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Förord 
Vi vill tacka respondenterna som valde att medverka i den här studien om den kommunikativa 

förmågan. Vi vill även tacka de som kommit med förbättringsförslag som hjälpt oss i vårt 
arbete. Sist men inte minst vill vi ge ett stort tack till vår handledare Erik Lindhult som varit 

engagerad i vår studie och ett stöd under arbetets gång.   
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Abstract   
Authors: Andreas Johanssen-Hagen and Sara Magnusson 
Supervisor: Erik Lindhult 
                    
Title: - I Have an Idea! - What did you say, you say? A study about the communicative 
ability’s meaning for creativity in large companies. 
                    
Keywords: Internal communication, internal communication channels, strategic internal 
communication, information flow, creativity, innovative culture, communication, idea 
generation, communication, employees, leadership innovative, organisation 
                    
Purpose: The purpose of this study is to gain understanding of how the communicative 
ability affects creativity in an organization. 
Research Question 

• How do large organizations work with the communicative ability? 
• How should organizations work with the communicative ability to increase the 

creativity among their employees?     
            
Method: Qualitive research with semi-structured questions with a purpose of collecting 
material from four respondents. 
Theory: The collected theory has been collected from varying focusareas connected to the 
communicative ability. The areas are working procedure which is strategy, communication 
channels, personnel’s role and how the communicative ability affects a organizations 
creativity. 
Empiri: The empirical material in this study has been collected from semi-structured 
interviews with four respondents from large companies who all have connections with the 
communicative ability. 
Conclusion: 

• Organisations should work with a communication strategy that allows the staff to be a 
part of the communication ability. 

• The organisation's staff should have an awareness of how the communication ability 
work and how to use it by example education. 

• Clear goals and visions where the staff knows its importance and feel an involvement 
in the organisation. 

• Organisations should have an open environment that allows the staffs ideas and 
creative suggestions. 

• Using various communication channels as individuals absorb information differently. 
• A creative channel, a digital tool where the staff can help with creative suggestions. 
• A leadership that will help the staff to engage in the communication ability. 
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Sammanfattning	  
Nivå: Kandidatuppsats i Innovationsteknik INO325 
                    
Institution: Mälardalens Högskola. Akademin för innovation, design och teknik 
                    
Handledare: Erik Lindhult 
                    
Författare: Andreas Johanssen-Hagen och Sara Magnusson 
                    
Titel: -Jag har en idé! - Vad sa du, sa du? En studie om den kommunikativa förmågans 
betydelse för kreativitet i stora organisationer 
                    
Nyckelord: Intern kommunikation, interna kommunikationskanaler, strategisk intern 
kommunikation, informations flöde, idégenerering, informationsspridning, medarbetare, 
kommunikation, personal, ledarskap, innovativ, organisation 
                    
Syfte: Syftet med studien är att få en förståelse om hur den kommunikativa förmågan 
påverkar kreativiteten i stora organisationer. 
Forskningsfrågor 

• Hur arbetar stora organisationer med den kommunikativa förmågan? 
• Hur ska organisationer arbeta med den kommunikativa förmågan för att öka 

kreativiteten? 
Metod: En kvalitativ forskningsmetod med deduktiv ansats och semi-strukturerade 
intervjumetoder. 
Teori: Den insamlade teorin har samlats in från olika fokusområden inom den 
kommunikativa förmågan. De är arbetssätt vilket innefattar strategi, kommunikationskanaler, 
personalens roll samt hur den kommunikativa förmågan påverkar organisationens kreativitet.   
Empiri: Empiriskt material har samlats in med semi-strukturerade intervjuer från 
respondenter från stora företag som arbetar med den kommunikativa förmågan i 
organisationen. 
                
Slutsats: 

• Organisationer ska arbeta med en kommunikationsstrategi som tillåter personalen att 
vara en del av den kommunikativa förmågan. 

• Organisationens personal ska ha en medvetenhet om hur den kommunikativa 
förmågan fungerar samt hur den ska användas genom exempelvis utbildningar. 

• Tydliga mål och visioner där personalen vet sin betydelse och känner en delaktighet i 
organisationen. 

• Organisationer ska ha ett öppet klimat som tillåter personalens idéer och kreativa 
förslag. 

• Att använda varierande kommunikationskanaler eftersom individer tar åt sig 
information olika. 

• En kreativitetskanal, ett digitalt verktyg där personalen kan bidra med kreativa 
förslag. 

• Ett ledarskap som hjälper personalen att engagera sig i den kommunikativa 
förmågan.                

Datum: 10 februari 2016          



Begreppsförklaring	  
Kommunikativ förmåga: Den kommunikation som sker inom en organisation mellan 
personal, chefer och ledning samt organisationens förmåga att förmedla information. 
Kreativitet: Generering av idéer och förbättringsförslag 
 
Stor organisation: En organisation med över 1000 anställda. 
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1.	  Inledning	  

“Kommunikation syns dåligt, men märks tydligt.” (Hamrefors, 2014, s. 7) 
Att kommunicera är att använda olika ord och språk för att förstå andra människor samt att 
kunna göra saker tillsammans. En fungerande kommunikation skapar bra relationer till andra 
människor och sker på olika sätt genom att exempelvis tala, skriva, använda ansiktsuttryck, 
flaggor eller teckenspråk. (Grundenisvenska, 2015) 
 
Organisationer är sociala konstruktioner där människor ska samarbeta och tillsammans uppnå 
företagets uppsatta mål. Då krävs det att det finns en tydlig kommunikation mellan 
avdelningarna, ledningen och de anställda. Eftersom det ska finnas kunskap och information 
om vart organisationen befinner sig och vart den är på väg. (Hamrefors, 2014) 
Kommunikation och informationsöverföring är ett riskområde och brister i den 
kommunikativa förmågan kan ha avgörande effekter inom en organisation. Exempelvis inom 
vården där stora risker finns och utan en fungerande kommunikation kan det vara avgörande 
för patientens hälsa eftersom felaktig informationsspridning kan ha allvarliga effekter på 
patienten. (Socialstyrelsen, 2015) 
 
Den kommunikativa förmågan har varit ett snabbt växande område i organisationer under de 
senaste årtionden och anses idag vara en central process som blivit erkänd att lägga en grund 
för moderna verksamheter. Den kommunikativa förmågan ger organisationens anställda 
möjligheten att kunna dela information, skapa relationer, ge betydelse för individer samt att 
den bygger upp organisationens kultur och värderingar. I det moderna samhället har det visat 
sig att kommunikation har en väsentlig roll i idégenerering och återkoppling. Den skapar 
också positiva attityder hos personalen som lojalitet, organisatoriskt engagemang, 
arbetstillfredsställelse och samhörighet med organisationen. Det ger organisationer och 
personalen förutsättningar att kunna nå sina mål och visioner. (Clutterbuck & James, 1997; 
Men & Stacks, 2014)     
 
Interaktionen med personalen är i ledningens och chefernas intresse eftersom de har 
värdefulla egenskaper som stora organisationer världen över behöver för att vara 
framgångsrika. Att ha en fungerande kommunikation är väsentligt för organisationer idag och 
det finns tjänster och strategier som stödjer kommunikationen. Organisationer är medvetna 
om att personalen är ett väsentligt element som påverkar effektivitet, idégenerering och 
konkurrenskraft vilket kräver en tydlig och strukturerad kommunikation. Den kommunikativa 
förmågans del i idégenereringen är att samla in medarbetares kunskaper och kunna utnyttja 
det för organisationens bästa. (Linke & Zerfas, 2011) 

1.1	  Problemformulering	  

Den kommunikativa förmågan är ett negligerat verktyg för att leda en organisation. Forskning 
visar att trots undersökningar om området finns det fortfarande lite teoretisk förståelse om 
exakt hur den kommunikativa förmågan gör organisationer effektiv. (Welch & Jackson, 2007) 
 
Forskning har visat att moderna organisationer anser att det kreativa kommer från personalen 
och organisationer har stora förväntningar på medarbetarna samt att deras kreativitet ska 
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gynna verksamheten. Problemet är att företag inte arbetar aktivt med den kommunikativa 
förmågan för att få fram och utveckla personalens kreativa förslag. Det saknas kunskap hos 
ledning och chefer om hur den kommunikativa förmågan implementeras och hanteras. (Hasu, 
Honkaniemi & Saari, 2014) 

En tydlig problematik med den kommunikativa förmågan är att chefer och ledning lägger för 
lite fokus på vilken typ av information deras medarbetare är intresserade av att ta del av och 
genom vilken kanal de vill ha informationen. (Ruck & Welch, 2011) 

1.2	  Syfte	  

Syftet med studien är att få en förståelse om hur den kommunikativa förmågan påverkar 
kreativiteten i stora organisationer. 

1.3	  Forskningsfrågor	  

• Hur arbetar stora organisationer med den kommunikativa förmågan? 
• Hur ska stora organisationer arbeta med den kommunikativa förmågan för att öka 

kreativiteten? 

1.4	  Innovationsbidrag	  

I studien kommer författarna att undersöka hur den kommunikativa förmågan skapar 
förutsättningar för personalen att vara kreativ. Vilket kommer återkopplas till de 
medverkande respondenterna för ökad kunskap och förståelse. Författarna till studien 
kommer att ge förslag samt en guide om hur den kommunikativa förmågan bör arbetas med 
för att främja innovation. Innovationsbidraget ser författarna att stora organisationer kan ta 
inspiration ifrån för att utveckla den kommunikativa förmågan och genom den ökad 
kreativitet. Författarnas guide ,som kommer byggas utifrån studiens resultat, kommer kunna 
användas som grundläggande förutsättningar för hur den kommunikativa förmågan bör 
användas och planeras för ett kreativare klimat i stora organisationer. 

