer från arbetschefen. Platscheferna anser att 
kommunikation är en viktig del av organisationsstrukturen och jobbar på att det ska vara bra, 
men tycker att det finns utrymme för att förbättra ytterligare med tydligare rutiner och 
riktlinjer. Kontoren har morgonmöte varje dag, där tanken är att alla som jobbar den dagen 
ska vara med, vilket är för effektivitetens skull. Ytterligare har platschefen möte med 
arbetsledarna en gång i veckan i syfte att planera upp arbetet i förväg. Platschefen mailar även 
en del till alla och finns till hands på kontoret för personlig kontakt. Vad gäller 
målsättningsprocessen så går platschefen igenom med arbetschefen vad som känns rimligt för 
kontoret att ha som mål inför kommande år.  

De har pratat om värdegrunderna på en del arbetsplatsträffar och då främst vad de olika 
värdegrunderna är och vad de tycker om dem. På ett kontor finns det arbetsledare som är 
duktiga på att framhäva när alla på kontoret gör bra saker, så att det inte bara handlar om 
tillsägelser på negativ feedback. På ett kontor upplever de inga problem alls, alla verkar trivas 
och följer värdegrunderna, på ett annat kontor upplevs det lite svårare, och att det är en 
avvägning av vad som bör tillåtas då vissa saker upplevs som skämt med lite för hård ton. 
Platscheferna tycker dock att det är de som sätter nivån, men anser också att det är skillnad på 
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att bryta mot värdegrunderna jättemycket och att säga något som bara är lite halvt opassande. 
Samma platschef anser sig vara tydlig med vad denne tycker men jobbar på att bli bättre.  

Morgonmötena har effektiviserat en platschefs dagliga arbete och tycker att teamet sköter sig 
själva vid det här laget. Att ha det koncentrerat på 10-15 min på morgonen istället för att ha 
massor med telefonsamtal under dagen upplevs positivt, dock finns inte tid till den 
kommunikation som önskas p.g.a. underbemanning. Det är högt i tak på arbetsplatsen och ifall 
medarbetarna frågar saker har platschefen oftast svar till dem, i vissa fall har de valt att istället 
gå vidare till staben ifall platschefen inte svarat tillräckligt och ibland frågar de andra 
platschefer om råd och tips. Platscheferna drivs båda av utmaningar och anser att det är viktigt 
att vara positiv och finnas tillgänglig för sina medarbetare. De ger inte upp och fortsätter jobba 
på, även när det är motigt då de uppskattar att jobba mot uppsatta mål.  

Den nuvarande kommunikationen och informationsspridningen fungerar relativt bra, men 
främst i de närmsta leden på kontoren. När det blir ett led längre bort upplevs det otydligare 
och känslan av att inte vara delaktig uppstår. Detta är något som påverkar hela organisationen 
då direktiv och information förs vidare uppifrån och ned, och när mellanleden inte förstår eller 
är engagerade i det de ska föra vidare förmedlar de den känslan till sina medarbetare och blir 
inte heller själva engagerade eller motiverade. Detta är återkommande inom organisationen, 
att direktiv om saker som led högre upp har bestämt bara ”kastas” ut och förväntas tas emot 
med öppna armar, men det krävs mer för att medarbetarna ska bli engagerade att följa det och 
jobba för att uppnå det nya målet. 

På kontoren har platschefen och arbetsledare en skyldighet att svara i jourtelefonen som en del 
av deras arbete. Respondenterna berättar att privatpersoner ringer ofta till Svevia för att 
anmäla fel och för att ställa frågor. Det finns tillfällen när dessa privatpersoner som ringer in 
är upprörda vilket leder till att de som svarar ofta får motta kritik som är orättvis och obekväm. 
En respondent berättar att ett sådant samtal kan förstöra en hel dag.  

4.3.2 Kommunikationsmodeller och strategier 

De använder sig inte av några specifika modeller eller strategier för att utföra 
kommunikationen, det som framkom var följande. Platschefen håller i olika sorters möten; 
morgonmöten, arbetsledarmöten, månadsmöten samt informella möten. De skickar även ut 
flera mail, då det är positivt att ha saker nedskrivna, speciellt när det handlar om viktigare 
saker. I övrigt tar de separata möten med de som jobbar med specifika fall för att inte ta tid 
från de andra. De gillar att ta saker muntligt då de får feedback direkt, men när de får 
information är det skönt att få det på mail då det kan vara lätt att glömma bort annars. Mer 
regelbundna möten mellan platschef och stab har efterfrågats, dessa innehåller mer specifika 
genomgångar som till exempel ekonomi och anses ge mycket användbart. De tycker det vore 
skönt att ha ett bestämt datum hela tiden så man slipper känna att arbetschefen inte har tid för 
att bli kontaktad. Alla platschefer har träffar med arbetschefen lite då och då, oftast via Skype, 
men ibland räcker inte tiden till för platscheferna att fråga det de vill då arbetschefen ofta har 
mycket att gå igenom. 
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4.3.3 Delaktighet i förändringsarbetet 

Ifall någon är frånvarande på ett möte anser platschefen att det främst är eget ansvar för den 
individen att ta reda på vad den missade. Morgonmöte innehåller främst vad som händer den 
dagen så där missar man inte så mycket, men på arbetsledarmöten tas det upp mer viktiga 
saker. Där finns jargongen att folk går in och ut, om det ringer eller dylikt. Detta går att 
planera bättre. På ett kontor förs det protokoll på möten men på det andra kontoret förs det 
inte protokoll.  

4.3.4 Individuell utveckling på arbetsplatsen 

Platscheferna tycker att de har bra koll på rollbeskrivningarna. Dessa utgår de även ifrån när 
de håller medarbetarsamtal med sina team. På ett kontor har de inte individuella 
rollbeskrivningar, vilket upplevs svårt främst vad gäller arbetsledarna, då de har mer 
personliga roller i det praktiska arbetet. Men på ett annat kontor har de påbörjat göra 
individuella rollbeskrivningar för arbetsledarna. Rollbeskrivningarna anses visa en rak linje 
över alla, vilket inte stämmer med verkligheten. I medarbetarsamtalen arbetar platschefen 
med en gradering i rött och grönt, styrkor och svagheter, för att visa hur de anställda uppfyller 
sina rollbeskrivningar, dock pratar de inte så mycket om hur de ska jobba för att utvecklas eller 
förbättra sig. Platschefen anser även att färgerna gör det svårt då flera personer kan ha grönt, 
men att det är verkligheten kan skilja sig i prestation en hel del. De skulle uppskatta en tre-
gradig skala istället för att göra en tydligare utvärdering. På ett av kontoren skickades 
utvärderingen ut till de anställda efter deras medarbetarsamtal, men på ett annat inte. 

Platscheferna har insikt i hur både vägarbetarna och arbetsledarna arbetar, dock har de olika 
erfarenheter inom organisationen och besitter olika kunskaper i praktik och teori, vilket de 
anser bidrar till hur de jobbar på sina avdelningar. Ibland upplevs inte teori stämma överens 
med praktik.  

4.3.5 Konsekvenser av bristande intern kommunikation  

Platscheferna kan uppleva stress, men då i kombination med underbemanning. De hanterar 
stressen genom att göra så mycket de kan och koppla bort sig från det på deras lediga tid. Vid 
några tillfällen finns också en osäkerhet kring hur saker ska göras, då kan en stress infinna sig.  
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5 ANALYS 

Detta kapitel analyserar studiens insamlade data med den teoretiska referensramen. Detta 
för att stärka studien och de resultat vi nått, i bidragande syfte till befintlig forskning inom 
ämnet. Analysen presenteras enligt de teman som den teoretiska referensramen innefattar. 
Detta för att strukturera upp de olika delarna som utgör ett välfungerande 
kommunikationsklimat och intern kommunikation. 

