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Den som vet mest vinner 
Hur bristande formell internkommunikation i arbetslivet  

påverkar de anställda 
  

Cathrine Åsklint 
 

 
En fungerande formell internkommunikation borde vara en 
grundförutsättning och självklarhet för att alla anställda i arbetslivet. Tyvärr 
händer det att den brister ibland vilket skapar konsekvenser för bland annat 
de anställda. Syftet med uppsatsen är att ge en bild av hur de anställda 
upplever bristen på formell internkommunikation samt vilka konsekvenser 
det ger för deras känsla av delaktighet, motivation, arbetsprestation samt 
arbetstillfredsställelse i det dagliga arbetet. Generellt sett så orsakar 
bristande formell internkommunikation en upplevelse av bristande kontroll 
samt olustkänslor hos de anställda vilket leder till att engagemanget för 
arbetet minskar. Framtida forskning bör fokusera på vilka konsekvenser 
bristande formell internkommunikation genererar, dels ur ett 
arbetstagarperspektiv men även hur bristande formell internkommunikation 
påverkar ett företags effektivitet och lönsamhet.  

 
Key words: formal/informal communication, internal communication 
grapevine, employee. 

 
 

Inledning 
 

Varför söker vi information? 
 
Enligt George Kellys konstruktteori försöker var och en av oss människor att ta reda på hur 
världen hänger samman. Varje människa kan ses som sin egen vetenskapsman, som på ett mer 
eller mindre framgångsrikt sätt, försöker förstå hur världen runt omkring fungerar. Med andra 
ord menar Kelly att det finns väldigt många olika synsätt att se och tolka världen på 
(Friedman & Schustack, 2006).  
   Denna kunskap om hur världen fungerar används kontinuerligt. Inför en given situation vet 
en person ofta i förväg hur det är lämpligt att agera och i viss mån även hur människorna runt 
omkring kommer att agera. Detta eftersom genom tidigare erfarenheter skapar den mänskliga 
hjärnan kognitiva strukturer, så kallade scheman. På mitten av 1900-talet utvecklade Jean 
Piaget (Friedman & Schustack, 2006) teorier om dessa scheman. Beroende på situation 
aktiveras det schema som för tillfället är lämpligast och som ger vägledning för hur individen 
ska agera i den givna situationen. Flera scheman kan även aktiveras samtidigt om situationen 
så kräver. Under en arbetsdag på jobbet hinner många olika scheman aktiveras och användas, 
allt ifrån det sociala schemat och det arbetsuppgiftsspecifika schemat, till mötesschemat och 
kaffeautomatsschemat. Inför ett möte vet mötesdeltagarna ofta i förväg hur mötet kommer att 
genomföras och detta tack vara att mötesschemat har aktiverats. Personerna vet i förväg hur 
det förväntas att de ska sitta i rummet, var mötesordföranden ska sitta, att varje person får 
vänta på att få ordet innan ett uttalande ska göras och så vidare.  
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   Det som vägleder en människas beteende är följaktligen hans eller hennes tolkning av den 
omgivande miljön och de förväntningar det resulterar i. Människan undviker okunskap då det 
ger en känsla av otrygghet och brist på kontroll, och söker därför efter information på egen 
hand. Således är varje människa sin egen vetenskapsman enligt Kelly (Friedman & Schustack, 
2006). Människan tycker även om att kunna förutspå vad som kommer att hända och 
använder sig således av scheman och script. Detta är intressant att ha i bakhuvudet vid 
undersökandet av hur brist på information och formell internkommunikation på arbetet 
upplevs av de anställda och vilka konsekvenser det ger. Hur kompenserar arbetstagarna för 
bristande formell internkommunikation, vilka konsekvenser ger det och hur upplevs det? Det 
kan antas att även okunskap och brist på information i arbetslivet skapar samma upplevelse av 
otrygghet och brist på kontroll som i övriga livet och det är då logiskt att tänka att samma 
process att söka information på egen hand sätts igång. 
 
 

Internkommunikation i arbetslivet 
 
Kommunikation definieras som att överföra och utbyta information. Organisationer består av 
både formella och informella kommunikationsnätverk. Med internkommunikation avses den 
kommunikation som sker mellan individerna inom ett företag på alla nivåer. Det formella 
nätverket eller kanalerna syftar till den information som är av officiell härkomst, och som 
därmed är godkänd och bekräftad. Dessa berör bland annat företagets strategier, mål, 
projektinformation och arbetsrelaterad information. Genom att kontrollera dess frekvens och 
utseende skapas ett kontrollsystem för överföringen av information inom en organisation. I 
motsats står de informella kommunikationskanalerna, ofta kallat för rykten och skvaller, och 
som uppstår spontant i situationer mellan de anställda i företaget. Det informella nätverket 
kompletterar det formella nätverket och kan antingen gynna eller motverka de formella 
internkommunikationskanalerna (Michelson & Mouly, 2004). Den formella 
internkommunikationen kan ske genom möten, personlig kommunikation, via internweb samt 
mail/telefon. Arenan för informell internkommunikation, som är mer spontan till sin natur, 
kan vara i korridoren, i fikarummet, via mail/telefon eller vid varandras skrivbord.  
 
   Formell internkommunikation. Welch och Jackson (2007) har gjort en litteraturgenomgång 
och identifierat både hålrum i litteraturen när det gäller formell internkommunikation samt 
utformat en egen internkommunikationsmatris som bygger på tidigare teorier inom området. 
Tabell 1 sammanfattar de många definitioner som tidigare har funnits för begreppet formell 
internkommunikation.  Syftet författarna hade när de gjorde denna matris var att genom teori 
ge företag kunskap och potential att kunna förbättra sin formella internkommunikation. 
Vidare hävdar författarna att en effektiv och väl fungerande internkommunikation är 
avgörande för att ett företag ska kunna vara framgångsrikt då det påverkar förmågan hos 
ledarna att kunna engagera sina anställda och på så vis uppnå mål.     
   Tabell 1 visar på ett strukturerat sätt de fyra olika sorters formell internkommunikation som 
kan förekomma på ett företag. Kolumn ett i tabellen visar vilken typ av 
internkommunikationen det rör sig om. Kolumn två talar om på vilken nivå i organisationen 
kommunikationen utgår ifrån och kolumn tre belyser om det rör sig om envägs- eller 
tvåvägskommunikation. Kolumn fyra visar vilka det är som är delaktiga i 
internkommunikationen och kolumn fem klarlägger vad för innehåll eller budskap som 
förmedlas i internkommunikationen. Raderna visar de fyra olika sorterna av formell 
internkommunikation som Welch och Jackson (2007) förespråkar och som beskrivs nedan i 
tur och ordning.  
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   Intern avdelningskommunikation berör kommunikationen mellan de överordnade 
(avdelningschef, gruppchef eller förman och dylikt) och de underordnade på en avdelning. 
Den förekommer på alla nivåer inom ett företag, eftersom en gruppchef från varje avdelning 
även ansvarar under Vd:n som en avdelningschef. Avdelningskommunikationen från de 
överordnade berör angelägenheter som de anställdas roller och den inverkan som cheferna 
kan ha genom sin personliga kommunikation. Denna typ av internkommunikation innefattar 
metoder så som diskussioner om målsättningar och utvecklingssamtal. Intern 
avdelningskommunikation avser även den dagliga avdelningsadministrationen så som tillgång 
till resurser, ekonomisk förvaltning och personaladministration.  
 