1.5	  Avgränsning	  

Studien av området den kommunikativa förmågan är komplext och används i alla aspekter i 
en stor organisation. I en mindre organisation utan avdelningar kommer den kommunikativa 
förmågan fram naturligare utan någon planering eftersom personalen arbetar tätt intill 
varandra. Därför har studien valt att fokusera på stora organisationer och att företagen är 
utspridda nationellt. I studien kommer den kommunikativa förmågan att avgränsas till 
information som sprids från ledningen och hur den uppfattas av personalen. Även hur 
personalens kreativitet kommer fram i den kommunikativa förmågan och hur den kan tas 
tillvara på av ledningen för eventuell vidareutveckling. 

	  



	   3	  

2.	  Metodavsnitt	  

I det här avsnittet kommer vi motivera valet av metod till studien.   

2.1	  Kvalitativ	  metod	  

Den kvalitativa metodiken har valts till studien eftersom författarna kommer fokusera på ett 
fåtal respondenter och inte på en stor mängd data som ska generaliseras. Författarna valde en 
deduktiv ansats eftersom den kommunikativa förmågan är ett komplext ämne som kräver en 
förkunskap för att kunna samla in relevant empiri från respondenterna. I den deduktiva 
ansatsen tas teori inom ett ämne fram först för att sedan jämföra teorin med praktik. Det finns 
induktiva inslag i studien då författarna efter de utförda semi-strukturerade intervjuer har 
återgått till teorin för att bygga på med relevant teori till det insamlade empiriska 
materialet.  (Bryman, 2011) 
 
Metoden är tolkningsinriktad vilket kan medföra att det är författarnas egna uppfattningar om 
situationen. Metoden föredras när det kommer till insamling av material inom ett komplext 
område där det krävs en djupgående förståelse om varje respondents åsikter och tankar. 
(Bryman, 2011) 

2.2	  Hermeneutik	  

Författarna av studien har valt att utgå från hermeneutisk ansats. Den hermeneutiska ansatsen 
valdes eftersom termen innebär att tolka, förstå, förmedla samt används för att förmedla 
upplevelser av ämnet. Hermeneutik är lämplig att använda eftersom målet med studien är att 
få förståelse om respondenternas egna upplevelser av ämnet samt när respondenterna ska ges 
stort utrymme att själva välja hur de vill besvara frågorna. (Christensen, 2004) 
Termen tar upp hur materialet tolkas från respondentens handlingar och svar under intervjun. 
Begreppet lägger tonvikt på att förstå och uppfatta perspektiv ur respondentens synvinkel och 
göra tolkning utifrån det. I den hermeneutiska synen tas inte individen för givet utan varje 
respondent kommer ses som unik. (Föreläsning, Per Lindström, 2014; Bryman, 2011) 
 

2.3	  Samproduktion	  

I studien kommer det arbetas fram en guide som kommer vara ett grundläggande hjälpmedel 
för stora organisationer att arbeta med för att utveckla den kommunikativa förmågan och hur 
personal kan kommunicera kreativa förslag. Guiden kommer förmedlas till respondenterna 
och ambitionen är att tillsammans utveckla materialet vidare för att anpassa till 
organisationerna och deras individuella behov. Genom dialogen med respondenterna får 
författarna till studien feedback på materialet för att kunna utveckla det vidare så att fler stora 
organisationer kan ta del av gudien. Respondenterna får ett återkopplingstillfälle om vad de 
funnit nyttigt som ger dem en djupare förståelse om den kommunikativa förmågans betydelse 
för kreativitet som även ger författarna ökad förståelse om hur materialet bör anpassas till 
stora organisationer. (Coghlan & Brannick, 2014) 
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2.4	  Återkoppling	  till	  respondenter	  

I studien kommer en återkoppling ske till varje respondent där ytterligare kunskap och värde 
skapas för författarna samt de medverkande respondenterna. Eftersom de tre organisationerna 
är likvärdiga storleksmässigt har författarna förhoppningen om att kunna informera konkreta 
förslag på verktyg och tillvägagångssätt som kan hjälpa organisationerna att utveckla den 
kommunikativ förmågan. I studien kommer författarna och varje respondent ha ett enskilt 
återkopplingstillfälle som kommer genomföras i ett möte, telefonsamtal eller via mail. 
(Coghlan & Brannick, 2014)   

2.5	  Urval	  

Studien har baserats på fyra respondenter från tre stora organisationer och deras syn, 
kompetens samt erfarenhet inom ämnesområdet. Författarna till studien genomförde 
målstyrda urval av respondenter eftersom gruppen ville säkerställa att det samlas in empiri 
från individer med direkt koppling till de generaliserade forskningsfrågorna. Författarnas 
urval var att välja respondenter från stora organisationer där den kommunikativa förmågan 
har en kritisk roll och att de arbetar aktivt med den. (Bryman, 2011) 

2.5.1	  Respondent	  1	  

En kvinna som arbetar på ett stort telekomföretag och där hon har arbetstitel Global Product 
Marketing Manager som innefattar att hon jobbar mot andra företag med deras 
kommunikation. 

2.5.2	  Respondent	  2	  

En kvinna som arbetar på ett stort telekomföretag där hennes arbetstitel är Product 
Development Manager. Hon jobbar inom samma organisation som respondent 1 dock på 
olika avdelningar. 

2.5.3	  Respondent	  3	  

En man som arbetar som kommunikations- och marknadsdirektör på ett stort industriföretag 
och har en varierande bredd på sina arbetsuppgifter. 

2.5.4	  Respondent	  4	  

En kvinna som har titeln kommunikationsstrateg och arbetar i den offentliga sektorn. Hon 
arbetar med att leda processteam men hennes huvudfokus är att arbeta med organisationens 
interna kommunikation samt kriskommunikation. 

2.6	  Primär	  data	  

Det primära material som används i studien är insamlade av semi-strukturerade intervjuer och 
författarna valde den intervjuformen eftersom en öppen diskussion eftersträvades och att 
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kunna ställa följdfrågor beroende på respondentens svar. Förberedelserna inför intervjuerna 
skedde genom att gruppen gjorde en insamling av relevant information om organisationerna 
och hur de ser ut i dagsläget. Det för att kunna vara insatta i organisationerna och kunna följa 
respondenternas tankegång och för att ställa specifika följdfrågor inriktat till respondenternas 
enskilda organisationer. Inför de semi-strukturerade intervjuerna genomförde författarna en 
operationalisering (Bilaga 1) för att arbeta fram relevanta frågor inom ämnesområdet. Den 
gav också författarna en teoretisk grundkunskap för att kunna engageras i diskussioner som 
uppstod. Författarna valde att börja intervjuerna med en inledande fråga där respondenterna 
fick förklara sin roll på organisationen för att få respondenterna att känna sig bekväm. 
Intervjuerna har även avslutats med en uppsamlingsfråga om respondenten vill ta upp något 
som de funnit viktigt. (Bryman, 2011) 

2.7	  Sekundär	  data	  

Det sekundära materialet är insamlat från vetenskapliga artiklar samt litteratur. De 
vetenskapliga artiklarna har sökts upp genom sökmotorerna Google Scholar samt Mälardalens 
Högskolas Discovery. Den teori som författarna tagit fram har studien baserats på för att 
undersöka den kommunikativa förmågan. Nyckelbegrepp togs fram av författarna för att 
kunna söka relevant teori. Sökorden var; internal communication, internal communication 
channels, strategic internal communication, information flow, creativity, innovative culture, 
communication, idea genereration, employees, leadership innovative, organisation. Teori 
samlades in innan intervjuerna genomfördes eftersom författarna ansåg det är ett komplext 
och stort ämnesområde vilket kräver en grundkunskap. Litteraturen är hämtad från 
Mälardalens Högskolas bibliotek där gruppen hämtade litteratur genom inspiration från 
tidigare forskning samt böckernas innehåll. Den litteratur som var tillgänglig på biblioteket 
reserverades för att därefter lånas. (Bryman, 2011) 

2.8	  Tillvägagångssätt	  

Bryman (2011) tar upp sex steg i den kvalitativa metod-processen som används i studien som 
en grundläggande mall för tillvägagångssätt.  