 

5.1 Kommunikationsklimat 

Respondenterna från fokusgruppsintervjuerna och djupintervjuerna upplever den interna 
kommunikationen på kontoren som oregelbunden. Det framkom tydligt att respondenterna 
önskar tydligare information om de förändringar som sker för att förenkla deras dagliga arbete 
samt för att stärka förtroendet gentemot ledare och de förändringar som sker. Bristfällig 
kommunikation vid förändringsarbeten leder ofta till att rykten eller skvaller uppstår, vilket 
bidrar till ett negativt kommunikationsklimat och känsla av att inte vara delaktig (Johansson & 
Heide, 2008). Johansson och Heide (2008) menar att relationen som ledaren har med sina 
medarbetare påverkar förtroendet mellan parterna och att bristfälligt förtroende gentemot 
ledare bidrar till ett ineffektivt förändringsarbete. Medarbetare har oftast lägre förtroende för 
ledare längre bort i kedjan än sin närmaste ledare, vilket påverkas av den interna 
kommunikationen. Engagemang för förändringsarbete och förtroende för ledare ökar därmed i 
takt med att kommunikation och uppmärksamhet ökar. Medarbetare som sällan träffar sina 
ledare känner mindre förtroende, vilket påverkar deras motivation och arbetsinsats. (Angelöw, 
2010; Johansson & Heide, 2008).  

Den genomförda empiriska undersökningen påvisade att protokoll på genomförda möten 
önskas. Detta skulle bidra till att de snabbare kan ta reda på vad som bestämdes, för att slippa 
förlita sig på minnet. Tydliga rutiner för mötesprotokoll effektiviserar organisationen och 
skapar en känsla av delaktighet och trygghet hos alla (Johansson & Heide, 2008; Heide, 
Johansson, & Simonsson, 2005). I fokusgruppsintervjuerna framkom det att ledare upplevs 
sitta på mer information än vad medarbetarna får ta del av, därför skulle tydligare 
informationsspridning höja känslan av delaktighet och motivation. 

Ytterligare framkom det att bristande rutiner leder till tidsbrist på möten med staben där det 
handlar om att både få och ge viktig information. Det upplevs att tiden inte räcker till för 
medarbetarna att ta upp sina frågor, utan stabens information tar det mesta av tiden. Speciellt 
platscheferna skulle uppskatta möjlighet att ta del av varandras tips och råd. Om utrymme ges 
för dessa tankar och funderingar skapas ett initiativtagande arbetslag med en ökad känsla av 
gemenskap. Dock krävs det att ledare är medvetna om deras medarbetares inställning kring 
förändringar för att kunna uppnå det önskade resultatet. Ett kommunikationsklimat som är 
”högt i tak” är essentiellt för att alla ska kunna göra sig hörda, något som empirin påvisade att 
det är på kontoren. (Johansson & Heide, 2008) 
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Det framkom att arbetsledare ibland anser att tiden inte räcker till för kommunikationen på 
kontoren och att annat måste prioriteras bort, bland annat på grund av personalbrist och/ eller 
omplaceringar som pågår i nuläget.  

Socialpsykologen Berit Ås har påvisat att kommunikation är sammankopplad med makt. Berit 
Ås konstaterar också att det är en härskarteknik att undanhålla information då den som sitter 
på information har makt som denne inte delar med sig av, något som i en organisation leder 
till omotiverade och oengagerade medarbetare. (Johansson & Heide, 2008) Respondenterna 
upplever att det finns tillfällen då deras ledare håller inne med information som de inte får ta 
del av, vilket skapar en negativ känsla hos medarbetarna. 

Johansson och Heide (2008) berättar att medarbetare som är på plats där förändringen ska 
implementeras har första parkett till vissa situationer och har därmed värdefulla insikter som 
ledare faktiskt bör ta hänsyn till, inte bara för att utveckla ett gott kommunikationsklimat utan 
även för att nå ett mer fördelaktigt resultat. Respondenterna uttryckte i både 
enkätundersökningen och intervjuerna att de inte är insatta i målsättningsprocessen som 
ledningen gör varje år eller hur kontoret ligger till i dessa mål. Det saknas även samtal om hur 
målen ska uppfyllas, vilket respondenterna efterfrågar.  

I enkätundersökningen och i intervjuerna framkom det att respondenterna känner en distans 
till ledare ju högre upp de är i hierarkin, att det finns en ”vi och de” -känsla samt att vissa 
upplever en ”titelsjuka”. Respondenterna anser att detta leder till att sammanhållningen 
försämras och att man inte blir sedd för vad man gör, något som i sin tur gör att man inte alltid 
ger det lilla extra då man inte ser meningen med det. Johansson och Heide (2008) menar att 
det är upp till ledningen att skapa förtroendet mellan ledning och medarbetare och att det är 
av stor vikt att ledningen både träffar och samtalar med sina medarbetare för att erhålla det 
förtroendet. Några medarbetare uttryckte i intervjuerna att de önskade att ledare som är högre 
upp i hierarkin skulle visa sig lite mer, exempelvis ett samtal över en kopp kaffe eller 
deltagande i ett morgonmöte på kontoret. En tydligare närvaro skulle medföra ett större 
förtroende för ledningen och öka känslan av delaktighet samt skapa en större gemenskap. 
(Johansson & Heide, 2008)  

Empiriundersökningen påvisade att respondenterna anser att kommunikationen är relativt 
bra, men främst i det närmsta hierarkiska ledet. När det blir ett led bort, i detta fall staben och 
arbetschefen, upplevs den otydligare och känslan av att inte vara delaktig kan uppstå. Detta är 
något som påverkar hela organisationen då direktiv och information förs vidare uppifrån och 
ned. När platscheferna inte tror på eller är engagerade i det som ska föras vidare uppfattar 
deras medarbetare det och blir inte heller engagerade eller motiverade till att utföra det. Detta 
är ett exempel på hur ett klassiskt kommunikationsproblem kan uppstå. Det är återkommande 
inom organisationen, att direktiv som kommer uppifrån ”kastas” ut och förväntas tas emot 
med öppna armar. Det krävs mer för att medarbetarna ska bli engagerade. Både Herzbergs 
motivations- och hygienfaktorer samt Vrooms förväntansteori beskriver detta. (Miner, 2005; 
Vroom, 1995) Johansson och Heide (2008) skriver om Kotter och Schlesinger, där de anser att 
medarbetares förändringsvilja och engagemang helt och hållet går att förändra genom 
kommunikation. Det krävs då att mottagarna av informationen inkluderas i beslutsprocessen. 
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Utifrån intervjuerna framkom att det finns en jargong att det är upp till var och en att ansvara 
för att ta reda på information som man har missat. Men som en respondent uttryckte, ”det är 
svårt att veta vad man missar”. Detta synsätt bidrar till ett ineffektivt kommunikationsklimat 
som leder till bristande delaktighet, engagemang och skapar en ovilja att sträva efter mål. 
Vilket betyder att det är i organisationens intresse att försöka förändra detta. Medarbetare är 
framförallt intresserade av hur ledningens beslut kommer att påverka dem själva, vilket 
betyder att när kommunikationen är otydlig blir medarbetare oroliga och ofokuserade. 
Oroligheten ökar bland medarbetare när rykten om omplaceringar och uppsägningar florerar 
eller vid otillräckliga resultat och därmed bristande kompetens. (Johansson & Heide, 2008) 
För att komma ifrån denna problematik menar Johansson och Heide (2008) att ledningen 
behöver hantera medarbetarnas oro så att var och en av medarbetarna förstår och kan 
fokusera på rätt saker.  