Tabell 1 
Internkommunikationsmatris 
 
Dimension Nivå Riktning Deltagare Innehåll/ 

Budskap 
1. Intern 
avdelnings- 
kommunikation 

Avdelnings- 
chefer/ 
gruppchefer 
/förmän  

Huvudsakligen 
tvåvägs 

Avdelnings- 
chefer 
Anställda 

De anställdas 
roller, chefernas 
inverkan (t ex 
diskussioner och 
briefing) 

2. Intern 
arbetslags- 
kommunikation  

Kollegor Tvåvägs Anställda 
Anställda 

Grupp- 
information, 
uppgifts- 
orienterade 
diskussioner 

3. Intern projekt- 
kommunikation 

Projektgrupps- 
kollegor 

Tvåvägs Anställda 
Anställda 

Projekt- 
information, 
uppgifter i 
projektet 

4. Intern företags- 
kommunikation 

Strategiska 
ledare/styrelse 

Huvudsakligen 
envägs 

Strategiska 
ledare  
Anställda 

Företagsfrågor  
(t ex mål, 
nyutveckling, 
aktiviteter och vad 
som uppnåtts) 

 
 
   Den andra dimensionen av formell internkommunikation som förekommer i Tabell 1 är den 
typ av kommunikation som förekommer internt inom ett arbetslag. Anställda och arbetsledare 
kommunicerar på ett jämbördigt plan och kommunikationen handlar om gruppspecifika 
uppgifter som ska lösas och genomföras.  
   Den tredje dimensionen av internkommunikation är den typen av kommunikation som 
förekommer mellan kollegorna i en projektgrupp. Kommunikationen berör då information om 
det specifika projektet och de problem och utmaningar som kan komma att uppstå under 
projektets gång. Även i denna dimension kommunicerar anställda och projektledare på ett 
jämbördigt plan då projektledarna även fungerar som projektmedlemmar.  
    Intern företagskommunikation är den sista dimensionen av internkommunikation som 
Welch och Jackson (2007) tar upp. Denna typ av kommunikation saknas ofta på företag och 
är område som ännu inte är så utforskat enligt artikelförfattarna. Den interna 
företagskommunikationen syftar till den kommunikation som skapar en företagsidentitet och 
engagemang för företaget hos de anställda och som berör information om företagets 
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prestation, mål och nyutveckling. Även Darling och Beebe (2007) anser att det är av största 
vikt att företagsledare ser till att företagets filosofi, affärsidé och mål är tydligt 
kommunicerade, undersökta och utvecklade.  
   Sobo och Sadler (2002) beskriver ett projekt vid ett barnsjukhus som exempel på hur 
missnöjet med den formella internkommunikationen kan omvändas samtidigt som de 
anställdas potential tas till vara på. Två tredjedelar av personalen tyckte inte att 
internkommunikationen fungerade väl och tre femtedelar uppgav att motivationen var låg. 
Projektet tog till vara på de anställdas konstruktiva missnöje och främjade de anställdas 
innovativa idéer under regelbundna månadsmöten med sjukhuschefen på barnsjukhuset. På 
mötena diskuterades även organisationens styrkor och svagheter. Tidigare hade detta forum 
för samtal inte funnits. Tre grupper med tio anställda i varje grupp skapades och varje grupp 
skulle enskilt träffa sjukhuschefen en gång i månaden.   
   Projektet satte upp sex mål som skulle uppnås vid dessa möten mellan de anställda och 
sjukhuschefen, bland annat att kommunikationen skulle vara öppen och alltid tillgänglig. De 
fem andra målen handlade om att involvera personalen i idégenerering, problemlösning, 
innovation, implementering av idéer, diskussioner och kunskapsutbyte samt att sprida och 
återge vad varje möte mellan sjukhuschefen och de anställda resulterade i (Sobo & Sadler, 
2002).  
   Efter ett års uppföljning hade samtliga sex mål uppnåtts och de anställda rapporterade även 
att de uppskattade att de hade fått en personlig, mer informell relation till sjukhuschefen. De 
rapporterade att de bättre kunde förstå dennes syn på organisatoriska frågor istället för att ha 
fått det filtrerat genom mellanchefer. Resultatet visade även att de anställda uppskattade den 
ökade delaktigheten på arbetsplatsen samtidigt som sjukhuschefen uppskattade det fönster in i 
organisationen som hade öppnats genom projektet. Sobo och Sadler (2002) visar således på 
vikten av att ha korta kommunikationsvägar via personlig kommunikation utan omvägar på 
kontinuerlig basis då det skapar en känsla av ökad delaktighet och motivation hos de 
anställda.  
   I vissa sammanhang kan även den formella internkommunikationen vara livsavgörande. 
Holm (2006) har gjort en studie ombord på Belos, ett ubåtsräddningsfartyg ur den Kungliga 
Svenska flottan. Ombord på ett sådant fartyg är felmarginalerna små och det är utav största 
vikt att den formella internkommunikationen fungerar väl. Holm ville identifiera avgörande 
faktorers betydelse för kommunikationsprocesser inom företag och organisationer där 
kommunikation mellan olika nivåer är livsviktig, inte bara för effektivitetens skull, utan även 
för att arbetsförhållandena kan vara krävande och utmanande. Då studien gjordes i en ovanlig 
kontext identifierades tämligen specifika faktorer: värnpliktsutbildning, erfarenhetsmässig 
bakgrund, kunskaper i det kodade språket samt gemensam förståelse för kontext och mål. 
Dessa faktorer var nödvändiga förutsättningar för att kunna uppnå de organisatoriska målen 
och undvika misstag med potentiellt allvarliga konsekvenser och därmed nödvändiga för att 
uppnå en fungerande formell internkommunikation. Holm lyfter fram det faktum att vid 
studerandet av internkommunikationen på ett företag så måste det tas hänsyn till att varje 
företag befinner sig i sin egen unika kontext. Därmed har varje företag även sina egna 
kontextberoende faktorer som är avgörande för att den formella internkommunikationen ska 
fungera.  
 