 
Figur 1. Egen modell 

Författarna inledde studien med en generell frågeställning. Efter den generella 
frågeställningen genomfördes en operationalisering för att författarna skulle besitta en 
förkunskap om undersökningsområdet. Området är brett och författarna ville förhålla sig till 
en öppen forskningsfråga som sedan skulle bli fastställd efter insamling av empiri. Efter den 
generella frågeställning kontaktades aktörer som sågs relevanta till undersökningsområdet 
som är val av relevanta platser och undersökningspersoner. Det för att hitta individer och 
organisationer som är lämpliga att undersöka för att få relevant empiri. Författarna kontaktade 
12 intressanta aktörer som arbetade med den kommunikativa förmågan i stora organisationer. 
Förfrågningarna skickades ut via mail och fyra aktörer svarade samt accepterade att bli en del 
av empiri-insamlingen. (Bryman, 2011) 
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Det tredje steget är insamling av data, vilket innefattar att samla in empirisk material. 
Kontakten med respondent 1 togs den 16 november via en personlig kontakt som hjälpte 
författarna att etablera kontakt med respondent 1. Författarna fick tillåtelse att genomföra en 
intervju den 18 november. Intervjun tog 55 minuter att genomföra och startade klockan 10:00. 
Kontakten med respondent 2 togs via mail den 16 november. Respondent 2 hade först ingen 
möjlighet att genomföra en intervju tidigare än 26-30 december vilket författarna ansåg vara 
för sent. Efter att kontaktat respondent 2 igen hade personen fått möjligheten att genomföra 
en intervju och författarna kom överens med respondenten att träffas den 1 december. 
Respondent 2 hade önskemål om att få frågorna i förväg för att kunna förbereda sig vilket 
gruppen godkände. Intervjun startade 09:40 och tog 60 minuter att genomföra. Kontakten 
med respondent 3 togs också den 16 november via ett telefonsamtal och fick då 
respondentens mailadress för att kunna diskutera vidare. Gruppen fick tillåtelse att komma 
och intervjua respondent 3 den 25:e november. Innan intervjun skickades frågorna i förväg 
efter respondentens önskan för att kunna förbereda sig. Respondent 3 fick dock förhinder den 
25:e november och intervjun fick flyttas fram till den 4:e december. Intervjun genomfördes 
den 4:e december klockan 15:00 och tog 76 minuter att genomföra. Intervjun med respondent 
4 utfördes den 25e december klockan 14.10 och intervjun tog 37 minuter. Alla intervjuer 
spelades också in med hjälp av en diktafon för att underlätta för gruppen i kommande 
transkriberingar. (Bryman, 2011) 
 
Efter att insamlingen av material fortsatte författarna med det fjärde steget, som är tolkning av 
data. Här tolkades det empiriska materialet som samlats in för att analyseras och tolkas. De 
semi-strukturerade intervjuerna har gruppmedlemmarna enskilt transkriberat och kodat efter 
temana. Författarna har sedan gemensamt sett över kodningsmaterialet och diskuterat om vad 
som ansågs vara relevant utifrån operationaliseringen. Därefter har gruppen kategoriserat upp 
det empiriska materialet under empiriavsnittet i studien och samma kategorisering har skett i 
teoriavsnittet för att få en genomgående struktur. Respondenterna har fått ta del av 
transkriberingen från deras individuella intervju och har återkommit med ett godkännande av 
materialet eller med eventuella rättningar.(Bryman, 2011) 
 
Det femte steget är begreppsligt och teoretiskt arbete. Författarna har sedan analyserat det 
teoretiska materialet mot den empiriska för att kategoriserat upp den i temana. Analysen 
genomfördes först individuellt för att inte påverkas av den andras åsikter och tankar. Sedan 
diskuterade författarna det tillsammans för att komma fram till en gemensam analys. 
(Bryman, 2011) 
 
Det sista och det avslutande steget är rapport om resultat och slutsats. Efter att analysdelen 
genomförts fick båda författarna inkubationstid och gå igenom materialet för att hitta 
slutsatser individuellt för att sedan gemensamt komma fram till studiens slutsats. Författarna 
genomförde också en diskussion eftersom området är komplext vilket gjorde att författarna 
ville genomföra en diskussionsdel för att lyfta fram personliga reflektioner och tankar om den 
kommunikativa förmågan. (Bryman, 2011) 

2.9	  Analys	  av	  data	  

För att kunna analysera det material författarna samlat in skapades olika teman som 
framkommit av operationaliseringen inför de semi-strukturerade intervjuerna. Det empiriska 
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materialet som samlats in från respondenterna transkriberades för att sedan kategoriseras i de 
bestämda temana. Analysen genomfördes utifrån en selektiv kodning där författarna haft en 
central fråga vilket temana baserats runt. (Bryman, 2011) 

2.10	  Reliabilitet	  

Begreppet behandlar frågan om resultatet från en undersökning skulle bli densamma om den 
skulle utföras på nytt eller om resultatet har blivit påverkat av slumpmässiga och tillfälliga 
händelser. Resultatet från de utförda intervjuerna i studien skulle inte kunna återskapas om 
samma intervjuguide samt samma respondenter skulle användas vid ett annat 
intervjutillfälle.   
 
Eftersom den externa reliabiliteten är svår att uppfylla då det är omöjligt att stanna upp och 
frysa en social miljö som exempelvis en arbetsplats vilken kan försvåra möjligheten att 
återskapa empirin som samlats in. Den interna reliabiliten är hög eftersom författarna gjort en 
överenskommelse om hur de ska tolka och analysera empirin. I studien har det inte att 
förbestämt hur författarna som individer ska se på den empiri som tas in. Dock har 
intervjuguiden formats efter den teori som har funnits relevant vilket gruppen gemensamt har 
utformat. Reliabiliteten i studien är låg eftersom resultatet är beroende på författarna av 
studien som grupp och intervjuerna blir då svåra att återskapa. (Bryman, 2011) 

2.11	  Validitet	  

Den interna validiteten i undersökningen är låg eftersom författarna har använt fyra 
respondenter och den empiri som samlats in kan skilja från hur deras verksamhet ser ut i 
verkligheten. Författarna tolkar sedan det empiriska materialet som samlats in från 
respondenterna vilket också kan påverka den interna validiteten. (Bryman, 2011) 
Den externa validiteten behandlar i vilken utsträckning som resultaten från observationerna 
kan generaliseras till andra sociala situationer och miljöer. Författarna har valt att samla in 
empiriskt material från fyra respondenter på specifika organisationer med frågeställningar om 
hur deras kommunikativa förmågan fungerar. Det gör att empirin från respondenterna inte 
kan generaliseras eftersom alla organisationer arbetar på individuella sätt och om samma 
studie utförs igen skulle det bli problematiskt att få samma resultat. (Bryman, 2011) 
I studien är validiteten låg eftersom att om studien skulle återskapas av en annan forskare 
kommer den inte fokusera på samma teori och material som författarna gjort i studien och 
resultatet skulle därför bli annorlunda. Studien kan inte generaliseras eftersom gruppen använt 
få antal respondenter dock kan andra organisationer ta del av vår studie och se det 
kunskapsgivande. (Bryman, 2011) 

2.12	  Forskningsetik	  

Bryman (2011) belyser etiska aspekter gällande etik i forskning så som integritet, frivillighet, 
konfidentialitet samt att de medverkande i studien är anonyma. Som författare till studien 
finns ansvaret om att informera respondenterna om studiens syfte. De valda respondenterna 
har blivit informerade om att studien är frivillig, studiens syfte och att under studiens gång har 
de rätt att avbryta sin medverkan. För att behålla respondenternas anonymitet har 
forskningsmaterialet samt personuppgifter behandlats med sekretess. 
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I studien bad författarna om samtycke från respondenterna att utföra semi-strukturerade 
intervjuer. Författarna har tydligt informerat de fyra respondenterna om att det är en frivillig 
intervju och att de kan välja att avslutade intervjun när de vill. Det gavs tydliga instruktioner 
om att under intervjuerna kommer det finnas en diktafon samt att materialet kommer 
transkriberas. Vill respondenterna stryka något som sagts under intervjun kommer det göras 
omedelbart. (Bryman, 2011) 
Författarna som utförde studien behandlade empiri samt deltagarinformation med sekretess 
för att skydda organisationerna samt respondenterna. Känsliga uppgifter har inte förvarats på 
nätservrar eller andra förvaringsutrymmen eftersom det finns en risk att den känsliga 
informationen skulle kunna bli tillgänglig för någon annan än författarna. (Bryman, 2011) 

2.13	  Metodavgränsning	  

I studien har den kvantitativa metoden valts bort eftersom metodiken inte skulle få fram 
respondenternas uppfattningar och tankar. Materialet från en kvantitativ metod hade inte 
blivit tillräckligt specifikt för att kunna genomföra studien.  

2.14	  Metodkritik	  	  

De semi-strukturerade intervjuerna har utförts på platser som valts av respondenterna. Hade 
intervjuerna genomförts på en neutral mötesplats för både respondenterna samt författarna 
hade det empiriska materialet eventuellt gett annat resultat. Att utföra intervjuerna på en plats 
där respondenterna känner sig trygga kan det framkalla en viss osäkerhet för författarna. Dock 
får respondenterna en trygg miljö och det främjar möjligheten att respondenterna vågar delge 
författarna med mer relevant empiriskt material. Som författare var det väsentligt att vara 
tillmötesgående mot respondenterna samt underlätta deras medverkan i studien och valde då 
att utföra intervjuerna på platser som var bekväma för dem. (Bryman, 2011) 
 
Vid kodning av transkriberingen kan det försvinna kontext eftersom författarna plockar ur 
textstycken och fokuserar på de olika temana. Vilket gör att relevant empiri kan gå förlorad 
eftersom de kan bli svårt att återskapa den sociala situationen. (Bryman, 2011) 

2.15	  Källkritik	  

Det har endast använts etablerade databaser som innehåller vetenskapliga artiklar för att 
säkerställa att vår teoretiska referensram är baserad på vetenskapliga studier. Flertalet källor 
som använts har haft den kommunikativa förmågan i fokus. Det har varit komplicerat för 
författarna att hitta aktuell vetenskaplig litteratur om området vilket gjorde att det söktes 
artiklar som inom likartade områden för att kunna komplettera teorin. Artiklar och litteratur 
som används i studien anser författarna vara aktuella och trots att ett antal källor är äldre 
tycker författarna att de fortfarande är användningsbara. De äldre källorna anser författarna 
vara releventa eftersom de handlar om hur den kommunikativa förmågan ser ut och i 
jämförelse med modernare källor finns det samma syn på hur den ska utnyttjas. (Bryman, 
2011 ; Metoddoktorn, 2014) 
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3.	  Teoretisk	  referensram	  

Författarna av studien kommer här redovisa den teori som samlats in.  