En annan åtgärd i förändringsarbetet tar sin form i värdegrunderna som jobbats fram på 
riksnivå och som ska ha arbetats in på varje kontor. Där anser respondenterna att 
platscheferna främst gått igenom vilka värdegrunderna är och vad de betyder lite snabbt med 
dem. Något som framkommit i fokusgrupps- och djupintervjuerna är att respondenterna själva 
anser sig ha ett övergripande gott klimat på kontoren. Viss problematik anses ha uppstått då 
det finns en hel del inhyrd personal på plats och en känsla av osäkerhet i vad som gäller dem 
har infunnits. En platschef tycker dock att det är deras eget ansvar att sätta nivån, men anser 
också att det är skillnad på att bryta mot värdegrunderna gentemot att säga något som bara är 
”halvt opassande”. Detta menar Zanderin (2005) är en viktig del i en fungerande 
företagskultur, alltså bör all inhyrd personal ingå under samma regelverk och värdegrunder 
som fast personal. En viss irritation uppstår även då de anser att det är lätt att sätta upp en 
tavla med regler men att det sedan inte alltid följs. ”Företaget har ju gjort sitt jobb, de har satt 
upp tavlan” säger en av respondenterna. König och Martin (2015) anser att grunden för en god 
företagskultur uppnås när alla är eniga om vad värdegrunderna innebär samt följer dem. Detta 
innebär att även den tillfälligt inhyrda personalen bör respektera alla värdegrunder och 
anpassa sig efter den företagskultur som existerar på kontoren. (König & Martin, 2015) 

 

5.2 Kommunikationsmodeller och strategier 

Basmodellen som var den första kommunikationsmodellen förklarade hur det kom sig att ett 
budskap kunde uppfattas olika för sändaren och mottagaren, vilket berodde på generellt 
störande faktorer samt mänskliga faktorer som gjorde att det uppstod brister i 
kommunikationsprocessen. Modellens skapare delade in kommunikation i tre nivåer: den 
tekniska aspekten, hur mottagaren uppfattade budskapet gentemot vad sändaren menade och 
vad mottagaren uppfattade utifrån vad sändaren ansåg. (Forsell, 2013) På fallföretaget har det 
utifrån empiriundersökningen kunnat konstateras att den första aspekten inte utgör ett 
problem då organisationen använder sig av välfungerande kommunikationskanaler, som även 
uppskattas av alla som deltog i studien. Detta när kanalerna används regelbundet. Det är de 
två sistnämnda aspekterna som utgör organisationens kommunikationsproblem, då 
kommunikation skickas ut och uppfattas på olika sätt.  



38 

Tvåstegshypotesen är en spridningsmodell som handlar om att information och intryck 
förmedlas av massmedia till opinionsbildare, som för det de har uppfattat vidare till de andra 
inom dess grupp. Denna tvåstegshypotes kan liknas med hur information ges till några utvalda 
inom en organisation som i sin tur informerar vidare till några andra, där ytterligare åsikter 
och beslut skapas. Det betyder att den som agerar opinionsbildare sitter på en position som 
påverkar medarbetarna och de beslut som de väljer att ta. (Larsson, 2001) Detta är ytterligare 
ett exempel på hur informationen kan byta betydelse beroende på hur och när den förmedlas. 
Platscheferna som intervjuades i empiriundersökningen håller med om att resultatet av 
kommunikationens innehåll påverkas av om de tror på innehållet och om de tror att den som 
levererar kommunikationen tror på det, vilket de i sin tur anser påverkar medarbetarna som 
därefter får informationen.  

Användningsmodellen kan ses som motsatsen till en spridningsmodell. Modellen förutsätter 
att människor själva väljer vilka medier eller vilken kanal de vill använda och har på så vis 
makten över vilken kommunikation som ska ske, men även om den ska ske alls. Larsson 
(2001) skriver om användningsmodellen som speglar att människors tolkning av ett budskap 
är vad som avgör dess effekt. Det framkom i empiri-undersökningen att det finns en tidsbrist 
för kommunikationen på fallföretaget. Respondenterna anser att det är viktigt med 
kommunikation, men den kan ske på bekostnad av något annat. Detta påvisar det 
användningsmodellen förklarar, att medarbetarna själva väljer hur och när kommunikationen 
ska ske samt och om den ska ske alls. Fallföretaget har under studien gång haft personalbrist 
vilket varit en bidragande faktor till tidsbrist för kommunikationen och medarbetarna avgör 
själva vilken kommunikation som är nödvändig.  

Mindre bra upplevs kommunikationen uppåt i företaget mot ledning och andra kontor inom 
arbetschefsområdet. Det respondenterna förklarar är att de anser att ledningen har en 
transmissionssyn på kommunikation, se figur 3, vilket innebär att de ser kommunikation mer 
som ett verktyg att överföra information uppifrån och ned med. Detta istället för att fokusera 
på den sociala kontakten med organisationens medarbetare som skulle medföra en större vilja 
och mottaglighet gentemot ledningen och dess beslut.  

Strategisk kommunikation är ett begrepp som innebär att organisationer använder planerad 
kommunikation i syfte att uppnå organisationsmålen. Den organisatoriska kommunikationen 
struktureras utifrån en bestämd plan och strategi. (Falkheimer & Heide, Strategisk 
kommunikation: forskning och praktik, 2013) Strategisk kommunikation innebär därmed att 
organisationer utför sin kommunikation enligt en färdig plan och strategi som de har format i 
syfte att på bästa sätt uppnå sina mål. På så vis undviks otydliga och oförutsedda 
kommunikationsaktiviteter som är överflödiga. Rutiner och riktlinjer är viktiga för hur 
kommunikationen ska gå till; dels internt, för att effektivt och medvetet se till att rätt 
information når rätt medarbetare på rätt sätt; och dels externt, med fokus på att uppnå satta 
mål gentemot omgivande näringsliv.  

Rutiner effektiviserar den dagliga verksamheten, skapar delaktighet och underlättar arbetet för 
alla (Falkheimer & Heide, Strategisk kommunikation, 2014). På kontoren uteblir möten på 
grund av tidsbrist där inofficiella möten och muntlig kontinuerlig kommunikation tagit dess 
plats. Då regelbunden kommunikation inte existerar ännu sker det många informella möten, 
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vilket går emot konceptet strategisk kommunikation. Att planera sin kommunikation innebär 
att organisationen skapar rutiner och riktlinjer för hur kommunikationen ska gå till. Detta för 
att se till att rätt information når rätt medarbetare. Detta medför också att tidsbrist vad gäller 
kommunikation inte längre utgör ett problem, då den redan är inplanerad (Falkheimer & 
Heide, Strategisk kommunikation, 2014).  

Det är tänkt att arbetsplatsträffar ska ske en gång i månaden, då alla på kontoret ska delta. 
Arbetsledarna ska ha möten varje vecka och platscheferna ska ha möten kontinuerligt med 
stab och de andra platscheferna. Detta följs inte alltid då det dyker upp andra saker eller tiden 
inte finns. Ytterligare får alla medarbetare inom arbetschefsområdet ett månadsbrev via mail 
från arbetschefen, vilket upplevs som positivt. Det upplevs däremot att arbetschefens mail 
ibland saknar förklaringar till varför saker förändras och orsaker till nya direktiv. Detta skulle 
kunna åtgärdas genom att sätta upp en plan för organisationens strategiska kommunikation 
(Falkheimer & Heide, Strategisk kommunikation, 2014). 

Ytterligare anser Heide, Johansson och Simonsson (2005) att ett av de största problemen som 
finns inom intern kommunikation är att det anses vara en process där information alltid ska gå 
uppifrån och ner i den hierarkiska stegen. Respondenterna upplevde att information kan 
kastas ut och förväntas tas emot oavsett vad de tyckte och tänkte.  