   Informell internkommunikation. Något som anses som minst lika viktigt som den formella 
internkommunikationen men som är mindre undersökt är den informella 
internkommunikationen. Rykten och skvaller är den huvudsakliga informella 
kommunikationskanalen inom en organisation. Skvallret sprids åt alla håll och kanter, både 
horisontellt, vertikalt och diagonalt på kort tid. Det är flexibelt och kan medföra positiva 
effekter. Skvallret fungerar som en slags utloppsventil för de anställda där de kan uttrycka sin 
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oro och sin uppfattning av situationen. Det hjälper dessutom till att tillfredställa de anställdas 
rationella behov av att vilja veta vad som pågår och det ger även de anställda en känsla av 
tillhörighet (Crampton, Hodge & Mishra, 1998).  
   Crampton et al. (1998) undersökte bland 158 företag, både privata och offentliga, chefernas 
uppfattning om den informella internkommunikationen. Utav respondenterna var 44% 
toppchefer, 23% mellanchefer och 33% gruppchefer vilket visade sig spela roll huruvida de 
uppfattade den informella kommunikationen på företaget. En majoritet utav cheferna uppgav 
att den fanns ett informellt kommunikationsnätverk på det egna företaget. Utav gruppcheferna 
uppgav 92% att det förekom informell internkommunikation på företaget, medan endast 70% 
utav toppcheferna och 81% av mellancheferna uppgav samma sak. Förklaringen till det ligger 
troligen i att gruppcheferna som befinner sig på en lägre nivå i organisationen har lättare för 
att se och uppmärksamma vad som försiggår bland de anställda.  
   Resultatet av Crampton et al.s (1998) undersökning indikerade fyra förhållanden som får 
den informella internkommunikationen att tillta. Dessa förhållanden var (a) under tider av 
osäkerhet, (b) när ämnet är angeläget och berör de anställda, (c) när miljön är otrygg och där 
den formella kommunikationen är bristfällig eller utebliven samt (d) när informationen om 
ämnet som berörs är tvetydig.  
   Tidigare nämndes de positiva effekter som den informella internkommunikationen för med 
sig, men den för även med sig negativa effekter då den kan skapa förvirring och osanna 
rykten, vara tidsödande och hämma produktiviteten och således även förtjänsten. Det som kan 
göras för att undvika dessa negativa effekter är att företagsledningen får se till att de anställda 
är tillräckligt informerade via de formella kommunikationskanalerna. Detta för att de 
anställda ska uppleva att de fått sitt behov av att vilja veta tillfredställt och att de anställda 
även känner sig trygga i sin arbetssituation (Crampton et al., 1998). 
   Michelson och Mouly  (2004) har i en litteraturgenomgång funnit liknande resultat som de 
som nämndes ovan; dels att rykten och skvaller tilltar i situationer då det råder brist på 
officiell information samt att denna informella internkommunikation kan föra med sig både 
positiva och negativa effekter. Utgångspunkten som Michelson och Mouly hade när de 
började med sin litteraturgenomgång var att skvaller och rykten är något ofta förekommande 
inom organisationer men att det är ett område som organisationer förstår sig förvånansvärt lite 
på. Det har visat sig att rykten och skvaller är en extremt komplex aktivitet och den informella 
kommunikationen eller skvallret är en social interaktion i ständig förändring som inte 
begränsas av formella strukturer och protokoll. Den informella internkommunikationen kan 
spridas mycket snabbt och rätt använt kan det dras nytta av vid spridandet av formell 
internkommunikation.  
   Michelson och Mouly (2004) har även delat upp den informella internkommunikationen i 
fyra olika kategorier med koppling till vilket syfte och funktion den uppfyller. Den första 
kategorin kallar de för önskedrömmen och den typen av rykten och skvaller uttrycker de 
förhoppningar som de som sprider dem har. Ett exempel på det kan vara att de anställda 
uttrycker en möjlig lösning på ett problem som de vill lösa. Den andra typen av rykten och 
skvaller kallas för tankespöket eller ängslansskvaller. Denna typ av skvaller har som drivande 
kraft den rädsla och obehag som de anställda kan uppleva till exempel vid omorganiseringar 
och inför nedskärningar. Den tredje typen av skvaller och rykten kallas för det bakomliggande 
skvallret och utlöses ofta i situationer av otydlighet och tvetydigheter. Ett exempel på det kan 
vara om den nya VD:n ska rekryteras inom organisationen eller om denna ska tillsättas 
externt. Den sista kategorin, som drivs av motivationen att avsiktligen skada andra, kallas för 
aggressiva rykten. Det kan röra sig om att kollegor baktalar någon som de anser fjäskar uppåt 
i syfte att avancera i karriären. I denna uppsats kommer kategorierna två och tre av skvaller 
och rykten att studeras, alltså den typen av informell internkommunikation som uppstår när de 
anställda upplever ängslan och obehag samt när det råder oklarheter och tvetydigheter.  
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Internkommunikationens påverkan på psykologiska faktorer hos individen 
 
Parker et al. (2003) har undersökt hur relationen mellan det psykologiska klimatet på en 
arbetsplats och de anställdas attityder, psykologiska välbefinnande, motivation och prestation 
förhåller sig. Författarna har gjort en uppdelning när det gäller klimatet på arbetsplatsen 
beroende på om variablerna har mätts och analyserats på individ- eller gruppnivå. När fokus 
har legat på individnivå definierar författarna det som det psykologiska klimatet på 
arbetsplatsen, och när fokus har legat på grupp/kollektiv nivå definierar författarna det som 
organisationsklimat, organisationskultur eller kollektivt klimat. Tidigare forskning som denna 
artikel refererar till skapar ett behov av att göra denna uppdelning då begreppen tidigare 
använts synonymt oavsett vilken nivå som har undersökts. I den modellen som Parker et al. 
använt för att kunna mäta begreppet psykologiskt arbetsklimat ingår fem komponenter som 
kan kopplas samman till hur internkommunikationen fungerar på företaget.  
   De fem komponenter som ingår i Parker et al.s (2003) begrepp psykologiska klimat är (a) 
arbetskaraktäristiska (i vilken utsträckning individen upplever autonomi, utmaning, 
betydelsefullhet i sitt arbete), (b) rollkaraktäristiska (tvetydighet, konflikter, överbelastning), 
(c) ledarskapkaraktäristiska (tydliga mål, stöd och inflytande uppåt), (d) arbetsgrupp- och 
social miljö karaktäristiska (samarbete, stolthet, värme) samt (e) organisation- och 
subsystemattribut (innovation, ledningens medvetenhet och öppenhet i information).  
   Individens upplevelse av sin arbetsmiljös psykologiska klimat visade sig ha en signifikant 
relation till attityder på arbetet, motivation och prestation. Resultatet indikerade att den effekt 
som individens upplevelse av det psykologiska klimatet har på prestationen, är beroende av 
den anställdes motivation och attityd till arbetet. Alltså, att den anställdes motivation och 
attityder till arbetet styr den totala uppfattningen av arbetsmiljöns psykologiska klimat vilket i 
sin tur påverkar prestationen i antingen positiv eller negativ riktning.  Även Kalla (2005), kom 
fram till att öppen kommunikation och information var viktiga komponenter i arbetsmiljön, 
eftersom de resulterade i en effektivare arbetsinsats som i sin tur ökade den personliga 
motivationen.  
 
   KASAM i arbetslivet. En till faktor som visat sig vara relaterad till det organisatoriska 
klimatet är känsla av sammanhang (KASAM). KASAM är baserat på Antonovskys (2005) 
salutogenetiska perspektiv som fokuserar på de faktorer som bibehåller och skapar god hälsa. 
Begreppet KASAM är i sin tur uppdelat i tre olika delar, men delarna går inte att bryta ut var 
för sig utan hänger samman och skapar tillsammans en helhet. De olika delarna i begreppet är 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Hela tiden bombarderas och utsätts människor 
för intryck ute i det dagliga livet. Beroende på hur dessa stimuli upplevs, antingen som brus 
eller information, så spelar det in på hur personen i fråga upplever sin situation (Antonovsky, 
1996). Begreppet KASAM omfattar hela den livssituation som en person befinner sig i och 
KASAM påverkas således av många faktorer, allt ifrån en virusinfektion i kroppen till den 
psykosociala arbetsmiljön på arbetet. Antonovsky (2005) definierar KASAM som: 
 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 
har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli 
som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara 
och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möra de krav som 
dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda 
investeringar och engagemang. (s. 46) 