3.1	  Att	  arbeta	  med	  den	  kommunikativa	  förmågan	  

För att kunna uppnå en gynnsam kommunikativ förmåga behöver personalen informeras om 
vad deras arbetsuppgifter är och vilken roll de har. Det skapar ett klimat som får 
organisationskulturen inom företaget att växa fram. Den kommunikativa förmågan i en 
organisation har två huvudsakliga mål, först ska informationen som ges till de anställda 
handla om vad deras huvudsakliga uppgift är på företaget, vad företagets policy samt mål är. 
Det handlar även om att skapa ett klimat i organisationen där den kommunikativa förmågan 
har en central roll vilket främjar kreativitet. (Elving, 2005) 
Eriksson (2007) tar upp flera aspekter om vad den kommunikativa förmågan ger en 
organisation: 
 

• Överblick 
• Enighet om mål 
• Skapar bättre beslutsunderlag 
• Motivation och gemenskap 
• Underlättar samarbete 
• Motverkar rykten 
• Underlättar vid delegering 
• Minskar personalomsättningen 
• Underlättar rekryteringen 
• Bidrar till personlig utveckling 
• Skapar bättre förutsättningar för förändring   
• Ger bättre resultat och lönsamhet för företaget. 

 
McCroskey och Richmond (2001) tar upp funktioner som är dominerande när det kommer till 
den kommunikativa förmågan inom organisationer. Den informativa funktionen är att 
kommunicera ut den nödvändiga informationen till personal för att kunna anpassa och 
effektivisera arbeten vid exempelvis förändringar om olika processer eller tillvägagångssätt. 
Funktionen är vanligtvis använd vid kommunikation från ledning till de lägre nivåerna av 
hierarkin. Den kommuniceras ut via text, där samma meddelande går ut till all personal men 
kan kombineras med informationsmöten vid behov. Eriksson (2007) tar upp att idag fungerar 
det inte endast använda ett sätt att kommunicera på utan det behöver användas flera 
varierande kommunikationskanaler när information sänds ut för att personalen ska ta till sig 
informationen. 
 
Den integrerande funktionen fokuserar på kommunikation gällande samordning av 
arbetsuppgifter och samarbeten mellan avdelningar för att nå ett gemensamt mål. För att få 
personalen att arbeta tillsammans effektivt och vara koordinerade i arbetet. (McCroskey & 
Richmond, 2001) 
 
Funktionen ledning är att kommunicera ut till personalen om vad som behöver åstadkommas 
för att hantera information som finns i syfte att komma personal närmre och bygga upp en 
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relation. Med en närmare relation till personal är det enklare att få en förståelse om hur de ska 
agera på bästa sätt för organisationen. Funktionen kan kopplas ihop med Eriksson (2007) som 
menar att den kommuniktiva förmågan är för faktabaserad och att kommunikationen inte 
endast handlar om att berätta om organisationens beslut och mål utan även om att förändra 
attityder och värderingar. För att det ska uppnås krävs det ett känslomässigt engagemang från 
medarbetare och chefer. Chefer som ansvarar för att delge personalen med information 
behöver också kunna ta emot återkoppling från medarbetarna. (McCroskey & Richmond 
2001) 
 
Den sociala funktionen är den som vanligtvis blir bortglömd men kan anses vara den mest 
väsentliga. Den beskriver vikten av att hålla en dialog med sin personal om hur de mår i sitt 
arbete. Funktionen beskriver om hur personalen ska uppföra sig på arbetet och vilka personer 
som ska kontaktas i olika situationer. Det ska finnas informella normer om hur personalen ska 
uppföra sig och tala till varandra på jobbet. Det ska finnas en bekväm social situation där 
personalen har vetskapen om hur de bemöter andra medarbetare. Det borde prioriteras när det 
kommer till nyanställda och hur de anpassas till organisationen bästa sätt. (McCroskey & 
Richmond, 2001) Eriksson (2007) menar också att den här typen av kommunikation inte är 
planerad eller styrd av ledningen utan att det sker av personalens egna initiativ. Eriksson 
betonar också att det är den kommunikationen där personalens tankar och idéer kommer fram, 
under exempelvis raster. Den sociala interaktionen som sker i en organisation är väsentlig för 
att kunna utveckla en organisations kommunikativa förmåga och betydelsen för 
organisationer hur den leder till nya perspektiv hos personalen. (Hamrefors, 2014) 
Forskning visar att den kommunikativa förmågan i organisationer inte kan vara 
standardiserad utan det måste finnas kunskap i hur den ska genomföras. Det kräver strategi 
samt planering om hur organisationen ska genomföra den kommunikativa förmågan för 
innovativa resultat. Det öppna kommunikationsklimatet är baserat på att kommunikationen 
ska ske vertikalt, horisontalt samt diagonalt tillsammans med att öppna kanaler av 
kommunikation ska finnas dock med undantag av känslig information för organisationen. En 
byråkratisk struktur ska undvikas om innovation är i fokus för organisationen vilket också 
drabbar den kommunikativa förmågan. För att kunna utveckla en kommunikativ förmåga som 
bidrar med kreativitet behöver det finnas en nära koppling mellan ledningen och ansvariga för 
de centrala mekanismer samt operatörer som är ansvariga för verkställanden. En organisation 
som vill vara innovativ har behov av att sammanställa och överföra information till flera 
interna informationsområden. Information är ett nödvändigt villkor för innovation dock är det 
inte ett tillräckligt villkor och om en organisation vill överföra information behövs en 
välutvecklad kommunikationsstrategi. (Johannessen & Olaisen, 1993) 
 
Enligt Cashman, Clampitt och Dekoch (2000) finns det flera förekommande strategier 
gällande den kommunikativa förmågan. En av dem är spray and pray vilket är när all 
information kommuniceras ut till personalen med förhoppningen om att personalen själva 
uppfattar vilken information som borde prioriteras. Ledningen tror att omfattande information 
ger effektivare kommunikation och välgrundade beslut vilket inte är resultatet eftersom det 
vanligtvis förvirrar personalen. En annan strategi är när endast väsentlig information sänds ut, 
tell and sell. Den skapar ingen närmre relation mellan ledning och chefer samt att det kan 
finnas svårigheter med återkoppling eftersom personalen tar emot informationen passivt. Det 
är samma som envägskommunikation som är en direkt och okomplicerad 
kommunikationsform och är lämplig i sammanhang som kräver snabba beslut (Dahlkwist, 
1994). Underscore and explore är en strategi som tillåter kreativ frihet när det kommer till 
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upptagningen av informationen. Information som kommuniceras ut fokuserar på 
fundamentala frågor som berör organisationens framgång. Personalen får tid och utrymme att 
analysera samt ta åt sig informationen för att kunna ge återkoppling. När ledningen anser att 
återkopplingen är genomförd är informationsprocessen klar. Underscore and explore har 
samma innebörd som Dahlkwist 
(1994) kallar 
tvåvägskommunikation vilket är 
när mottagaren av 
informationen får tillfällen att 
ge återkoppling på 
informationen som den tagit del 
av, exempelvis interaktionen 
mellan chef och personal. När 
en återkoppling sker minskar 
risken för missförstånd eftersom 
informationen blir tydligare och 
alla parter är mer delaktiga 
(Högström, Bark, Bernstrup, Heide & Skoog, 1999).            Figur 2. Kommunikationsstrategi 
 

En strategi baserad på personalen, identify and reply, är när informationen baseras på vad 
personalen anser är väsentligt och vilka frågor som borde hanteras av ledningen. Dock saknar 
personalen vanligtvis kunskapen för att ta upp rätt frågor eller besitter en helhetsbild om 
organisationen och vad som behövs. Withhold and uphold är en strategi där ledningen väntar 
med att kommunicera ut information tills det anses vara nödvändigt. (Cashman, Clampitt & 
DeKoch, 2000) 
 
Osman, El Beltagi & Hardaker (2015) beskriver att en planerad informationsspridning skapar 
förmågan att se nya möjligheter för organisationer och att de effektivare når de uppsatta 
målen. För att det ska existera ska ledningen arbeta med att skapa en struktur som främjar 
informationsspridning och det ger personal kunskap om företagets mål och visioner samt att 
det underlättar organisationents koordination. För att ett företag ska uppnå sina mål och kunna 
vara så effektiva som möjligt måste den kommunikativa förmågan hanteras strategiskt. 
                 