För att kunna skapa ett välfungerande kommunikationsklimat som inkluderar medarbetare 
och skapar delaktighet är det av stor vikt att tydliggöra betydelsen av väl utförd 
kommunikation. Detta kräver att mellanchefer, i studiens fall arbetsledare, måste ta mer plats 
med medarbetarna i samtal och möten. Däremot är det inte mellancheferna som skapar 
förtroendet mellan ledningen och medarbetarna, det är ledningens ansvar. För att skapa detta 
förtroende är det väsentligt att ledningen träffar medarbetarna i organisationen och samtalar 
med dem. (Johansson & Heide, 2008)  

Johansson och Heide (2008) betonar hur viktigt det är för en organisations ledning att ”walk 
the talk”, med vilket de menar att ledningen bör leva som de lär inom sin organisation. Hur de 
agerar och kommunicerar är essentiellt för hur medarbetarna i sin tur kommer att agera inom 
organisationen. Om ledningens beteende är i fas med det önskvärda resultatet är det mer 
troligt att medarbetarna kommer att följa i dess steg. (Johansson & Heide, 2008) 

 

5.3 Delaktighet i förändringsarbetet 

Vägarbetarna anser att de inte alls är insatta i hur kontorets mål eller delmål ser ut eller hur de 
ligger till i dessa. Detta leder till att det inte finns någon tydlig riktning att sträva mot och 
respondenterna bekräftar att de skulle arbetat ännu effektivare och motiverat i vissa fall om de 
visste vad det var de jobbade emot. Vägarbetarna bekräftar även att om endast vissa på 
kontoren är informerade om saker som rör alla, skapas en ”vi och de”-känsla som sprider 
irritation och onödig stress på kontoret vilket är negativt. Johansson och Heide (2008) skriver 
att oroligheten ökar bland medarbetare när rykten om omplaceringar eller uppsägningar 
florerar samt om informationen kring resultat är otillräcklig. De företag som fokuserar på sin 
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strategi i kombination med företagskulturen tenderar att leverera mer lönsamma resultat än 
företag som väljer att enbart fokusera på strategi (König & Martin, 2015; Angelöw, 2010). 

Förändringsarbeten sker hela tiden för att organisationer ska utvecklas med resten av 
omgivningen och för att öka lönsamheten i organisationer (Johansson & Heide, 2008; 
Angelöw, 2010). Inom Svevia sker förändringar kontinuerligt inom hela organisationen. Detta 
innebär att det kan bli förvirrande för alla medarbetare att dels anpassa sig efter 
förändringarna som sker men även att förstå syftet med dem (Sandberg, 2003; Zanderin, 
2005).  

Zanderin (2005) beskriver vikten av den interna kommunikationen utifrån ett 
medarbetarperspektiv, där känslan av delaktighet i beslut som tas är viktig. Det kan finnas en 
skillnad i hur man upplever detta som medarbetare beroende på hur tidigare erfarenheter ser 
ut (Angelöw, 2010; Zanderin, 2005). Att medarbetare som är vana att vara med i 
beslutsprocessen sen tidigare kan uppleva en högre grad av orättvisa och frustration än någon 
som inte har det. Detta upplever vi stämmer in på de fokusgrupper vi intervjuat, där vissa är 
frustrerade och beskriver tidigare erfarenheter som utspelat sig annorlunda. 

 

5.4 Individuell utveckling på arbetsplatsen 

Efter fokusgruppsintervjuerna och djupintervjuerna framkom det ganska tydligt ett problem 
med rollbeskrivningarna, de är ganska otydliga och vissa tjänster med likadana 
rollbeskrivningar utför olika arbetsuppgifter. Respondenterna upplever rollbeskrivningarna 
som otydliga och att de inte alltid stämmer överens med hur verkligheten ser ut. Detta leder till 
ett hinder vid individuell utveckling och ansvarstagande.  

Platscheferna utgår från rollbeskrivningarna när de håller medarbetarsamtal. Utvärderingarna 
graderas i två skalor där den gröna innebär att individen uppfyller de satta arbetsuppgifterna 
och den röda inte. Detta upplever respondenterna som något positivt, däremot anser 
platscheferna att två skalor är något otydligt då många ligger mitt emellan dessa. En flergradig 
skala skulle öka möjligheterna för medarbetarna att utvecklas ytterligare. Detta ger 
medarbetare dels yttre motivation; exempelvis löneökning och prestige, dels inre motivation; 
en känsla av tillfredställelse och motivation (Herzberg et al., 2010; Augner, 2009). 
Respondenterna anser själva att det alltid finns utvecklingspotential. Augner (2009) bekräftar 
även att den inre motivationen innebär att individen kommer prioritera att må bra och göra 
skillnad på sin arbetsplats. Detta leder i sin tur till ökad effektivitet i organisationen (Herzberg 
et al., 2010; Augner, 2009). På ett kontor har de börjat individualisera rollbeskrivningarna i 
begränsad skala, detta upplevs positivt bland medarbetarna. 

En medarbetare uttrycker en sorgsenhet i att organisationsstrukturer i dagens samhälle ser ut 
som de gör, där nedskärningar av personal blivit en alltmer vanlig lösning. Respondenten 
anser att detta leder till en tidspress som utspelar sig i att vissa delar av arbetet lämnas 
”halvfärdigt”. Denne sa ”det finns ingen yrkesstolthet längre”, vilket syftar till att det förut 
fanns en stolthet i att lämna ett arbete fullbordat. Att ha yrkesstolthet innebär även att 
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medarbetarna känner sig stolta över företaget de jobbar för, vilket leder till ökad inre 
motivation som gynnar organisationen (Augner, 2009). 

En annan bidragande faktor som skulle kunna leda till bristande motivation i framtiden är när 
vägarbetare planerat ett jobb men blir tvungna att ändra planeringen i efterhand. Detta 
inträffar då arbetsledare anser att det går att göra på ett mer kostnadseffektivt sätt. Detta är ett 
klassiskt exempel på bristande intern kommunikation som enkelt skulle kunna undvikas med 
tydligare rutiner.  

Alla respondenterna anser att det är motiverande att få ta ansvar, lösa problem och när de får 
förtroende av sina ledare att hantera olika sorters situationer självständigt. De bekräftar även 
att detta är något de får regelbundet i det dagliga arbetet. De vill känna att de gör nytta på sin 
arbetsplats. Inre motivation uppnås av bland annat ansvarskänsla och självständig 
problemlösning (Herzberg et al., 2010; Miner, 2005). Motivation i form av konstruktiv kritik 
och beröm är något som respondenterna anser är viktigt. Detta upplever arbetsledarna och 
vägarbetarna att de får av platscheferna. 

Herzbergs motivationsfaktorer beskriver de faktorer som bidrar till att människan kan ändra 
sitt beteende för att uppnå ett specifikt mål (Miner, 2005). Då motivationsfaktorerna tydliggör 
vad som driver medarbetarna i deras uppgifter är det fördelaktigt att utveckla sin organisation 
utifrån dem (Miner, 2005; Herzberg, Mausner, & Snyderman Bloch, 2010). Psykologen Vroom 
har utformat en förväntansteori, vilken innebär att människor har en förväntan om ett visst 
resultat och värderar ansträngningen som krävs för att uppnå resultatet. Detta bidrar till en 
högre ansträngning i syfte att uppnå ett förväntat resultat. (Miner, 2005; Vroom 1995) Miner 
(2005) skriver även om Locke och Lathams målsättningsteori och menar att väl utformade mål 
skapar motivation då medarbetarna har en önskan om att prestera för att uppnå målet och 
därmed bli tillfredsställda. Kontexten av dessa punkter är att känslan av delaktighet i 
målsättningsprocessen bidrar till att medarbetarna uppnår sina arbetsuppgifter och ökar 
motivationen. Utifrån genomförd empiri upplever vi att det finns utrymme för att arbeta 
vidare med både motivation och förväntan. 

 

5.5 Konsekvenser av bristande intern kommunikation 

Hittills har vi analyserat den interna kommunikationen på Svevia ur olika aspekter och fått en 
uppfattning om vad som respondenterna anser är bra och var det brister. Alla bristande 
faktorer mynnar ut i konsekvenser för organisationen. God intern kommunikation kan bland 
annat bidra till både minskad oro och stress (Bordia et al., 2003; Johansson & Heide, 2008). 
Respondenterna upplever överlag att stressnivåerna är relativt låga i perioder och högre i 
andra. I nuläget är det relativt hög personalomsättning på kontoren i form av omplaceringar 
och rekrytering. Detta är en stressfaktor som respondenterna bekräftar. Stress direkt kopplat 
till utebliven information upplevs delvis, men det är mestadels externt mot kunder och därmed 
inte ett internt problem. 