 
   Feldt, Kivimäki, Rantala och Tolvanen (2004) undersökte relationen mellan känsla av 
sammanhang och arbetskaraktäristiska (organisatoriskt klimat och jobbkontroll). Feldt et al. 
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(2004) fick stöd för sin hypotes att KASAM positivt predicerar perceptionen av det 
organisatoriska klimatet, men däremot inte jobbkontroll. Det organisatoriska klimatet 
definierades som att det finns ett öppet och konstruktivt samarbete på arbetsplatsen, att de 
anställda kan ta hjälp av varandra, en atmosfär av öppenhet och solidaritet och fritt flödande 
kommunikation. Åter igen påvisas vikten av god internkommunikation inom ett företag för att 
de anställda ska uppleva sin arbetsplats på ett positivt sätt.  
   KASAM enligt Antonovsky (2005) är ett relativt stabilt personlighetsdrag. Graden av 
KASAM som en person kan uppleva uttrycks i termer av hög och låg känsla av sammanhang. 
Detta i sin tur avgör i vilken utsträckning personen i fråga upplever begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet i sin tillvaro. Bra information och kommunikation på en arbetsplats torde 
öka sannolikheten för att de anställda upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i 
sitt arbete. Det i sin tur skulle kunna öka graden av KASAM hos den enskilda individen på 
arbetsplatsen och således även inverka positivt på upplevelsen av det organisatoriska klimatet 
på arbetsplatsen.  
   En fungerande formell internkommunikation är en grundförutsättning för att alla delar i det 
egna arbetet och samarbetet mellan kollegor ska fungera, men även för att den enskilde 
individen ska finna arbetstillfredsställelse och meningsfullhet i arbetet. De anställda vill även 
kunna känna sig betydelsefulla och att de via internkommunikationen kan vara med och 
påverka arbetet både i stort och i smått. När den formella internkommunikationen fungerar 
bristfälligt kan de anställda uppleva en brist på information om vad det är som egentligen 
händer, vilket leder till att de anställda lägger ner arbetstid och energi på att försöka ta reda på 
det via den informella internkommunikationen. Detta är ineffektivt och kostsamt för företaget 
så det finns ett ekonomiskt värde i att ha en bra fungerande formell internkommunikation.  
 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att belysa utifrån ett arbetstagarperspektiv hur bristande formell 
internkommunikation påverkar anställda. Syftet är att ge en bild av hur de anställda upplever 
bristen på formell internkommunikation, hur de hanterar bristen samt vilka konsekvenser det 
ger för deras känsla av delaktighet, motivation, arbetsprestation och arbetstillfredsställelse i 
det dagliga arbetet. Frågeställningarna var ”Hur ser den formella internkommunikationen ut 
på respondentens arbetsplats?”, ”Hur upplevs bristen på formell internkommunikation?”, 
”Hur tar sig den informella internkommunikationen i uttryck när den formella 
internkommunikationen brister?” samt ”Vilka konsekvenser ger bristande formell 
internkommunikation?”.  
 
 

Metod 
 
 

Deltagare 
 
Sju personer, tre kvinnor och fyra män, deltog i undersökningen. Personerna var mellan 24 
och 52 år och med en medelålder på 32.57 år (SD = 10.42). Dessa personer kontaktades då de 
ansågs vara lämpliga som respondenter till denna undersökning. Författaren till denna uppsats 
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känner personerna sedan tidigare och gemensamt för dessa personer är att de alla har uttryckt 
ett missnöje för hur kommunikation har fungerat på sina respektive arbetsplatser. 
Respondenterna kommer alla från olika branscher och från olika organisationsnivåer, så det 
var en stor spridning i datainsamlingen. Respondent 1 arbetar som säljare inom 
hemelektronikbranschen och har arbetat inom företaget i sex år. På arbetsplatsen arbetar 
ungefär 30 personer och inom hela företaget arbetar cirka 1500 personer. Respondent 2 
arbetar på ett ingenjörsföretag som senior ingenjör och projektledare och har arbetat inom 
företaget ett drygt år. På arbetsplatsen arbetar ungefär 120 personer och på hela företaget 
arbetar cirka 1000 personer. Respondent 3 arbetar på ett livsmedelslager som lagerarbetare 
och har arbetat inom företaget fem år. På arbetsplatsen arbetar ungefär 120 personer och på 
hela företaget arbetar cirka 3000 personer. Respondent 4 arbetar på ett företag inom ägande 
och förvaltning av fastigheter som fastighetscontroller och har arbetat inom företaget ett 
knappt år. På arbetsplatsen arbetar ungefär 50 personer och på hela företaget arbetar cirka 100 
personer. Respondent 5 har arbetat inom en statlig sektor och haft en fristående chefsposition 
för ett visst stabsområde och har arbetat inom samma företag i sex år. På arbetsplatsen arbetar 
ungefär 45 personer och på hela företaget arbetar cirka 600 personer. Respondent 6 arbetar på 
en A-kassa som A-kassehandläggare och har arbetat inom företaget ett knappt år. På 
arbetsplatsen arbetar ungefär 60 personer och på hela företaget arbetar cirka 150 personer. 
Respondent 7 arbetar på en restaurang och nattklubb som serveringsansvarig och har arbetat 
inom företaget två år. På arbetsplatsen arbetar ungefär 20 personer. 
   Externt bortfall förekom vid ett fall. Inför intervjuerna var det åtta personer som tillfrågades, 
men eftersom en person inte ansåg sig ha någon tillräckligt varaktig erfarenhet och upplevelse 
av brist på internkommunikation från sin arbetsplats så bokades någon intervju aldrig in.  
 
 

Material 
 
Till undersökningen utformades en intervjuguide (se Appendix). Intervjuguiden var relativt 
strukturerad men spontana följdfrågor ställdes vid behov för att tydliggöra respondenternas 
svar ytterliggare. Intervjuguiden bestod av sex olika frågeområden. Det första frågeområdet 
bestod av bakgrundsfrågor om respondenten. Det andra frågeområdet handlade om att 
definiera begreppet internkommunikation respektive formell/informell internkommunikation 
så att intervjuaren och respondenten pratade om begreppen med samma betydelse under den 
resterande delen av intervjun. Det tredje frågeområdet var en kartläggning av hur den formella 
och informella internkommunikationen på respondentens arbetsplats såg ut.  
   De tre följande frågeområdena var uppdelade efter de tre komponenterna från begreppet 
KASAM. Frågeområde fyra handlade om hanterbarhet, hur personen i fråga gör för att 
kompensera för den bristande internkommunikationen. Ett exempel på en fråga som ställdes 
var ”När de formella informationskanalerna inte fungerar, hur gör du då för att få reda på vad 
som sker på din arbetsplats/inom företaget?”. Frågeområdet syftade till att ta reda på vilken 
strategi personen använde för att ta reda på information när internkommunikation brast och 
hur personen hanterade det. Det femte frågeområdet, begriplighet, behandlade hur 
respondenten upplevde den formella internkommunikationen. Exempel på frågor var 
”Informationen i den formella kommunikationen, hur upplevs den?” samt ”Vad tror du är 
orsaken till att den formella internkommunikationen är bristande?”. Det sjätte och sista 
frågeområdet var meningsfullhet och hur den bristande formella internkommunikationen 
påverkar olika faktorer så som motivation, arbetsprestation och arbetstillfredsställelse. 
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Procedur 
 
Åtta respondenterna kontaktades via mail och ett missivbrev bifogades till mailet. I mailet 
uppmanades personerna att återkomma om de var intresserade. Missivbrevet var utformat 
enligt Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets (1990) forskningsetiska principer. 
I enlighet med dessa principer informerades respondenterna om att deltagandet var frivilligt 
och att de var fria att kunna avbryta sitt deltagande när som helst samt att materialet skulle 
behandlas konfidentiellt och att det inte skulle vara möjligt för någon utomstående att 
identifiera något företag eller någon person i undersökningen. I missivbrevet beskrevs även 
studies syfte, som var att ta reda på hur anställda upplever bristen på formell 
internkommunikation och vilka konsekvenser det ger, samt hur intervjun skulle genomföras.  
   Två av intervjuerna ägde rum i ett lugnt grupprum på högskolan, fyra av intervjuerna 
genomfördes hemma hos respektive respondent och en intervju genomfördes hemma hos 
respondentens bror av praktiskt logistiska skäl. Det var viktigt att miljön skulle vara lugn och 
att ingen utomstående skulle kunna avlyssna vad som sades. Varje intervju tog cirka 30 till 40 
minuter. 
   Innan intervjun påbörjades klargjordes att det som skulle ligga i fokus under intervjun var 
respondentens upplevelser och erfarenheter utav bristande internkommunikation och inte 
någon generell ”man- uppfattning” om hur det kan upplevas. Innan intervjun informerades 
respondenten även om att materialet som intervjun resulterade i endast skulle användas i 
denna undersökning samt att inspelningarna skulle raderas så fort transkriberingen var klar.  
 