Enligt Eriksson (2007) har teknologin under de senaste åren förändrats vilket gjort att 
organisationer har fler kommunikationskanaler att använda för att förmedla budskap mellan 
personal och chefer. Även Kupritz och Cowell (2001) betonar att kommunikationsteknologier 
har radikalt förändrat tillvägagångssättet att kommunicera mellan individer och 
organisationer. Det tillsammans med att kravet hur effektiv utveckling och 
informationsspridning sker är det stora problemet för organisationer idag. Organisationer kan 
inte endast kommunicera med bara en kanal utan det krävs varierande 
kommunikationskanaler för att kunna få ut information till personalen. 
Kommunikationskanalerna behöver ses över ifall de fortfarande är aktuella och uppfyller dem 
informationsbehov som organisationen har. Annars bör de prioriteras bort mot mer aktuella 
och effektivare kanaler. Tillsammans med att det inte längre bara går att kommunicera ut 
organisationens beslut och mål utan de måste också förändra attityder och värderingar bland 
de anställda. 
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Forskning har visat att informationsflöden och informationsutbyten mellan en organisations 
avdelningar ger ökade förutsättningarna för innovationer. (Kanter, 1982) För en effektiv 
kommunikativ förmåga bör organisationer undvika en hierarkisk struktur eftersom 
informationsflödet färdas uppifrån och ned (Tidd & Bessant, 2013). Den kommunikativa 
förmågan ska tillåta ett öppet informationsflöde vilket främjar den innovativa processen enligt 
Johannessen & Olaisen (1993). Dock har annan forskning visat att en hierarkisk strukturen 
inte hämmar informationsflödet. Strukturen kan hjälpa en organisation att öka sitt inflytande 
genom varje led nedåt i organisationen. Eftersom informationen måste färdas genom ett 
flertal steg och nivåer leder det till att personal blir en del av den kommunikativa förmågan på 
ett effektivare sätt. Personalen förväntar sig att få höra information direkt från sin närmsta 
chef och förlitar sig på det vilket leder till att det finns förväntingar att cheferna ska vara 
välinformerade för att kunna framföra och sprida vidare information på ett korrekt sätt. Om 
den närmsta chefen är välinformerad kommer det leda till minskat behov av face-to-face 
kommunikation samt om cheferna besitter väsentlig information är det sannolikt att de 
resterande i organisationen också är välinformerade. (Klein, 1996)  
 
I en organisation ska personalen hanteras som resurser eftersom varje individ har egna tankar 
och idéer. Att i den kommunikativa förmågan lyfta fram varje individs kreativitet får 
organisationen bättre förutsättningar att kunna vara framgångsrika och innovativa. 
Organisationer kommunicerar ut flera olika typer av information för att verksamheten ska 
kunna nå de uppsatta målen. Det bör finnas daglig information för att personalen ska kunna 
utföra sina arbetsuppgifter samt att kommunicera ut information på längre sikt exempelvis 
vilka mål organisationen har. För att en organisation ska kunna nå de uppsatta målen och 
visionerna behöver ledningen kommunicera ut de långsiktiga målen exempelvis med hjälp av 
policies, budgetering eller de PM som reglerar verksamheten. Organisationer behöver 
kommunicera ut värderingar, etik och den människosyn som verksamheten vill att personalen 
ska besitta. Personalen gynnas även av den personliga relationen när det kommer till att ta till 
sig organisationens kultur och de sätt individerna ska kommunicera på. Den kommunikation 
som sker under exempelvis luncher anser Eriksson (2007) vara den väsentliga när det 
kommer till kreativitet. Det är en oplanerad kommunikation och är inget som kan styras av 
ledningen utan det är personalens egna tankar och idéer som kommer fram spontant vilket 
ökar personalens kreativitet och engagemang i organisationen. (Eriksson, 2007) Ett sätt för att 
öka den spontana kommunikationen mellan personalen är att förändra arbetsmiljön. Att ha 
soff- och stolgrupper utöver det gemensamma fikarummet som ger ett mer inbjudande intryck 
till att sätta sig ned vid en kollega och spontant ställa frågor eller hålla en konversation. Att se 
andra anställda föra en öppen kommunikation leder till att fler vågar ta efter klimatet. 
(Leonard & Swap, 2005)  
              
För att kunna få en förståelse för hur den kommunikativa förmågan ser ut i organisationen 
måste en förståelse finnas för hur klimatet är i organisationen. Det är i klimatet som 
organisationens idéer, värderingar, symboler och tankemönster existerar (Aasen & 
Amundsen, 2011). Organisationer som tillåter öppen kommunikation har visats påverka och 
skapa det kreativa klimatet som är en nödvändighet för att organisationer ska vara 
framgångsrika. Det skapar ett fritt informationsflöde som främjar den innovativa processen. 
Det krävs en strategi samt plan hur organisationen ska genomföra sin kommunikativa 
förmåga för bästa innovativa resultat. (Johannessen & Olaisen, 1993) Kommunikationsklimat 
i den kommunikativa förmågan har särdrag i att det finns ett öppet byte av information, det är 
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lätt att nå sina medarbetare och att det överlag finns ett klimat som stöttar delning av 
information mellan medarbetare (Van den Hooff & de Ridder, 2004). 
Den kommunikation som är interaktiv är det som föder kreativitet menar Leonard och Swap 
(2005). Ambitionen i att skapa en gynnsam kommunikativ förmåga kräver det att en 
organisation prioriterar att: 
 

• Lyssna på sina medarbetare 
• Presentera information 
• Kunna koppla samman olika idéer 
• Förespråka en rak och uppriktig kommunikation 

 
För att organisationens personal ska känna sig trygga med att bidra med idéer och förslag 
måste det finnas en chef som är villig att lyssna. (Eriksson, 2007) Förmågan att lyssna är inte 
en passiv egenskap utan den kräver att chefer engagerar sig och att kreativiteten tillåts i 
kommunikationsklimatet som ger utrymme för åsikter och förslag. (Leonard & Swap, 
2005)     
 
Att kunna presentera något på korrekt sätt är väsentligt samt att kunna kommunicera det på ett 
sätt som medarbetaren föredrar. Genom att presentera ny information på ett planerat sätt 
kommer göra personal engagerad och motiverad till att medverka i den kommunikativa 
förmågan. (Leonard & Swap, 2005) 
 
En öppen och ärlig kommunikation är väsentlig för den kommunikativa förmågan eftersom 
personalen känner bekvämlighet med att våga ta upp kreativa förslag. Att chefer även kan 
hjälpa personal att få en förståelse för organisationen och få dem att kommunicera sina 
tankar. (Leonard & Swap, 2005) 
 
Innovation är väsentligt för att organisationer ska kunna utvecklas i samma takt som 
marknaden och det är den kommunikativa förmågan som får innovation att växa. Genom att 
kommunicera med sina anställda och lyssna på personalen inom organisationen som har 
kreativa förslag kommer organisationen effektivare nå fram till utveckling samt de uppsatta 
målen. (Leavy, 2005) 
 
Relationen mellan innovation, klimat, strategi och kommunikation har blivit tydligare samt att 
organisationer ser dem som väsentliga faktorer till framgång. Uppkomsten av kreativa tankar 
och idéer kommer genom dialoger mellan individer. Att skapa ett öppet 
kommunikationsklimat där kreativiteten hos personal och chefer är väsentlig för att bygga ett 
innovativt företag. Forskning har dock visat att det är komplicerat att få organisationer att 
arbeta efter det sättet eftersom kreativa diskussioner lämnas över till de som anses vara 
kunniga inom området. Vilket gör att organisationer som vill vara innovativa måste arbeta 
med att skapa ett klimat som tillåter kreativa diskussioner bland personalen eftersom 
forskning har visat att det finns samband mellan kommunikation och innovation. Främst är 
det muntlig kommunikation som har den största inverkan på kreativa tankar eftersom 
återkoppling och diskussion uppstår direkt. (Uljin, O’Hair, Weggeman, Ledlow & Hall, 2000) 
 
Den kommunikativa förmåga är väsentlig för innovation vilket ett flertal forskare är eniga om 
och studier har visat att om en organisation har en planerad kommunikativ förmåga kommer 
det göra organisationen effektivare inom innovation och idégenerering. Forskning har visat 
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tydliga kopplingar mellan att kommunikation och informationsspridning i organisationer är 
beroende av information och att det leder till fler framgångsrika innovationer. Oavsett om en 
grupp ska lösa ett komplext eller ett enklare problem är informationskällor väsentliga 
(Monge, Cozzens & Contractor, 1992). En effektiv kommunikativ förmåga inom en 
organisation är en nödvändighet för att organisationer ska kunna vara framgångsrika och det 
leder till att organisationen kan prestera bättre. (Ruck & Welch, 2011) 
 
Idégenerering är beroende av extern information och den interna kommunikationen eftersom 
det finns en väsentlig del information i omvärlden som inte finns tillgängligt i organisationen. 
Idégenerering är sammanhängande med den kommunikativa förmågan som existerar inom 
organisationen och måste därför kunna dela information för att underlätta idégenereringen. 
(Johannessen & Olaisen, 1993) 

3.2	  Kommunikationskanaler	  

Forskning har fastställt att kreativitet påverkas av både informationskällorna och 
kommunikationskanalerna. Det har på ett generellt sätt visats att det handlar om kvalitén på 
kommunikationskanalerna än hur många kanaler som används i den kommunikativa 
förmågan. (Johannessen & Olaisen, 1993) Dock har fler och varierande kanaler en positiv 
effekt på medarbetarens kreativitet (Strid, 1999). 
 