Statistik från enkätundersökning visar att vissa vägarbetare upplever en bristande kompetens 
vid utförande av ett jobb. Detta kan leda till en underliggande stress. Ett passande citat säger: 
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”Vi hade inte den utbildningen men det skulle genomföras ändå” (Johansson & Heide, 2008, 
65.). Vilket innebär att organisationen och ledare antar att ett arbete ska utföras oavsett. Värt 
att tillägga är ändå att utbildningar erbjuds kontinuerligt av organisationen, det är återigen 
den interna kommunikationen som brister. Johansson och Heide (2008) skriver att 
medarbetare framför allt är intresserade av hur ledningens beslut kommer att påverka dem 
själva. Detta betyder att medarbetare är oroliga och ofokuserade på organisationens mål när 
kommunikationen är otydlig. Även här bekräftar respondenterna att påståendet ovan stämmer 
in väl på Svevia. För att komma ifrån denna problematik menar Johansson och Heide (2008) 
att ledningen behöver hantera medarbetarnas oro och att kommunikationen därmed kräver en 
personlig utformning, så var och en av medarbetarna förstår och kan fokusera på rätt saker.  

En annan aspekt av stress är positiv stress, vilket vissa respondenter upplever i sina tjänster. 
De beskriver positiv stress när det är mer som ska göras, vilket ökar effektiviteten och 
motivationen. Detta bekräftar psykologiprofessorn Gunnar Aronsson (Toikkanen, 2007). 
Forskning stödjer även att det går att vända negativ stress till positiv stress med rätt 
förutsättningar, i form av kunskap och tid så de uppnår målen (Folkeson & Gustafsson, 2005). 

Perreault och Vallrands idrottsforskning påvisade att högre motivation ledde till bättre 
hanteringsförmåga av stress och osäkerhet (Folkeson & Gustafsson, 2005). Detta leder till att 
medarbetare har större förmåga att uppnå satta mål med den stress som upplevs positiv. 
Reaktionerna som uppstår av en viss nivå stress är vad som skapar människans lust att lösa 
problem och se fördelen med utmaningar. Psykologiprofessorn Aronsson fastställer grunden 
av stress och hur den bidrar till att fokus och verkställande erhålls. Stressen medför att 
koncentrationen stärks och att beslutsamheten ökar. (Toikkanen, 2007) 

Sammanfattningsvis har vi skapat en figur för att beskriva processen vid önskan om 
förändring. Figur 11 nedan symboliserar kommunikationsklimatets alla faser i detta fall. När 
ledningen bestämmer sig för att optimera olika delar av organisationen sker en önskan om 
förändring. En mer djupgående beskrivning av denna fas angavs i tabell 2 i kapitel 3.3 
Delaktighet i förändringsarbetet, som beskriver hur en ledare bör gå till väga för att inkludera 
alla medarbetare tidigt i processen. Nästa steg är mottagandefasen, den viktigaste av de alla. 
Det är här vi upplever att viktiga bitar faller bort och som vår rapport presenterar är det här 
känslan av delaktighet uppnås med rätt medel. Om medarbetarna förstår, accepterar och 
känner sig delaktiga i beslutet kommer motivation och positiv stress uppstå. Medarbetarna 
kommer vilja jobba för det nya målet och chansen till önskat utfall ökar. Om ledaren inte 
jobbar tillsammans med sina medarbetare i denna fas tillkommer risk för minskad motivation 
och negativ stress. Detta leder till att önskat utfall mest troligt inte kommer uppnås. 
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Figur 11 – Önskan om förändring 
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6 DISKUSSION 

Johansson och Heide (2008) presenterar att tydlig kommunikation är en stor del av att erhålla 
ett välfungerande kommunikationsklimat. Vi anser att definitionen av tydlig kommunikation 
innebär rutiner i hur och när befintliga kommunikationskanaler ska användas. Detta är något 
som visat sig stämma utifrån de intervjuer som utförts. Då det kontor med regelbundna 
månads-, vecko-, och morgonmöten upplevs som mer strukturerade av medarbetarna, 
platschefen och oss. Exempelvis upplevs morgonmöten som mer än bara en informationsträff. 
Det är en aktivitet som bygger företagskultur och gynnar kommunikationsklimatet på lång 
sikt. Medarbetarna ges möjlighet att vara sociala då de i sina dagliga arbetsuppgifter sällan 
träffar hela medarbetargruppen, vilket är en viktig faktor för trivselfrågor. Ytterligare ges 
möjlighet att få en insikt i vad de andra ska göra under dagen vilket respondenterna upplever 
effektiviserar den dagliga verksamheten. 

Platscheferna och alla medarbetare står eniga i att de känner sig motiverade på jobbet. Detta är 
bra då motiverade medarbetare är en viktig del i dels förändringsarbeten men även för att 
effektivisera den dagliga verksamheten. De känner att de får förtroende av sina närmsta 
ledare, men viss irritation och bristande kommunikation existerar mellan medarbetare på 
kontoren gentemot staben. De känner ingen brist i informerande kommunikation, men det 
finns en känsla av distans som bör jobbas bort för att optimera kommunikationsklimatet i 
arbetschefsområdet. Johansson och Heide (2008) bekräftar även här att det är ledningens 
ansvar att skapa ett förtroende för att kunna uppnå ett inkluderande kommunikationsklimat. 
Att skapa ett motiverande arbetsklimat innefattar flera aspekter, ett av dem är stimulerande 
och givande arbetsuppgifter. Detta anser respondenterna att de får, men en ovisshet gentemot 
arbetsfördelningen existerar. Alla tjänster har varsin rollbeskrivning där det står vad som 
förväntas av medarbetaren. Under intervjuerna framkom det att många har dålig koll på vad 
som står i deras rollbeskrivning och även rollbeskrivningens syfte. De är medvetna om att de 
har använts på medarbetarsamtal, men har inget vidare minne av hur de låg till i de olika 
arbetsområdena och inte heller av vad de skulle kunna utveckla vidare. Detta bidrar till 
osäkerhet och minskad motivation. 

Informativ kommunikation fungerar relativt bra mellan platschef och medarbetare samt 
mellan stab och platschefer. Däremot upplevs ett stort hopp mellan platscheferna och 
regionnivå. När det blir ett led bort upplevs kommunikationen otydligare och känslan av att 
inte vara delaktig uppstår. Detta är något som påverkar hela organisationen då direktiv och 
information från avdelningar högre upp än arbetschefen ska föras ner till kontoren i 
arbetschefsområdet. Det leder det till att mellanleden inte förstår eller inte håller med och 
därmed inte känner engagemang för det som bestäms. Det är återkommande inom 
organisationen att direktiv ”kastas” ut och förväntas tas emot med full förståelse. Det krävs 
mer för att medarbetarna ska bli engagerade och jobba mot att uppnå de nya målen. Detta 
upplever vi är ett typiskt exempel på transmissionssynen på kommunikation, där fokus ligger 
på att information bara ska ut, utan att tänka mer på vem som tar emot den. Det är viktigt och 
något vi önskar tas itu med så snart som möjligt för organisationens utveckling. 

Langstrand och Lundqvist (2015) skriver om förändring och hur ledare bör anpassa sig efter 
vad medarbetarna och förändringsprocessen är i behov av. Om de gör det ökar produktiviteten 
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vilket bland annat skapar en bättre arbetsmiljö och tillfredställelse hos medarbetarna. I 
intervjuerna framkom det att respondenterna upplever att de får information kring 
förändringsarbetet, men att de inte känner sig delaktiga i processen. Detta är en konsekvens av 
transmissionssynen. De upplever att de blir informerade, men detta betyder dessvärre inte att 
de förstår eller accepterar budskapet. Det är det sistnämnda som bidrar till bristande känsla av 
delaktighet. 