 

Databearbetning 
 
Den analysmetod som använts för meningsanalys är meningskoncentrering (Kvale, 1997). 
Intervjuaren har efter insamlandet av data transkriberat intervjuerna men med utelämnande av 
tankepauser och för innehållet oväsentliga ljud och ord som till exempel ”ehh”, ”liksom” och 
”dårå” och sedan läst igenom utskrifterna i sin helhet. Därefter har meningsenheter urskiljts 
som i sin tur bildat olika övergripande teman. Därefter har intervjuaren ställt frågor till 
meningsenheterna utifrån intervjuns syfte och sökt svar. Slutligen har resultaten 
sammanfattats för att täcka upp de övergripande teman som framkommit under 
databearbetningen. I resultatredovisningen redovisas en bredd av materialet då ungefär lika 
mycket rådata använts från samtliga respondenter. 
 
 

Resultat 
 
 

Kartläggning av den formella internkommunikationen 
 
Alla sju respondenter fullföljde sin intervju och delgav sin syn på hur den interna 
kommunikationen fungerar på den egna arbetsplatsen och resonemang kring det. Gemensamt 
för alla respondenter är att de alla tidigare har uppgett att de upplever en brist på formell 
internkommunikation. På alla arbetsplatser förekom det formell internkommunikation men 
den tog sig i olika uttryck med varierande omfattning och regelbundenhet. Beroende på typ av 
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företag som respondenten arbetade på, position samt de arbetssätt som förekom på 
respondentens arbetsplats så såg den formella internkommunikationen olika ut.  
   Den formella internkommunikation som förekom förmedlades mestadels muntligen via 
möten eller via personlig kommunikation på ett mer spontant sätt. Det sistnämnda sättet att 
kommunicera var något som uppskattades av respondenterna och som det också efterfrågades 
mer utav. Även mail och intranät var vanligen förekommande som kommunikationskanaler 
och mer sällan var det via telefon eller skriftligen på papper.  
   Alla sju respondenter uppgav att det förekom intern avdelningskommunikation och intern 
arbetslagskommunikation på sina respektive arbetsplatser, men att den kunde var bristfällig 
och/eller att det var för mycket utav fel sorts information som upplevs som ointressant och 
ovidkommande för det egna arbetet. Två av respondenterna uppgav att det förekom intern 
projektkommunikation på sina respektive arbetsplatser och att det i det stora hela fungerade 
det bra, men att de ibland kunde känna att de inte alltid besatt rätt/aktuell information om 
projektet. Intern företagskommunikation förekom på fem utav de totalt sju arbetsplatserna, 
men där den förekom så efterfrågade respondenterna mer kontinuitet och framtidsfokus i det 
som kommunicerades ut, inte att det bara ska vara en sammanfattning av vad som skett 
hittills. Beroende på olika arbetskaraktäristiska och arbetsformer så förekom inte alla sorters 
kommunikation på alla arbetsplatser. 
 
 

KASAM relaterat till bristande formell internkommunikation 
 
De tre sista frågeområdena i intervjuguiden var kopplade till känsla av sammanhang, 
KASAM, i arbetslivet. Tabell 2 visar en resultatöversikt över de övergripande teman som 
intervjun utgick ifrån och exempel på svar som framkom vid bearbetandet av det insamlade 
datamaterialet.  
 
   Begriplighet, hur den formella kommunikationen upplevs. Det som respondenterna uppgav 
att de saknar mest i den formella internkommunikationen är främst regelbundenheten i den 
och den information som de själva upplever som viktig för att de ska kunna utföra sitt arbete 
på det sätt som de själva känner sig nöjda med resultatmässigt. Flera utav respondenterna 
efterlyste även att de vill känna en helhetsförståelse för arbetet i stort, och att det i sin tur 
skulle ge en ökad känsla av förtroende för och delaktighet i företaget.  
   Upplevelsen av bristen på formell internkommunikation formulerades i olika ordalag men 
innehållet i det som uppkom var i stort sätt överensstämmande med varandra. När 
kommunikationen som kom från överordnade eller från dem som besatt information 
uppfattades som bristande, så upplevde respondenterna det på liknande sätt. Känslan av att 
inte veta är påtaglig och skapade olustkänslor hos respondenterna. Det som varierade var 
gradskillnaden i intensiteten i känslan de upplevde beroende på hur värdefull och viktig den 
uteblivna informationen upplevdes, men även personlighetstyp visade sig spela in på hur 
bristande formell internkommunikation kan upplevas. 
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Tabell 2 
Upplevelse av KASAM i samband med bristande formell internkommunikation 
KASAM-beståndsdel Övergripande tema Tema 
   
Begriplighet Vad saknades i den formella 

internkommunikationen? 
Regelbundenhet 
Rätt information 
Intensitet 
Helhetssyn 
Framtidsplanering 

   
 Hur upplevdes denna brist? Frustrerande 

Stressande 
Skapar osäkerhet och 
olustkänslor 
Tidsödande 

   
 Orsaker till den bristande 

formella intern- 
kommunikationen? 

Tidsbrist hos överordnade 
Omedvetenhet från överordnade  
De anställda behöver ej veta 
Medveten strategi 

   
   
Hanterbarhet Strategier för att hantera 

situationen 
Söker reda på informationen själv
Inväntar på att informationen ska 
nå mig 
Arbetar utifrån den information 
som finns  

   
 Strategier för att hantera 

känslorna 
Pratar med kollegor 
Söker reda på fakta för att lugna 
sig själv 
Bryr sig inte, kör sitt eget race 

   
   
Meningsfullhet Delaktighet Minskar 

Oförändrad 
   
 Motivation Minskar 

Oförändrad 
Ökar 

   
 Arbetsprestation Minskar 

Oförändrad 
   
 Arbetstillfredsställelse Minskar 

Oförändrad 
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Några av respondenterna uttryckte sina tankar kring den bristande formella 
internkommunikationen såhär:  
 

Jag är jätteambitiös när det gäller mitt jobb och därför så bryr jag mig nog mer om att få 
den här informationen. Att andra, inte alla, men många utav dem, struntar lite grann i 
det, inte tar så viktigt på det. Då kanske de inte upplever att de saknar det heller, medan 
jag tycker att det är jätteviktigt, för att jag bryr mig så mycket och jag vill bli bättre och 
jag vill vara duktig. 
   
Jag tror man nästan är mer upptagen av att få reda på så att säga hur det egentligen går 
när man inte får informationen än om man fick den serverad. För om man fick ett 
veckomail till exempel med all information om nya projekt och så vidare, sammanfattat, 
då skulle man ju ha det och så kan man ju läsa det på två minuter och sen vet man ju, 
såhär är det, nu behöver jag inte tänka på det här nåt mer nu förrän nästa vecka när det 
kommer ett nytt mail. 
 
Det är ett problem som uppstår när det inte finns klara kommunikationskanaler. Jag var 
då tvungen att själv söka upp informationen, som sen visade sig vara fel information 
bara för att jag inte fått den från rätt väg från början. … Det är jättefrustrerande att det 
blir fel, för att då levererar ju jag fel information. 
 
Då går jag och frågar. För jag hatar den här känslan, speciellt när det är olustigt. … Jag 
upplever en inre oro som jag måste stilla och då kan jag lugna mig själv genom att få 
veta. Oavsett vad det är för någonting så, är jag i vissa fall en orolig person på det sättet. 
… Jag vill att det ska gå sin lugna trygga vanliga vardag men är det någonting som stör 
där vill jag ha reda på vad det är. Och då tar jag reda på den informationen om jag inte 
får den själv. 