Den största påverkan på kommunikationskanaler är utvecklingen av internet och intranätet. 
Trots att de teknologiska kommunikationskanalerna bidrar till organisationer väljer inte 
personal kommunikationskanalen utan valet att kommunicera sker automatiskt eftersom 
personalen sitter vid datorer majoriteten av dagarna och anser det som rutinbaserat. En 
anledning till att intranät är en etablerad kanal är att den förbättrar en organisations 
kommunikativa förmåga. (Kupritz & Cowell, 2001) 

Det finns två funktioner med ett intranät, det första är att det ska vara en kanal för 
informationsspridning till personalen samt det ska vara ett verktyg där de anställda kan söka 
och hantera arbetsrelaterad information.(Heide, 2002) Ett intranät kan även användas för att 
redigera och strukturera upp information för organisationen eller utvald personal på ett sätt 
som de analoga medierna inte har utrymme för. (Kupritz & Cowell, 2001) 

Att använda digital kommunikation ger ledning, chefer och personal en bättre kontroll över 
organisationens informationsflöde som är en väsentlig del av personalens arbete. Intranätet 
ger personalen en ökad möjlighet att få uttrycka åsikter samt att effektivare kunna sprida 
information. Dock har den direkta och digitala kommunikationen en negativ effekt på 
tolkningen av informationen eftersom den inte är lika djupgående och därför uppstår en 
minskad förståelse vilket medför risker med att informationen kan misstolkas. Digitala 
kommunikationskanaler är tidssparande verktyg för organisationen som kan öka 
produktiviteten i organisationen men endast om de hanteras varsamt och strukturerat. Samma 
teknologier som sparar organisationer tid och resurser kan även ha en negativ påverkan. Det 
eftersom att stor del information kan spridas och det sätter högre krav på informationen som 
sänds ut. (Heide, 2002) Produktiviteten minskar eftersom personalen spenderar arbetstid på 
att ta in information och blir då ett störningsmoment samt slöseri med organisationens 
ekonomiska resurser. Det betonas att teknologin inte får dehumanisera organisationer och att 
face-to-face kommunikation fortfarande är väsentligt. Personal vill att privat, Human 
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Resource-inriktad och komplicerad information ska kommuniceras muntligt. Känslig 
information vill inte personalen ska skickas ut via mail utan de vill ha att återkoppling och 
coachning från chefer ska ske via en dialog. (Kupritz & Cowell, 2001) 

Yuan & Zhao (2013) skriver att för att kunna skapa en framgångsrik organisation krävs det en 
effektiv kommunikationskanal som är modern och de betonar betydelsen av 
informationsspridning med hjälp av sociala medier. Genom att skapa en tjänst som är 
anpassad för organisationen där personal är frekventa användare bidrar det till effektivare och 
frekvent informationsspridning, utbyten av kunskaper, är motiverande samt ett nöje för 
personalen. Via kommunikationskanalen ges det utrymme och ökad möjlighet för cheferna att 
lyssna på personalen samt besvara deras frågor. Studier har visat att om personal har en 
kommunikation med sin VD via social media kommer det öka personalens känslor positiv 
och att de kommer känna sig inspirerade och stolta över sin organisation (Men, 2014).  
 
Barker och Gower (2010) belyser att med den komplexa strukturen av interaktioner kommer 
en avgörande utmaning, hur kommunikationen ska genomföras mellan individer och grupper. 
En kommunikationsteknik som kan få ut ett budskap och information korrekt till personalen 
är storytelling. Tekniken sprider information med hjälp av historier och berättelser vilket ger 
personal en förståelse samt ett känslomässigt engagemang. Barker och Gower(2010) förklarar 
storytelling som att det ger en förståelse om vad organisationen är, vilken historia den har och 
vad organisationen vill vara. Historierna är minnesvärda, lätta att förstå och etablerar en 
gemensam plattform för att skapa trovärdighet. Storytelling är en metod att kommunicera för 
att nå ut till hela personalen eftersom forskning visat att personal, trots olikheter uppfattar 
informationen på samma sätt. Engagemanget som skapas av storytelling kommer positivt att 
påverka hur villig personalen är att delta i den kommunikativa förmågan. (van Hooff & de 
Ridder, 2004) 

Forskning har visat att det finns mönster av kommunikation och informationsflöden i 
innovativa organisationer. Organisationer som fokuserar på skriftlig kommunikation har lägre 
kvalité på sina innovationer gentemot de organisationer som strävar efter att arbeta med face-
to-face kommunikation. Studier har visat att grupper som hade värdeskapande innovationer 
var de som hade en stor del av sin kommunikation via face-to-face kommunikation samt att 
de kommunicerat med andra medarbetare utanför gruppen. (Johannessen & Olaisen, 1993) 
Relevanta informationskällor är därför kritiskt för att få fram innovationer (Katz & 
Thushman, 1979). Vilket också Men (2014) betonar att personal föredrar face-to-face 
kommunikation när en dialog ska uppstå. Även ledning och chefer är bekväma i den formen 
av kommunikation eftersom de har en tro om att det är den effektivaste 
kommunikationsformen. (Leavy, 2005) 

Det finns fördelar med att kunna förmedla sin idé anonymt till sin organisation eftersom 
personal som inte trivs med att öppet diskutera sin idé har möjlighet att få bidra med sin idé 
via andra kanaler än de interaktiva face-to-face kommunikationerna. Dock har forskning visat 
att det även kan leda till att personal kan stjäla varandras idéer och på grund av anonymiteten 
är det problematiskt att spåra vem idéen tillhör. Det leder till att de anonyma grupperna 
presterar sämre eftersom det skapas en misstro om att en annan från personalen kan ta deras 
idé. (Jung, Schneider & Valacich, 2005) 

3.3	  Personalens	  roll	  i	  den	  kommunikativa	  förmågan	  
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För att få fram och arbeta med innovationer krävs det motiverad personal. De måste vara 
motiverade till att bidra med sin tid och arbetskraft som krävs för att ta fram innovationer 
(Monge, Cozzens & Contractor, 1992). Att kommunicera information samt nya idéer via 
diskussioner och konversationer inom organisationer är ett väsentligt tillvägagångssätt för 
idégenerering. Att kommunicera effektivt med olika individer och att diskutera varierande 
ämnen i växlande miljöer vid olika tidpunkter kräver att de anställda har ett flexibelt 
kommunikationsbeteende. (Katz & Thusman, 1979 ; Men, 2014) Verktyg som hjälper en 
organisation att arbeta med den kommunikativa förmågan ger en lojal personal och 
forskningar har visat att de anställda trivs med arbetsplatsen om en fungerande kommunikativ 
förmåga finns. (Linke & Zerfas, 2011)  
 
När den kommunikativa förmågan ska etableras i en organisation menar forskare att 
ledningen behöver utgå från en social konstruktion och att ledning måste ha kännedom om 
personalen. (Heide, Johansson & Simonsson, 2012) Kvalitén på information påverkas av hur 
organisationen hanterar sin kommunikation vilket har effekt på informationen som personalen 
sprider och hur nöjda de är med den kommunikativa förmågan. (Mohr & Sohi, 1995)          
 
Forskning har visat att det finns en betydelse i den muntliga kommunikationen mellan chef 
och personal. Personalen känner mest trovärdighet hos den närmaste chefen som har störst 
möjlighet att kunna skapa rätt förutsättningar för personalen. Det som är problematiskt är att 
ledning och chefer sällan ser sitt ansvar i att föra en dialog med personalen eller skapandet av 
delaktighet. Utan de fokuserar på informationen och förmedlandet vilket hör samman med 
den tidsbrist som kan finnas i organisationen. För att kunna skapa delaktighet och dialoger 
med personalen krävs det tid som brukar prioriteras på andra områden. Kärnan i dialogen är 
att skapa en betydelse och mening bakom det som kommuniceras samt hur meddelandet 
skapar ett gemensamt värde. Dialogen mellan personal och chefer möjliggör att kunna ta del 
av varandras erfarenheter och kunskaper för att kunna komma fram till en djupare förståelse. 
Det som kan försvåra dialogen är relationen mellan chef och personal samt att i den 
dynamiken finns det risk för ett maktförhållande. I den hierarkiska strukturen finns det en 
uppfattning om vem som ska föra dialogen och vem som ska lyssna. Det hämmar möjligheten 
i att skapa betydelse och ett gemensamt lärande. (Heide, Johansson & Simonsson, 2012) 
 
De problem som kan uppstå i organisationer gällande den kommunikativa förmågan är att 
ledningen inte vill ta del av personalens återkoppling och att tagna beslut inte kommuniceras 
ut. De problem som personalen tar upp är att deras åsikter inte prioriteras av ledningen och att 
det kommuniceras ut för omfattande information. Ledningen kan uppleva problem att de inte 
känner att personalen följer de direktiv som finns, att den information som sänds ut inte når 
fram, att det förekommer skvaller samt att personalen också sänder för omfattande 
information till ledningen. (Heide, Johansson & Simonsson, 2012) 
 
Thomson och Hecker (2000) beskriver dagens personal som interna kunder. Författarna 
betonar att de interna kunderna, personalen, måste känslomässigt engagera sig i 
organisationen och de mål, visioner och värderingar som finns. Studier har visat att om det 
finns en fungerande kommunikativ förmåga i organisationen är det fler från personalen som 
engageras sig i organisationen och blir interna kunder. (Constantin & Baias, 2014) 
Forskning har visat att personal som insett vikten av den kommunikativa förmågan engagerar 
sig även i kommunikationsprocesser och att det är på grund av att personalen känner tillit till 
varandra. (Webber, 2000) När personalen har fått information om samma händelse men att 
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informationen kan uppfattas olika av personalen. När ett beslut ska fattas är det med sannolikt 
att personalen kommer att fatta ett beslut som är baserat på vad deras information har 
gemensamt och inte överväga om någon av deras olika informationskällor har starkare 
argument i ett beslutsfattande. Det sker omedvetet och om personalen ska, baserat på den 
givna informationen, fatta ett gemensamt beslut är det väsentligt att alla får samma 
information vid samma tillfälle och om inte bör det vidtas åtgärder för att säkerställa att 
personalen överväger informationen vid ett beslutsfattande. (Leonard & Swap, 2005)  
 
Personalen i en organisation är en väsentlig källa för innovation vilket gör att det behövs en 
tydlig kommunikativ förmåga samt en aktiv personal. Den kommunikativa förmågan är 
grundläggande för att det ska lyckas. Personal och chefer måste vara motiverade samt villiga 
att lägga ned tid för att kunna utveckla och ta fram kreativa idéer. Personal vill ha 
högteknologiska och moderna kommunikationskanaler samtidigt som de vill ha en personlig 
kontakt med sina chefer. (Linke & Zerfas, 2011) 
 