En viktig del av hela organisationens förändringsarbete anser vi är att lägga mer fokus på 
kontoren i de olika arbetschefsområdena. Det är där organisationens kärna befinner sig, 
eftersom det är de som utför det praktiska förändringsarbetet. Det är även där möjlighet till att 
öka produktiviteten finns. Vi upplever att ledningen är medvetna om detta och att 
förändringsarbetet på kontoren redan har startat. Här uppmanas ett fortsatt arbete med detta.  

Vi anser ytterligare att mer fokus bör läggas på att utforma delmål för att kunna uppnå de 
stora målen. Både tillvägagångssättet för att uppnå målen samt resultaten av dessa bör 
diskuteras med alla. Att sätta upp mål är viktigt, men att föra en diskussion kring hur dessa 
mål ska uppfyllas, är något som ökar chansen till att de faktiskt blir uppfyllda. Detta kommer 
öka känslan av delaktighet på kontoren och respondenterna bekräftar att de är intresserade av 
att få ta del av fler resultat. För att de är intresserade av att veta om de gjorde bra eller dåligt 
ifrån sig samt om de ska förändra något i sitt arbetssätt som skulle kunna påverka utfallet. Det 
handlar om att ge dem något att sträva efter och presentera mål som är uppnåeliga, erbjuder 
utmaning, bygger upp motivation och förväntan. Att ge beröm och uppskattning när det gått 
bra, men även att förklara hur ett arbete kan utföras ännu bättre nästa gång. Den individuella 
utvecklingen på arbetsplatserna är något ledningen bryr sig om, men de praktiska åtgärderna 
behöver utvecklas ytterligare på kontoren. Här ser vi att platscheferna måste kliva in i en större 
roll för den individuella målsättningen hos medarbetarna.  

Efter intervjuer med Wistling (2018) har det förtydligats att rollbeskrivningarna finns för att 
redogöra arbetsfördelning och ansvarsområden, men även för att medarbetarna ska kunna 
redovisa för vad de gör och använda dessa som underlag till löneförhandlingar. Det är viktigt 
att alla medarbetare är väl medvetna om vilka rättigheter de har på sin arbetsplats i 
kombination med de skyldigheter som rollbeskrivningarna på sitt sätt beskriver. Detta står 
arbetschefen också bakom och han menar att egna målsättningar och personlig utveckling är 
viktigt då även detta är direkt kopplat till inre motivation och effektiviteten inom 
organisationen och förändringsarbetet. Vi skulle se en stor nytta i att varje platschef sätter sig 
ner och individualiserar rollbeskrivningarna, i första hand tillsammans med sina arbetsledare. 
Detta kommer leda till en tydligare struktur och en rättvisare utvärdering av medarbetaren och 
vad denne faktiskt tar ansvar för på sin arbetsplats. Detta skulle kunna leda till att individuell 
utveckling och målsättning blir lättare att uppnå. Vägarbetarna behöver informeras om att 
möjligheten finns att individualisera sina rollbeskrivningar för personlig utveckling.  

Rollbeskrivningarna behöver förtydligas med tanke på att respondenterna i dagsläget inte 
minns vad utvärderingen mynnade ut i, en brist i utvecklingsarbetet uppstår här. Dessutom är 
det av stor vikt att i kombination med en fler-skalig utvärdering även gå igenom hur de faktiskt 
kan uppnå en förbättring eller ett mål, för att öka motivation och engagemang. Ytterligare ser 
vi en stor problematik i att de utvärderade rollbeskrivningarna inte skickas till personen i fråga 
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efter medarbetarsamtalen. Respondenterna nämner att de inte minns vad som skulle 
förbättras eftersom utvärderingen sker muntligt. 

Feedback från ledare spelar en mycket större roll i organisationen än vad de tror, att få 
uppmuntran och beröm när arbetet utförs väl kommer bidra till den inre motivationen och 
därmed påverka alla andra parametrar. Vi anser att den bästa tillgången en organisation har är 
en motiverad medarbetare. Respondenterna bekräftar att de anser att det är viktigt och att det 
brister i dagsläget. Vi upplever även att det kan vara svårt som medarbetare att veta exakt vad 
det är som inte känns bra på arbetsplatsen. Vi kan med säkerhet säga att bristande feedback 
och uppmuntran utgör en del av det.  

Allt börjar med den enskilde medarbetaren, om denne inte trivs på arbetsplatsen kommer det 
att uppstå konsekvenser. En annan intressant aspekt som framkommit under studiens gång är 
att det finns ett samband mellan kontorens storlek och dess svar. Det framkommer att 
bristande känsla av tillräcklighet och motivation speglas tydligare på de kontor med fler 
medarbetare än de med färre. Här uppmanar vi platscheferna på de större kontoren att lägga 
extra tyngd vid återkoppling och inkludering, då det är svårare att fånga upp alla individer. 

Vad gäller organisationens kommunikationskanaler anser vi att de är tillfredsställande för 
medarbetarna om de används regelbundet. Dock bör kortare och effektivare möten göra det 
lättare att utföra både sina arbetsuppgifter och bygga en god kommunikation. Vi ser att detta 
leder till att platschefen kan fokusera på resterande bitar som jobbet innebär och minimera 
upprepningar, vilket innebär en tidsbesparing.  

Ett problem som kvarstår är att de som missat möten inte får all information i efterhand och 
att detta landar på individens axlar. Protokoll bör föras på månadsmötena och 
arbetsledarmötena varje vecka, då mycket diskuteras då. Att föra ett protokoll innebär att ett 
utskick av vad som sades kan skickas ut till alla medarbetare, både för de som inte kunde 
närvara men även för att undvika att saker glöms bort. Allt som bestämts kan tas upp på 
nästkommande möte och följas upp. Uppföljning är något respondenterna bekräftar inte 
fungerar i dagsläget. 

På ett kontor jobbar de inte efter regelbundna möten i samma utsträckning, men 
kommunikationen upplevs ändå som god. Detta vill vi med stöd ur enkätundersökningen påstå 
kan bero på att de är något färre medarbetare, främst vägarbetare, på kontoret. Vilket bjuder 
in till möjligheten att kommunicera direkt med varandra genom informella möten. Detta är ett 
användbart kommunikationsmedel som uppmuntras, men faktum kvarstår att vägarbetare 
som inte jobbar inne på kontoret samt de arbetsledare som är borta inte får all information. 
Detta sätt skulle kunna bli ineffektivt gällande tidsaspekten gentemot planerad 
kommunikation, där strukturerade möten alltid infaller vid den planerade tiden och inom den 
förbestämda tidsramen. 

Arbetschefen skickar ut månadsbrev till alla kontor, dessa upplevs som uppmuntrande och 
innehållsrika. Diskussioner kan föras ur alla respondenters perspektiv om de bör innehålla 
mer eller mindre av vissa områden, men vi anser att de är bra som de är då alla respondenter 
drar åt olika håll. Vi definierar detta som en smakfråga och så länge arbetschefen regelbundet 
stämmer av med platscheferna som i sin tur informerar sina kontor, får alla den information 
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de behöver. Ur ett motivationsperspektiv vill vi dock vara tydliga med att positiv feedback ändå 
måste hållas separat från konstruktiv kritik, speciellt i skrivande form, för att undvika 
missförstånd. En annan viktig aspekt som arbetschefen bör vara medveten om är att han sitter 
på all information, som kanske inte rör alla. Detta gör att arbetschefens val av formulering är 
avgörande för hur informationen tas emot och förs vidare. Ibland kan vad som uppfattas som 
självklar och onödig vetskap för arbetschefen vara nytt, intressant och viktigt för medarbetarna 
att ta del av. 

En del vägarbetare svarade i enkätundersökningen att de upplever en bristande kompetens vid 
utförandet av sina arbetsuppgifter. Utifrån våra intervjuer undrar vi om det egentligen är mer 
kopplat till den interna kommunikationen än vad det är till kompetens. Vägarbetarna får 
precis som arbetsledare och platschefer utbildningar vid önskemål och behov. Däremot skulle 
bristande feedback och kommunikation i stort kunna leda till känslan av bristande kompetens. 
Detta anser vi är viktigt, för känslan av osäkerhet på arbetsplatsen kommer leda till bristande 
motivation och ökad stress vid de dagliga aktiviteterna. 