 
Orsaken till den bristande formella internkommunikationen, så som respondenterna tror, är att 
det dels handlar om tidsbrist och att de överordnade inte ser värdet i att informera sina 
anställda. En annan tanke är att det är en medveten strategi från ledningens håll att de 
anställda ska gå runt och söka information istället för att få den serverad och det i syfte att 
främja samarbetet mellan kollegorna på arbetsplatsen.  
   Det som respondenterna tyckte fungerade väl gällande den formella internkommunikationen 
var genomgående när den formella internkommunikation blev av mer informell art, då de 
överordnade släppte på det formella och blev mer personliga och rörde sig bland de anställda 
och pratade mer ledigt. Det gav dessutom större utrymme för kommunikation och interaktion 
vilket annars var en bristvara.  
   På frågan om denna uppfattning av den formella internkommunikationen var något specifikt 
för just respondenten eller om det var en generell uppfattning på hela företaget, så uppgav alla 
respondenterna samma svar; att det säkerligen var en generell uppfattning som representerade 
även de övriga anställda på samma företag.  
 
   Hanterbarhet, hur hanteras bristen på formell internkommunikation. När den formella 
internkommunikationen inte räckte till spelade den informella internkommunikationen en allt 
viktigare roll. I situationer när respondenterna upplevde att den formella 
internkommunikationen brast så använde sig de sju respondenter av samma strategi, vilket var 
att söka reda på den själv. Dels förekom det att respondenterna gick och frågade någon annan 
som de trodde visste mer eller någon som de helt enkelt kunde lita på och prata med för att 
stilla sina olustkänslor av att inte veta. Det förekom även att några av respondenterna sökte 
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reda på informationen på egen hand via skriftliga källor, så som mötesprotokoll, intranät eller 
som i ett fall via den Outlook kalender som VD hade låg offentlig för de fast anställda och där 
varje note kunde ge en ledtråd om vad som var på gång. En av respondenterna använde sig till 
en början av denna strategi att själv söka reda på information men övergick sedan till en 
annan strategi:  
 

Från början blev det stressande och jag försökte söka den (informationen) själv men sen 
lärde jag mig hur det funkade och då satt jag stilla egentligen mer och väntade på att 
folk skulle komma och fråga mig och då tog jag reda på fakta. 

 
Några av respondenterna uppgav även att de ibland struntade i att de inte hade all nödvändig 
information för att kunna utföra arbetet på bästa sätt, men att det då inte var deras ansvar om 
det skulle bli fel, eftersom de inte hade haft förutsättningarna att göra det på annat sätt.  
Endast de respondenter som genom sitt arbetes karaktär var tvungna att arbeta proaktivt och 
mer långsiktigt upplevde detta problem, medan de övriga vars arbete som var av mer praktiskt 
art och har en kortare planeringshorisont, som sträcker sig på en dag eller två, inte alls uppgav 
att de upplevde detta problem.  
   Att behöva gå runt och söka efter informationen själv upplevde respondenterna som 
frustrerande, knepigt och stressande, vilket kunde skapa en osäkerhet kring arbetet. En av 
respondenterna uttryckte det kortfattat såhär: ”Den som har mest information vinner.” Den 
informella internkommunikationen som skedde förekom mestadels muntligen mellan 
kollegorna inom det egna arbetsområdet, antingen vid varandras skrivbord, i korridoren eller i 
fikarummet. Även mail och telefon användes som informella kommunikationskanaler men det 
som sägs muntligen var det som dominerade som informell internkommunikationskanal. 
 
   Meningsfullhet, konsekvenser av den upplevda bristen på formell internkommunikation. 
Bristen på formell internkommunikation påverkade respondenterna på flera olika sätt. 
Gällande känslan av delaktighet på arbetet uppgav respondenterna snarlika svar. Känslan av 
delaktighet minskade hos sex av respondenterna till följd av den bristande formella 
internkommunikationen. Att kunna vara med och påverka och få ta del av information är 
något som är nödvändigt för att känna delaktighet men uteblir den aktiviteten uteblir även 
känslan av delaktighet. En av respondenterna kopplade samman känslan av delaktighet med 
att uppleva sig betrodd och uttryckte sina tankar såhär: ”För det kändes ju som att man, för jag 
upplevde det som att jag inte fick något förtroende alls. Det tycker jag är en påtaglig känsla att 
man inte får veta någonting, att de har inget förtroende för mig.” Endast en av respondenterna 
uppgav sig känna delaktighet på sin arbetsplats och formulerade det såhär:  
 

Jag personligen är ganska duktig på att ta för mig och ser till att jag blir delaktig i mitt 
jobb och många projekt i företaget. Men det är min personlighet som gör så att jag 
känner mig delaktig i mycket som händer. 
 

   Motivationen påverkades likartat hos fem av respondenterna, att den sjönk i takt med att den 
formella internkommunikationen uteblev. Bristen på kommunikation skapade en osäkerhet 
och den osäkerheten påverkade motivationen i negativ riktning.  
 

Osäkerheten gör ju att man funderar på att, så att säga, någon back up plan om allting 
skulle gå åt helvete. Säg att man inte får den här jätteordern som man går och väntar på, 
vad händer då? Då funderar man ju i de banorna istället för att koncentrera sig på det 
man faktiskt borde göra just idag eller tills imorgon eller vad som helst. Så motivationen 
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kan väl styras ifrån det dagliga arbetet till att fundera på sin egen framtid lite mer 
själviskt. 

 
En annan respondent uppgav sig känna sig mindre motiverad till att göra sitt jobb när 
kommunikationen inte fungerade, därför att det skapade en situation där respondenten kunde 
uppleva sig överkörd och förbigången av de överordnade. Samtidigt som motivationen 
minskade hos de flesta respondenter berättade en av respondenterna om en annan sorts 
drivkraft och motivation som ökade istället, och som yttrade sig i en strävan att visa sig extra 
intresserad och ställa frågor kring arbetet. Detta gjordes i syfte att uppnå en önskan om att 
känna sig mer delaktig och betydelsefull i arbetet. En av respondenterna uppgav att 
motivationen förblev oförändrad, att den bristande formella internkommunikationen inte 
påverkade motivation, men uppgav istället det kunde uppstå en trötthet kring ovissheten i 
vissa situationer. 
   Respondenternas arbetsprestation påverkades på två sätt av den bristande formella 
internkommunikationen, antingen förblev den oförändrad eller så minskade den. Fem av 
respondenterna uppgav att arbetsprestationen sjönk till följd utav den bristande formella 
internkommunikationen. Rent praktiskt skapade denna brist på formell internkommunikation 
förluster i effektiv arbetstid då respondenterna istället ägnade den tiden åt att söka rätt på 
informationen själva. Den information som då kom fram behövde då heller inte vara den rätta 
vilket ledde till att tid lades ner i onödan på saker som hade ändrats och som sedan var 
tvungna att arbetas om eller att felaktiga uppgifter fått fotfäste och distribuerats vidare på 
arbetsplatsen. Utifrån ett annat perspektiv kan för mycket formell internkommunikation också 
skapa förluster i effektiv arbetstid och en av respondenterna uttryckte sina funderingar såhär:  
 

Effektiviteten går ju ner i och med att du måste gå runt och prata med folk istället för att 
göra ditt jobb, men i övrigt tror jag inte det påverkar någonting. För om man skulle 
strukturera upp det mycket mer och ha de här mötena och så vidare med information 
eller skicka ut mail och allt möjligt sånt och strukturera upp det så att det blir… Om 
man ska träffas och ha formella saker hela tiden så tar ju det också väldigt mycket tid. 
Det får inte vara för mycket möten, men samtidigt skulle man ju få ut den information 
man vill ha på ett ganska smidigt sätt. 

 
Två av respondenterna uppgav att deras arbetsprestation inte påverkas alls av bristande 
formell internkommunikation, att de kör på som vanligt ändå. En tredje respondent uttryckte 
sig såhär gällande sin arbetsprestation: ”Vad man än gör så vill man ju alltid gå med flaggan i 
topp. Så ibland får man verkligen gå och ladda och söka positiv energi för att kunna leverera, 
men visst påverkar det negativt om man har brist på kommunikation.” Arbetstillfredsställelsen 
påverkades i en negativ riktning för fem av respondenterna till följd av den bristande formella 
internkommunikationen. Ett exempel på det är:  
 

Jag tror att det påverkade negativt. Jag är en ordningsam person, jag vill veta när jag ska 
gå på möten och när jag ska göra vad och hur så att jag kan göra det ordentligt. Men när 
det blir lite sådär kan man ju känna att, ja, det är väl dels motivationen också, man 
struntar lite i vad som blir. 