Organisationen måste anpassa informationsflödet beroende på vem som ska ta till sig 
informationen. Även om informationen är relevant för en individ är den inte det för resten av 
personalen. (Ariely, 2000) Det behöver undersökas närmre om vilken information personalen 
är intresserade att ta del av och varför de vill ha den typen av information. (Strid, 1999) Om 
personalen utsätts för irrelevant information leder det till att individen inte kan fatta ett 
välgrundat beslut eftersom de känner förvirring (Ariely, 2000). En bristande kommunikativ 
förmåga i en organisation är problematiskt eftersom det leder till ineffektivitet. (Welch & 
Jackson, 2007) I platta organisationer får personalen möjligheten att fatta egna beslut och tar 
naturligt ett större ansvar. (Heide, Johansson & Simonsson, 2012) Forskning har visat att 
genom utbildning går det att utveckla och träna upp förmågan att kunna kommunicera på 
korrekt sätt. Vilket underlättar för organisationen eftersom personal och chefer vet hur 
information ska spridas och uppfattar den på samma sätt (Stokoe, 2014). Att utveckla ett 
gemensamt språk är till fördel eftersom det skapar en förståelse för andra eftersom personalen 
har olika bakgrunder rent utbildning- och arbetsmässigt. Att utveckla ett gemensamt språk att 
tala kommer underlätta samarbeten och dialoger mellan personalen och chefer .(Leonard & 
Swap, 2005) 

3.4	  Den	  kommunikativa	  förmågan	  och	  en	  organisations	  kreativitet	  

Leonard och Swap (2005) tar upp att den kommunikativa förmågan har en väsentlig påverkan 
på en organisations kreativitet. Att skapa ett kreativt klimat genom planerad och öppen 
kommunikation ger förutsättningarna för ett innovativt företag dock tillsammans med andra 
aspekter. Personalen ska vara medvetna om organisationens mål och visioner för att öka deras 
kreativitet. Det kräver att i den kommunikativa förmågan finns korrekt och aktuell 
information till personalen. Motivationen och engagemanget som skapas från den 
kommunikativa förmågan tillåter att personalen känner trygghet med att komma med idéer 
och förslag till chef och ledning. 

Leavy (2005) menar att innovation förlitar sig på en kommunikativ förmåga där 
organisationen låter personalens idéer flöda fritt i organisationen vilket skapar öppenhet och 
förtroende. Om organisationens personal får tänka fritt, kreativt och innovativt skapas ett 
kommunikationsklimat med värderingar där personalen känner sig delaktig i visionerna och 
målen. Kommunikationen måste ske mellan lämplig personal för att kunna främja den 
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innovativa medarbetaren i organisationer. Den kommunikativa förmågan i en organisation är 
väsentlig för att främja den innovativa kulturen som i nuläget behövs för att en organisation 
ska vara framgångsrik. 

Den kommunikativa förmågan skapar motiverad och engagerad personal vilket leder till att 
organisationer har möjligheterna att skapa värde för sina kunder och aktörer. Personalen 
får  samhörighet med organisationen och vill utvecklas tillsammans. Det bildas ett klimat i 
organisationen där personalen vågar bidra med kreativa förslag och idéer som de ser att 
organisationen kan gynnas av eftersom personalen vill att organisationen ska vara 
framgångsrik. Det tillsammans med att diskussioner ökar vilket gör att idéer och tankar får 
utrymme och att personalen tillsammans utvecklar varandras idéer. (Amar, 2004) 

Hartmann (2006) förklarar motivation som den mest väsentliga källan till ett företags förmåga 
att vara innovativt. De enda som kan komma med kreativa förslag och idéer är personalen i 
organisationen och det är personalen som kan gå utanför sina ramar samt rutiner för att 
engagera sig mer i organisationens aktiviteters. Det kräver dock att det byggs upp motiverad 
personal, vilket den kommunikativa förmågan gör i dagens organisationer. Organisationens 
kultur och klimat är en kritisk punkt för att vara innovativ och framgångsrik. En individs 
motivation skiljer i eftersom alla är olika och motiveras annorlunda. (Hartmann, 2006) 

4.	  Empiri	  

Här kommer den empiri som samlats in från våra respondenter presenteras. 

4.1	  Respondent	  1	  

Respondenten är en kvinna som arbetar på ett stort telekomföretag som finns i ett flertal 
länder och har en roll som Global Product Marketing Manager. Hennes roll inom 
organisationen är att arbeta mot andra organisationer med deras kommunikativa förmåga. 
Företaget befinner sig i nuläget i en förändringsfas. Hennes roll handlar delvis om att 
kommunicera ut till företaget vad hennes avdelning arbetar med och vill åstadkomma. 

4.1.1	  Arbetssätt	  

Respondenten beskriver att målen samt organisationens strategier är förstådda på 
huvudkontoret men längre bort från huvudkontoret skiljer sig bilden av 
kommunikationsstrategin. Cheferna har en medveten kommunikationsstrategi där de inte 
sprider omfattande information till personalen eftersom de vill att de anställda ska fokusera på 
det som händer dag för dag. 
 

“Det är medvetenheten från cheferna tror jag, de ska nog alltid vara lite 
längre fram för de har ju den strategiska vyn och det är deras uppdrag i 

företaget, medarbetarna ska jobba i dagsläget. Det är därför 
huvudkontoret alltid är lite mer strategiska och är lite längre fram än de 

som sitter på andra kontor.” (Respondent 1, 2015) 
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Respondenten uppfattar situationen som att cheferna ger omfattande information vid ett 
tillfälle istället för att informationen förmedlas successivt under en längre period. Det 
eftersom cheferna har uppfattningen att det leder till mindre förvirring bland personalen. 
Enligt respondenten skapas dock förvirring mellan de olika informationstillfällena eftersom 
personalen inte får någon kontinuerlig information. De har tidigare haft strategianställda som 
har kommunicerat om varför förändring är nödvändig och hur det ska hjälpa organisationen 
att växa samt hur förändringen kommer att genomföras. 
 
Respondenten föredrar att omfattande information ska finnas tillgängligt för att själv kunna få 
en helhetsbild och därefter plocka ut det hon finner väsentligt. I dagsläget har hon ett nätverk 
som är under uppbyggnad som har syfte att föra delar av organisationen och personalen 
närmre varandra för smidigare kommunikation och effektivare kommunikativ förmåga. 
Respondenten vill med förändringen ändra den organisatoriska strukturen genom att arbeta 
mer i multi-projekt som involverar olika kompetenser som organisationens personal har. Hon 
anser att den kommunikativa förmågan är väsentlig under en förändring och organisationen 
lever inte upp till den standard som borde finnas. Respondenten tar även upp att hon skulle 
önska förändringsledare som förmedlar förändring och innebörden av den till personalen. Hon 
betonar även att organisationen måste börja arbeta mer mellan avdelningar och utnyttja 
varandras kunskaper och erfarenheter. Att kunna ta lärdom av varandra och applicera lyckade 
projekt i exempelvis andra länder och respondenten uttrycker ett behov av ett internt socialt 
nätverk. 
 

“Företaget och samtliga dotterbolag till företaget verkar vara traditionellt 
uppbyggt på att man måste ha ett nätverk. Känner man inte folk i bolaget 

så kan man inte jobba.“ (Respondent 1, 2015) 
 

Respondenten uttrycker att det inte finns några tydliga riktlinjer om hur den kommunikativa 
förmågan sker. Ledningen samt cheferna bör bli mer medvetna och konsekventa om vilken 
information som ska förmedlas till personalen och varför. Det för att skapa mindre förvirring 
då irrelevant information bidrar till osäkerhet bland organisationens personal. Respondenten 
belyser att organisationen har en tendens att skicka ut omfattande information som har 
konsekvensen att personalen inte hinner eller prioriterar att ta åt sig informationen. 
 

“ ‘Jag tror att som ledare behöver du faktiskt ta och tänka till lite mer då. 
Vad är det du ska förmedla och varför.‘ Vem är det som är intresserad av 
den här informationen, vem ska ha den? Då visade det sig att det bara var 
30 personer som är intresserade och då är det ju mycket bättre att de 30 

får informationen än hela organisationen. För att ja, det blir förvirring och 
för mycket information. Folk slutar ju läsa till slut.” (Respondent 1, 2015) 

 
Respondenten förklarar att organisationen har en traditionell och tydligt hierarkisk struktur 
med många chefer. Hon belyser att det komplicerar för personalen att få tillgång och kunna 
förmedla information på grund av strukturen eftersom informationen fastnar i hierarkin. Hon 
uttrycker att det är ineffektivt och kan förbättras. Exempelvis en medarbetare som har rollen 
att jobba externt men att det har visat sig att individen har 60 procent interna möten och 40 
procent externa möten. Respondenten menade att det visade hur ineffektivt det är och att det 
borde vara tvärtom. 
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Respondenten tar upp vikten om nätverk och personlig kontakt i organisationen. Hon betonar 
att utan dialoger och interaktioner skapas komplikationer att kunna utföra ett arbete eller att 
skapa ett värde för sig själv samt för organisationen. Respondenten uttrycker att deras 
innovationsavdelning arbetar enskilt och inte kommunicerar ut information eller tar emot 
idéer från personalen. 
 
 
 

4.1.2	  Kommunikationskanaler	  

Respondenten berättar att företaget har ett intranät men har ingen kännedom om hur mycket 
det används av personalen dock beskriver hon att det är svår använt. Hon beskriver att om 
intranätet skulle förbättras skulle det att gynna den kommunikativa förmågan i 
organisationen. 
De har målsättning att arbeta mer med digital kommunikation, exempelvis videokonferenser, 
telefonsamtal och mail. Att vara flexibla och inte behöva kommunicera face-to-face vid varje 
tillfälle utan att de ska ske effektivare med hjälp av olika kanaler. Respondenten tar upp en 
tjänst för att främja den kommunikativa förmågan inom företaget som heter “Yammer”. 
Respondenten beskriver verktyget som en intern Facebook där personalem kan skapa egna 
grupper samt delge varandra information. Det i sin tur bidrar till ett fritt informationsflöde 
samt en effektivare kommunikativ förmåga. Företagets chefer och ledning bör också besitta 
en medvetenhet om att deras personal tar åt sig information på olika sätt och att det kräver 
varierande kommunikationskanaler. 
 