Till sist vill vi ge en snabb inblick i den externa kommunikationen då den indirekt påverkar 
den interna kommunikationen. På kontoren har platschefen och arbetsledare en skyldighet att 
svara i jourtelefonen. Privatpersoner ringer ofta till Svevia för att anmäla fel och för att ställa 
frågor. Ibland är det upprörda privatpersoner som ringer in vilket leder till att de som svarar 
ofta får motta kritik som är orättvis och antagligen riktat mot situationen som uppstått. 
Jourhavande är inte heller tränade för att bemöta detta. Vi föreslår att Svevia utbildar 
personalen internt i hur de ska bemöta sådana samtal samt vad de är skyldiga att svara på och 
bistå med. För att alla ska svara samma saker och inte förvirra de som ringer, men även för att 
undvika missförstånd och irritation internt. Ytterligare föreslår vi att alla medarbetare som 
arbetar med jourtelefonen ska få möjlighet till stöd från organisationen, då privatpersoner 
tenderar att lägga sin frustration på den enskilda medarbetaren. Detta kan leda till stress, 
minskad motivation och i värsta fall att medarbetare byter arbetsplats. 
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7 SLUTSATS  

När ledningen bestämmer sig för att förbättra olika aspekter av organisationen sker en önskan 
om förändring. Kommunikationsklimatet och i synnerhet den interna kommunikationen 
bestämmer hur eller om en förändring kommer kunna genomföras. Kommunikationsklimatet 
upplevs som bra idag även fast alla respondenter är eniga om att den interna 
kommunikationen går att förbättra ytterligare. Utifrån vår datainsamling har vi skapat en 
åtgärdsplan åt staben på Svevia AB, arbetschefsområde Västerås. De rekommendationer som 
anges kommer kunna göra skillnad inom den interna kommunikationen vid ett 
förändringsarbete. Den kommer kunna öka motivationen i grupp men även på individnivå och 
känslan av delaktighet i utvecklingen av organisationen. Detta skulle kunna bidra till en 
balanserad personalomsättning då fler kommer trivas ännu mer.  

För att nå ut till sina anställda krävs det att ledaren väljer sina kommunikationskanaler 
omsorgsfullt. Efter denna studie vill vi ge slutsatserna att kommunikationskanalerna är starka 
och tillfredsställer medarbetarna i stort. Det saknas dock rutiner och regelbundenhet, vilket 
vår åtgärdsplan också nämner. Att arbeta kontinuerligt med strategisk kommunikation 
kommer gynna denna organisation i längden och det kommer minska känslan av förvirring 
och tidsbrist bland de anställda. 

Sammanfattningsvis vill vi säga att medarbetarna på Svevia AB, arbetschefsområde Västerås, 
verkar trivas bra på sina arbetsplatser. Företagskulturen har vuxit fram väl sedan 2009 och 
den interna kommunikationen förbättras successivt. Kommunikationsklimatet inom 
organisationen är okej, med utrymme för förbättring vad gäller den interna 
kommunikationens regelbundenhet. Organisationens kommunikationskanaler anser vi är mer 
än tillräckliga, de behöver endast sättas i rutin för att undvika konsekvenserna av bristande 
intern kommunikation. Svevia har för avsikt att jobba vidare med den individuella 
målsättningen hos medarbetarna vilket även vi uppmanar till då det kommer gynna 
organisationen på längre sikt. Om de modeller och teorier som tillämpats på organisationen i 
denna studie utnyttjas, är vi positiva till att medarbetare kommer känna sig ännu tryggare i 
sina roller vilket kommer kunna medföra en ökad lönsamhet för hela organisationen. 

 

7.1 Förslag till fortsatt studie 

Till en fortsatt studie skulle en intressant aspekt vara att undersöka hur olika storlekar på 
kontor inom samma organisation upplever den interna kommunikationen, utifrån de 
kommunikationskanaler de använder sig av. Utifrån enkätundersökningarna anar vi att det 
kan vara en viktig aspekt för hur organisationen bör anpassa sin interna kommunikation. Det 
kan framkomma att en bristande känsla av tillräcklighet och motivation speglas tydligare på de 
kontoren med fler medarbetare. Ett annat förslag till fortsatt studie är att undersöka hur den 
interna kommunikationen präglar känslan av otillräcklighet och bristande kompetens. 
Medarbetares tolkningar av bristande kompetens eller motivation kan vara en direkt 
konsekvens av den interna kommunikationen mer än något annat. 
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8 ÅTGÄRDSPLAN 

Följande praktiska åtgärder och tips ger vi som en rekommendation utifrån den utförda 
studien. Detta för att effektivisera och optimera verksamheten i stort men specifikt inom 
intern kommunikationen vid förändringsarbete. Vi hänvisar till denna forskningsrapport 
som underlag till de angivna åtgärderna.  
 
Månadsbrev: 

• Addera punkten ”veckans bästa”, detta skulle kunna vara en individ, ett kontor eller ett projekt 
etc. Hylla det som är riktigt bra! 

• Ta med en redogörelse för hur det går med AC-områdets mål. 
• Tydliggör vad som fungerat bra, beröm, från vad som skulle kunna förbättrad, konstruktiv 

kritik. Om dessa slås ihop går den positiva feedbacken förlorad. 
 

Månadsbreven är uppskattade och alla har en ganska klar bild av vad de skulle vilja veta mer 
eller mindre av. Använd detta för att utveckla innehållet ytterligare. 
 
På kontoret: 

• Sätt tydligare mål och delmål för kontoret som inkluderar alla. 
• Diskutera hur kontorets mål ska uppnås. 
• Tydligare feedback till alla AL och YA angående hur jobben utförts. Idag är beröm och positiv 

feedback begränsade då kunder ofta hör av sig till PC eller AC. För detta vidare för ökad 
motivation! 

• Alla kontor bör ha en stor Whiteboard-tavla öppet för alla medarbetare att ta del av. Detta för 
att integrera daglig styrning i verksamheten. Använd er av visualisering! Röda, gula och gröna 
magneter skulle kunna användas för att tydligt markera utfallet eller planeringen av olika jobb, 
projekt eller event etc. 
 

Vi rekommenderar att alla platschefer och arbetsledare lägger större vikt vid daglig styrning. 
På Whiteboard-tavlan skulle exempelvis dessa nyckeltal kunna användas: kunder, kvalitet, 
personal och ekonomi. En utvärdering av nuläge, mål & trender samt aktivitetslista bör finnas 
på varje kontor.  
 
Rollbeskrivningarna: 

• Förenkla och förtydliga språket i rollbeskrivningarna  
• Addera en ruta längst ner med tilldelade arbetsuppgifter, detta kommer förtydliga och 

individualisera dem. 
• Uppdatera rollbeskrivningarna aktivt tillsammans med medarbetaren. 
• Diskutera aktivt vad de innebär och hur de följs i praktiken. 

 
Rollbeskrivningarna täcker alla huvudsakliga delar som arbetet innefattar, däremot anser vi 
att ovan nämnda punkter skulle effektivisera rollbeskrivningarna och därmed verksamheten. 
Eftersom rollbeskrivningarna ligger som underlag till medarbetarsamtalen och därmed 
löneförhandling etc. bör de individualiseras mer. Alla medarbetare bör även upplysas om 



50 

varför de finns och hur de kan använda sig av dem. Olika ansvarsområden är exempelvis 
tilldelade AL, det vore fördelaktigt om det stod med i deras rollbeskrivningar. 
 
Medarbetarsamtal: 

• Ge alla medarbetare en kopia av sina utvärderingar efter medarbetarsamtalet. Detta för att de 
ska få en möjlighet att utvecklas och följa upp på punkterna. 