 
Känslor av maktlöshet och ovisshet spelade in här och flera av respondenterna uppgav att just 
svårigheten att planera gjorde så att framtiden upplevdes som osäker vilket i sin tur påverkade 
arbetstillfredsställelsen i negativ riktning. Två av respondenterna uppgav att 
arbetstillfredsställelsen inte påverkades, att det är andra faktorer som spelar in där. Den ena 
respondenten uppgav sig för att vara individualist och som istället upplever 
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arbetstillfredsställelse när de individuellt uppsatta målen har uppnåtts. Den andra 
respondenten kopplade också sin arbetstillfredsställelse till sin prestation och beroende på hur 
väl personen presterat under dagen så påverkades arbetstillfredsställelsen. 
 
 

Diskussion 
 
Denna studie undersökte hur anställda upplever bristen på formell internkommunikation på 
arbetet samt hur det påverkar dem i det dagliga arbetet. Syftet var att ge en bild av hur de 
anställda upplever bristen på formell internkommunikation och hur de hanterar bristen, samt 
vilka konsekvenser det ger för den enskilda individen, både på ett personligt och på ett 
arbetsmässigt plan. 
 
 

Upplevelsen av formell internkommunikation 
 
Den första frågeställningen avsåg att ta reda på hur den formella internkommunikationen såg 
ut på respektive respondents arbetsplats. Den formella internkommunikation som 
respondenterna uppgav förekom hade en sak gemensam: den är bristfällig och lämnar en del 
frågetecken efter sig. Enligt Welch och Jackson (2007) är en effektiv och väl fungerande 
internkommunikation avgörande för att ett företag ska kunna vara framgångsrikt, då det 
inverkar på den möjlighet som ledaren har för att kunna engagera sina anställda och på så vis 
nå uppsatta mål. Respondenterna saknade bland annat framtidsfokus och helhetssyn i den 
formella internkommunikationen, vilket kan kopplas samman med att det råder brist i den 
interna företagskommunikationen. Den interna företagskommunikationen syftar till den 
kommunikation som skapar företagsidentitet och engagemang för företaget hos de anställda 
och som berör information om företagets prestation, mål och nyutveckling (Welch & Jackson, 
2007). Denna typ av kommunikation saknas ofta ute på företagen enligt Welch och Jackson 
vilket följaktligen även bekräftades av respondenterna i denna undersökning.  
   Den mesta formella internkommunikation som förekommer på respondenternas 
arbetsplatser förmedlas antingen muntligen via möten eller via personlig kommunikation på 
ett mer spontant sätt. Det sistnämnda sättet att kommunicera är det som uppskattas mest av 
respondenterna och som det också efterfrågas mer utav. Det är i enlighet med det som 
framkom i Sobo och Sadlers (2002) undersökning. Där rapporterade de anställda att de 
uppskattade att de hade fått en personlig, mer informell relation till sin chef. De rapporterade 
att de bättre kunde förstå dennes syn på organisatoriska frågor istället för att ha fått 
informationen filtrerad genom sina mellanchefer. Även den ökade delaktighet som det 
medförde var något som uppskattades hos de anställda. Denna insikt kan anses som värdefull 
att ta till vara på; att genom enkla medel så som att ledaren interagerar med sina anställda, kan 
denne skapa engagemang och delaktighet för arbetet hos de anställda. 
   Den andra frågeställningen hade i syfte att ta reda på hur bristande formell 
internkommunikation upplevs. Enligt George Kellys konstruktteori (Friedman och Schustack, 
2006) undviker människan okunskap då det ger en känsla av otrygghet och brist på kontroll. 
Ovetskapen som den bristande formella internkommunikationen resulterade i osäkerhet och 
olustkänslor hos respondenterna. I situationer där bristen blev påtaglig kunde det skapa stress 
och frustration samt att det kunde upplevas som tidsödande eftersom respondenterna i många 
fall var tvungna att söka reda på informationen på egen hand. Så i linje med Kellys 
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konstruktteori upplevde respondenterna att okunskap och brist på information i arbetslivet 
skapade samma sorts känsla av otrygghet och brist på kontroll som i övriga livet. 
   I Feldt, Kivimäki, Rantala och Tolvanens (2004) undersökning påvisades vikten av god 
internkommunikation för att de anställda ska uppleva sin arbetsplats på ett positivt sätt. Feldt 
et al.  (2004) fick även stöd för sin hypotes att KASAM positivt predicerar perceptionen av 
det organisatoriska klimatet, där fritt flödande kommunikation ingick som en av 
beståndsdelarna. Omvänt borde även bra information och kommunikation på en arbetsplats 
öka sannolikheten för att de anställda ska uppleva begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet i sitt arbete. Det i sin tur skulle kunna öka graden av KASAM hos den 
enskilda individen på arbetsplatsen och således även inverka positivt på upplevelsen av det 
organisatoriska klimatet på arbetsplatsen. Det är svårt att kunna uttala sig om huruvida 
respondenterna upplever känsla av sammanhang, KASAM, i sin arbetssituation. Det finns en 
slags begriplighet för situationen, att respondenterna kan resonera om varför situationen är 
som den är gällande bristen i den formella internkommunikationen. Respondenterna har även 
strategier för att hantera bristen, både på ett känslomässigt plan och på ett praktiskt plan då de 
själva söker reda på informationen. Meningsfullheten är den del i KASAM begreppet som 
verkade påverkas mest av den bristande formella internkommunikationen. Nästan 
genomgående påverkades respondenterna negativt och de uppgav sig känna att 
meningsfullheten minskade inom de olika områden som ingick i det övergripande temat för 
meningsfullhet. Sammanfattningsvis kan ändå sägas att respondenterna upplever känsla av 
sammanhang i sin arbetssituation men att den bristande formella internkommunikationen 
påverkar den i negativ riktning.  
 
 

Upplevelsen av informell internkommunikation 
 
Den tredje frågeställningen syftade till att ta reda på hur den informella 
internkommunikationen tar sig i uttryck när den formella internkommunikationen brister. För 
så länge som de anställdas rationella behov av att vilja veta vad som pågår ej blir tillfredställt 
av de formella internkommunikationskanalerna, så kommer de informella 
internkommunikationskanalerna att vara den källa som de anställda vänder sig till för att söka 
information. Respondenterna meddelade att den informella internkommunikationen vanligen 
sker muntligen mellan kollegorna inom det egna arbetsområdet, antingen vid varandras 
skrivbord, i korridoren eller i fikarummet. I viss mån sker även den informella 
internkommunikationen via mail och telefon. Det tyder på att den informella 
internkommunikationen, där rykten och skvaller är den huvudsakliga 
kommunikationskanalen, är en social aktivitet som gör sig bäst när den kommuniceras 
personligen mellan individer. När det inte rörde sig om rykten eller skvaller, utan snarare om 
att informera och förvissa sig kollegor emellan, var det vanligare att den kommunikationen 
skedde via mail. Det egna informationssökande som respondenterna utövade på sina 
respektive arbetsplatser i syfte att undvika ovisshet och okunskap i sin arbetssituation, kan 
liknas vid Geroge Kellys konstruktteori (Friedman & Schustack, 2006).  
   Som titeln till uppsatsen antyder så finns det ett värde i att som anställd vara välinformerad 
då det ger ett kunskapsövertag. Den som har mest information hamnar i en fördelaktig 
position med större vetskap än övriga och att kunskap är makt är ingen nyhet. 
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Konsekvenser som bristande formell internkommunikation genererar 
 
Den fjärde frågeställningen avsåg att ta reda på vilka konsekvenser den bristande formell 
internkommunikation skapar. Tidigare nämndes vikten av att ha en väl fungerande formell 
internkommunikation då det påverkar den möjlighet som ledaren har gör att kunna engagera 
sina anställda (Welch & Jackson, 2007). Engagemanget för arbetet påverkades i allra högsta 
grad hos respondenterna till följd av den bristande formella internkommunikationen. Känslan 
av delaktighet minskade hos de allra flesta av respondenterna till följd av den bristande 
formella internkommunikationen och även motivationen till att utföra sitt arbete minskade hos 
majoriteten av respondenterna. De flesta av respondenterna uppgav även att 
arbetsprestationen och arbetstillfredsställelsen sjönk till följd utav den bristande formella 
internkommunikationen. Sobo och Sadler (2002) påvisade i sin studie vikten av att ha korta 
kommunikationsvägar mellan ledare och anställda via personlig kommunikation utan 
omvägar på kontinuerlig basis då det skapar en känsla av ökad delaktighet och motivation hos 
de anställda. Sker inte detta påverkas de anställdas engagemang i negativ riktning. Även Kalla 
(2005) påvisade samma sak; öppen kommunikation och information är viktiga komponenter i 
arbetsmiljön, eftersom de resulterar i en effektivare arbetsinsats som i sin tur ökar den 
personliga motivationen.  
 
 

Validitet och reliabilitet 
 
Vad det gäller styrkorna kan det faktum att undersökningen inte gjordes på något specifikt 
företag vara till en fördel.  Det skulle kunna förväntas att det underlättade för respondenterna 
att kunna uttrycka sig fritt när det följaktligen inte finns någon chef som kommer att ta del av 
resultatet. Det i sin tur minskar risken för bias av social önskvärdhet; att respondenterna vill 
ställa sig själva i bra dager, i detta fall gentemot sin chef (Friedman & Schustack, 2006). 
   En svaghet i studien är materialets begränsade storlek vilket påverkar reliabiliteten, även om 
det finns tendenser i resultatet som pekar åt samma håll. Samtidigt det faktum att 
respondenterna kommer från vitt skilda arbetsområden och positioner, men ändå förmedlar en 
likartad känsla när det gäller hur bristen av formell internkommunikation upplevs, tyder på ett 
ganska universellt sätt att uppleva bristande formell internkommunikation.  
   Att intervjuaren är ovan, och ej har någon direkt erfarenhet av liknande intervjusituationer 
samt analys av en större mängd kvalitativ data, kan vara ett hot mot validiteten. Med god 
handledning och stöd har den bristen dock förebyggts så gott det har kunnats.  
 
 

Framtida forskning 
 
Enligt Crampton, Hodge och Mishra (1998) samt Michelson och Mouly (2004) så är 
forskningsområdet kring informell internkommunikation något som ännu inte är så väl 
undersökt. Enligt dessa författare har företagen dåliga kunskaper om hur den informella 
internkommunikationen fungerar och hur den ska hanteras. Det var även något som märktes 
vid artikelsökningarna, då antalet träffar inom det aktuella området blev begränsat.  
   Det skulle även vara intressant att undersöka vidare kring det faktum att en av 
respondenterna uppgav sig bli mer motiverad till att visa sig engagerad och delaktig i arbetet 
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till följd av den bristande formella internkommunikationen. Vilka drivkrafter och motiv ligger 
bakom det och hur vanligt förekommande är det? 
   Något som också vore värdefullt att undersöka i framtiden är hur bristande formell 
internkommunikation påverkar, både den enskilda arbetstagare och företaget i stort. Det känns 
angeläget att utreda konsekvenserna av bristande formell internkommunikation i en större 
undersökning med tanke på dagens konkurrensutsatta situation som företagen befinner sig i, 
dels om den kvalificerade arbetskraften och dels om de viktiga marknadsandelarna. Vilken 
roll spelar den formella internkommunikationen för effektiviteten och lönsamheten på 
företaget? Även ur ett arbetstagarperspektiv behövs det mer kunskap om hur bristande formell 
internkommunikation påverkar, då det kanske kan vara en av delarna till de många 
förklaringar kring ohälsa i arbetslivet. Det vore även intressant att se vilken roll den formella 
internkommunikationen spelar för att ett företag ska anses som attraktivt att arbeta på.  
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Appendix 1 
 
 

Intervjuguide 
 
Introduktion: 
Intervjun beräknas ta ca 30-40 min. 
Det är frivilligt att ställa upp på intervjun, du besvara endast de frågor du själv vill, och är fri 
att avbryta intervjun men jag uppskattar och värdesätter givetvis att du fullföljer ditt 
deltagande. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och endast i detta sammanhang.  
Jag är intresserad av dina tankar och upplevelser kring detta så svara utifrån det perspektivet. 
Intervjun kommer att spelas in men materialet raderas efter det att uppsatsen är klar.  
Något övrigt du undrar över? 
 
Bakgrundsfrågor: 
Kön, ålder 
Typ av arbetsplats, hur många anställda 
Position 
Hur lång tid personen vart på arbetsplatsen 
 
Definition av begreppet kommunikation: 
Låt intervjupersonen definiera begreppet internkommunikation 
”- Vad är internkommunikation för dig?” Både formell och informell  
Min definition av internkommunikation:  
Formell – är officiell och som rör info om företaget och arbetet, mellan chefer och anställda 
Informell – är inofficiellt prat mellan kollegor i t.ex. korridoren och fikarummet 
 
Typ av kommunikation som finns på företaget (formell och informell): 
Hur ser den dagliga kommunikationen ut på företaget? a) formell, b) informell 
Var finns chefen/ledningen (geografiskt)? Närvarande på vilket sätt? Hur kommunicerar de 
med dig?  
Hur ser den formella kommunikationen ut på företaget? (Möten, intranät, nyhetsbrev, 
veckobrev, tidning) 
Hur ser den informella kommunikationen ut? Vilka nivåer? Vem pratar med vem? 
 
Ta reda på information på eget sätt, informella kommunikationskanaler (Hanterbarhet): 
När de formella informationskanalerna inte fungerar, hur gör du då för att få reda på vad som 
sker på din arbetsplats/inom företaget? Hur tar du itu med det? 
Hur upplevs det? (Lugnande att få prata av sig eller oroande?) (Begriplighet) 
Brukar du gå runt och pratat med dina kollegor om vad de tror är på gång på företaget? (prat i 
fikarummet…) 
Skapar det grogrund för rykten och spekulationer om vad som egentligen sker? 
 
Hur den formella kommunikationen upplevs (Begriplighet): 
Informationen i den formella kommunikationen, hur upplevs den (Knapphändig, tillräcklig... ) 
Får du reda på det som du egentligen är intresserad/nyfiken utav? 
Vad är det du saknar i kommunikationen? (Vad gör att du är missnöjd?) 
Vad tycker du fungerar väl i kommunikationen? 
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(Om intervjupersonen är nöjd, försök få fram vilka faktorer som befrämjar kommunikationen, 
”Vad gör att du är nöjd?) 
Är detta en generell uppfattning på företaget tror du, eller är det endast du som upplever det så 
här? 
Vad tror du är orsaken till att den formella internkommunikationen är bristande? 
 
Konsekvenser utav den upplevda bristen på kommunikation (Meningsfullhet):  
Hur påverkar det din… 

- Känsla av delaktighet på arbetsplatsen/företaget? 
- Motivation (Även, hur gör du för att finna motivation?) 
- Arbetsprestation? 
- Arbetstillfredsställelse? 
- Kan du ibland uppleva frustration pga den bristande internkommunikationen? 
- Dina egna framtidsplaner på företaget?  
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