• Addera fler färger till skalorna vid utvärdering för att tydliggöra dem. Röd och grön ger inte en 
rättvis bild av kompetens och utförande, även detta skulle öka utvecklingsmöjligheterna bland 
medarbetarna. 

 
Medarbetarsamtalen är ett ypperligt tillfälle att faktiskt få ta del av idéer och förslag som 
personalen sitter på för att utveckla organisationen, detta bör utnyttjas bättre. 
 
Rutiner: 

• Strukturera upp alla möten som ska hållas regelbundet.   
• Planera in dessa så alla som ska vara med har en möjlighet att delta. 
• Bli tydligare vad gäller regler vid avbrott i möten p.g.a. samtal etc. 
• För protokoll på varje månadsmöte och AL-möte varje vecka. Detta för att kunna följa upp på 

vad som bestämts. 
• Skicka ut protokollen till alla involverade och AC.  
• Följ alltid upp tidigare protokoll på nästkommande möte. 

 
Värdegrunderna: 

• Platschefens ansvar att ha nolltolerans mot opassande skämt och kränkningar, oavsett i vilken 
skala det sker. 

• Externa parter, inhyrd personal, följer inte alltid värdegrunderna på arbetsplatsen. Det är viktigt 
att sätta samma regler för ALLA som jobbar för Svevia, om så tillfälligt. 

• Rutiner vid joursamtal saknas. Vi rekommenderar att ett ”manus” upprättas för att förtydliga 
hur arga privatpersoner bör bemötas. Detta för att det i dagsläget sägs olika saker vilket 
förvirrar och gör dessa personer ännu argare. 

• Vi har även förstått att de som sitter med jourtelefonerna påverkas negativt av otrevliga samtal. 
En stödperson eller stödsamtal skulle göra att er personal inte påverkas lika mycket. 
 

Till arbetschefen: 

• Låt inte osäkerhet eller missförstånd i förändringsarbetet uppifrån sprida sig ner till kontoren. 
Det minskar effektiviteten av förändringsarbetet. 

• Alla besök på kontoren uppskattas mer än du tror. Tidsbrist är förståeligt, men alla småsaker 
gör stor skillnad för dina anställda. De vill känna sig mer sedda.  
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Bilaga 1 – Enkätfrågor 

Personligt/ medarbetarskap: 

Ø Jag blir glad av och trivs på mitt jobb 
Ø Jag jobbar på en välfungerande arbetsplats 
Ø Jag sprider positiv energi runt mig 
Ø Jag känner att vi har ett fungerande samarbete på kontoret 
Ø Jag känner gemenskap bland mina kollegor  
Ø Jag är bra på att inspirera andra 
Ø Jag känner att jag har den energi som behövs för att orka med allt som ska göras 
Ø Jag känner att mina schemalagda arbetstimmar räcker för att jag ska hinna utföra mina 

arbetsuppgifter 
Ø Jag vet vad som förväntas av mig på arbetsplatsen 
Ø Jag känner att jag lever upp till de förväntningarna 
Ø Jag håller vad jag lovar 

Mål: Trivsel och medarbetarskap, hur ser det ut? Trivs folk?  

Information: 

Ø Jag känner att jag får den information jag behöver av PC för att förstå våra gemensamma mål 
inom arbetschefsområdet Västerås 

Ø Jag känner att jag får den information jag behöver av AL för att förstå våra gemensamma mål 
inom arbetschefsområdet Västerås 

Ø Jag känner att jag får den information jag behöver av PC för att uppnå min arbetsplats mål och 
budget 

Ø Jag känner att jag får den information jag behöver av AL för att uppnå min arbetsplats mål och 
budget 

Ø Jag delar dagligen med mig av den informationen jag har till andra kollegor 
Ø Jag vet vilka värderingar och värdegrunder arbetsplatsen står för 
Ø Jag känner till arbetsplatsens mål och budget 
Ø Jag har koll på hur arbetsplatsens ligger till och befinner sig i dessa mål 
Ø Jag anser att vi har realistiska mål och budgetar 
Ø Jag känner att jag regelbundet får feedback i mitt arbete av PC  
Ø Jag känner att jag regelbundet får feedback i mitt arbete av AL 
Ø Jag upplever att jag är bra på att ge feedback och återkoppling till PC när något fungerar bra 

eller dåligt 
Ø Jag upplever att jag är bra på att ge feedback och återkoppling till AL när något fungerar bra 

eller dåligt 

Mål: Kartlägga OM och VAR det brister i info 

Värdegrunder: 

Ø Jag är stolt över Svevias tjänster och produkter 
Ø Jag är stolt över att få arbeta på Svevia 
Ø Jag känner att jag kan stå för det jag gör 
Ø Jag respekterar mina kollegor 
Ø Jag respekterar mina chefer  
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Ø Jag respekterar staben 
Ø Jag tycker mina chefer lever upp till företagets värderingar 
Ø Jag tycker staben lever upp till företagets värderingar 

Mål: Förutsättningar för en välfungerande företagskultur/ nuläget 

Utveckling/ utbildning: 

Ø Jag känner engagemang för min utveckling inom Svevia 
Ø Jag känner engagemang för att mina arbetsuppgifter ska bli utförda på ett effektivt sätt 
Ø Jag känner mig motiverad av mitt arbete 
Ø Jag är resultatorienterad  
Ø Jag har egna mål gällande min karriär 
Ø Jag tycker att mina arbetsuppgifter är stimulerande och tillför utmaningar i arbetet 
Ø Jag strävar alltid efter att bli mer effektiv 
Ø Jag anser att jag får den utbildning som krävs för att bli bättre 
Ø Jag anser att jag har den kompetens jag behöver för att lösa mina arbetsuppgifter 
Ø Jag känner att jag får uppskattning och uppmuntran när jag gjort något bra av PC 
Ø Jag känner att jag får uppskattning och uppmuntran när jag gjort något bra av AL 
Ø Jag utvecklas av den feedback jag får från PC  
Ø Jag utvecklas av den feedback jag får från AL  
Ø Jag känner att jag är delaktig i företagets utveckling 
Ø Jag känner att PC är öppen för synpunkter och kritik 
Ø Jag känner att AL är öppen för synpunkter och kritik 
Ø Jag känner att PC har förtroende för mig 
Ø Jag känner att AL har förtroende för mig 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 

Denna bilaga sammanfattar alla intervjufrågor som ställdes till vägarbetare, arbetsledare och 
platscheferna. A) vägarbetare/arbetsledare och B) platscheferna. 

1. Hur upplever ni kommunikationen på företaget? Är den regelbunden? 
2. Hur får ni kommunikation/ information och räcker den?  
3. Känner ni er delaktiga i vad som händer?  
4. Får ni förklaringar till varför saker ändras, eller förklaring till varför ni får nya direktiv? 
5. Finns tiden för kommunikation? 
6. Hur kommunicerar ni? 
7. Via vilken kanal tycker ni det är bäst att kommunicera?  
8. Hur vill du helst kommunicera med  

A) din ledare 
B) till anställda?  

9. Brukar ni ta upp saker/ frågor med  
A) era ledare  
B) dina anställda 
om ni/ du funderar över något?  

10. Om ni/ du inte får det svar ni önskar, tar ni det vidare med någon annan? 
11.  A)Hur önskar ni att er chef kommunicerar med er och hur ofta? 

 B)Hur önskar du att få feedback av dina anställda och hur ofta? 
12. Förstår ni/ du syftet med era möten och träffar? 
13. Är det lätt att prata/ kommunicera med  

A) ledarna 
B) de anställda? 

14. På vilket sätt tycker ni/ du kommunikationen på företaget skulle vara optimal? 
15. Hur väl känner ni/ du att ni/ du har koll på vad som står i rollbeskrivningarna?  
16. Hur jobbar ni med värdegrunderna som företaget har? 
17. Upplever ni/ du stress i relation till arbetet? Varför i sådana fall och i vilka situationer? 
18. Hur blir ni/ du motiverad? 
19. Om någon inte är delaktig på era möten, hur får denne informationen? 
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