“Min erfarenhet är att det finns olika sorters människor exempelvis 
tekniker, de läser ju informationen gärna! Det går jättebra för dem. Men 
säljarna då, skickar du ett mail till dem kanske de läser det tre månader 

senare, om de ens läser det. Film däremot, det orkar säljarna att titta på.” 
(Respondent 1, 2015) 

 
Respondenten berättar om ett verktyg som heter Innovation-box där personalen digitalt kan 
skicka in en idé eller ett förbättringsförslag som individen finner väsentlig. Hon betonar att 
det skulle skapa värde för organisationen om personalen hade ett verktyg där de fick förmedla 
sina tankar och idéer. Organisationen skulle kunna vidareutveckla de idéer som anses 
intressanta för att sedan implementeras in i verksamheten. 

4.1.3	  Medarbetarens	  roll	  i	  organisationen	  

Respondenten tar eget initiativ i den kommunikativa förmågan och går runt den hierarkiska 
struktur som finns och hittar själv en lämplig personal att kommunicera med. Respondenten 
betonar att den hierarkiska strukturen hindrar personalens återkoppling om information som 
kommuniceras ut exempelvis när respondenten beskrev en situation där VD:n för 
telekomföretaget presenterade ett nytt arbetssätt och ingen vågade ställa följdfrågor kring 
presentationen. 

4.2	  Respondent	  2	  
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Respondenten är en kvinna som har yrkestiteln Product Development Manager och arbetar på 
ett stort telekomföretag som finns i ett flertal länder. Hon arbetar på organisationens 
huvudkontor och har två huvudsakliga arbetsuppgifter som innefattar en allians som 
organisationen har tillsammans med tre andra stora europeiska telekomföretag. 
Respondentens andra arbetsuppgift är att arbeta med att utforma erbjudanden till alla 
företagets kunder i hela norden. Hon arbetar på samma organisation som respondent 2 men på 
en annan avdelning. 

4.2.1	  Arbetssätt	  

Respondenten beskriver att det är en uppifrån och ned struktur i organisationen och att 
väsentlig information från personal och chefer fastnar eller försvinner i hierarkin. En 
anledning är exempelvis att cheferna vill skydda sig själva från att nämnas när det 
kommuniceras ut ett budskap med negativ innebörd. Respondenten beskriver att det finns för- 
och nackdelar med både platta organisationer och hierarkiska strukturer. Hon menar att i den 
platta organisationen finns det tendenser till att det blir stora avdelningar och att de kan vara 
svåra att hantera samt att i de stora grupperna ökar risken för att personal som individer 
försvinner i den stora massan. Hon betonar att en platt organisation sätter högre krav på 
cheferna och de måste arbete ännu hårdare med att få med sig all personal. 
Hon beskriver att ledningen och cheferna i organisationen inte är specifika eller detaljerade i 
den information som de kommunicerar ut på grund av att detaljer missas och förbises sker det 
missförstånd mellan cheferna och personalen. Den kommunikativa förmågan är i stor 
utsträckning engångskommunikation och att varje arbetsgrupp ska diskutera den givna 
informationen efteråt. Respondenten beskriver att om ledning och chefer skulle använda 
en  rak och tydlig kommunikativ förmåga skulle det underlätta för personalen att ta del av 
budskap och information. Hon betonar att ledningen och chefernas förmåga att använda den 
kommunikativa förmågan effektivt är varierande och tror att om chefer fick gå en utbildning 
om hur de ska kommunicera på ett effektivt sätt vore det till en fördel för organisationen. 
 

“Det är beroende, det är olika personer. Vissa personer är ju väldigt 
kommunikativa väldigt duktigt och är vana att kommunicera till många. 

Andra är mindre lyckade och som kanske skulle behöva gå en kurs eller tre, 
fyra, fem stycken.” (Respondent 2, 2015) 

 
Respondenten beskriver att den kommunikativa förmågan är väsentlig för utveckling och en 
nödvändighet för att se till att personalen är med på det som ska utföras och arbetar mot 
samma mål. Respondenten berättar att hon upplever att när hon ska kommunicera ut 
information är repetition väsentligt för att se till att personalen förstår vad som ska utföras och 
vad syftet är. Det genomförs en personalmätning varje år inom organisationens där 
personalen beskriver hur de upplever att samarbeten fungerar inom varje avdelning och mot 
andra avdelningar. Respondenten betonar att det inte är önskvärda resultat som visas och att 
det kunde vara bättre. 
 

“Det är ju jätteviktigt att man har en handshake om vad är det är vi ska 
uppnå. Så att alla har förstått vad det är som gäller. Och kommunikation 

är ju superviktigt för att, det märker man ju när man inte har 
kommunicerat tillräckligt väl så går det inte så jättebra.” (Respondent 2, 

2015) 
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Respondenten betonar att en fungerande kommunikativ förmåga gör organisationen 
effektivare och om personalen har förstått informationen kan alla arbeta mot samma mål. 
Respondenten anser att det är av värde att ha en chef som är engagerad och involverad i sitt 
arbetsteam samt att det värderas att de agerar som ett bollplank som hjälper arbetsgrupperna 
att driva frågor och beslut framåt. 
 

“Det är jätteviktigt så att alla är med på tåget så att säga, att alla har 
samma bild och det är ju en stötesten. Man tjatar och tjatar samma 

budskap men likväl så uppfattas det på väldigt olika sätt.” (Respondent 2, 
2015) 

4.2.2	  Kommunikationskanaler	  

Respondenten beskriver att det används både face-to-face kommunikation tillsammans med 
telefon- och videokonferenser som kommunikationskanaler. Hon berättar att organisationen 
har ett intranät där respondentens arbetsteam har en egen grupp där medlemmarna i teamet 
kan ladda upp information om deras pågående och kommande arbete. Respondenten betonar 
att innan telefonkonferenser sker bör teamet mötas och lära känna varandra samt ha en 
personlig dialog. Hon menar att för att gruppens kommunikation ska vara effektiv behöver 
individerna träffas och skapa en personlig relation för att få en förståelse för hur gruppens 
individer fungerar. Hon beskriver att det är viktigt att ha kommunikationsverktyg som hjälp 
när personalen inte kan resa till kontor i andra länder. 
 

“I början innan man har lärt känna varandra eftersom man jobbar i med 
olika kulturer så är det jätteviktigt att man först träffas, ett personligt möte 

de första gångerna sen så kan man ha videokonferens eller vanlig 
telefonkonferens.” (Respondent 2, 2015) 

 
Respondenten berättar att personalens datorer är programmerade till att använda 
organisationens intranät som startsida där personalen ska få information gällande 
organisationen och hon upplever att det fungerar bra samt att det används av personalen. Hon 
betonar dock att intranätet kan utvecklas och att det skulle vara till fördel om exempelvis 
chatter fanns tillgängligt. 
 
De interna värdeorden på organisationen är dare, care och simplify och kommuniceras ut från 
ledningen och cheferna enligt top-down hierarkin. Respondenten beskriver att värdeorden 
kommuniceras ut via en video som VD:n spelar in och som läggs upp på organisationen 
intranät där personalen kan gå in och ta del av VD:ns budskap. Respondenten beskriver att 
videorna är obligatoriska att se och har inte det skett inom en given tidsram skickas det ut en 
påminnelse. Hon betonar att även om personalen har sett videos om värdeorden betyder inte 
det att personalen har förstått värderingarna, att budskapet kommit eller att personalen förstår 
det som kommuniceras ut. Hon menar att videos är ett givande sätt i den kommunikativa 
förmågan eftersom personalen inte behöver anstränga sig i samma utsträckning som via 
exempelvis en dialog. Respondenten beskriver att ens närmsta chef är en väsentlig 
kommunikationskanal. 
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Respondenten beskriver att i nuläget när information kommuniceras ut lämnas det för mycket 
utrymme för egen tolkning och för att undvika det behöver budskapet framföras via flera 
kommunikationskanaler exempelvis en dialog och skriftligt. Hon menar att om det lämnas 
utrymme för egen tolkning i ett budskap kommer personalen tolka budskapet till sin egen 
fördel och eftersom det är en stor organisation kommer det ske många olika tolkningar. Hon 
beskriver att det är svårt att via den kommunikativa förmågan få fram ett budskap som inte 
lämnar utrymme för egen tolkning hos de anställda. Hon betonar att organisationen kan 
förbättra att inte lämna utrymme för egen tolkning och att det är något de arbetar med. 
 

“Organisationen blir ju effektivare. Om organisationen har förstått 
budskapet så kan man ju arbeta efter ett gemensamt mål. Men om man är 

luddig i sina formuleringar då är det tillfälle för tolkningar. De här 
tolkningarna är ju beroende, dem vill man ju gärna vinkla så de passar en 

själv. Då är det ju inte bara en tolkning utan det är ju väldigt många 
tolkningar. Med tanke på att vi är ett stort företag. Så det är ju jätteviktigt. 

“ (Respondent 2, 2015) 
 

Respondenten berättar att organisationens VD har ett Twitter konto där han varje vecka 
berättar om arbetsveckan. Respondenten beskriver att VD:ns användning av Twitter som 
social media har en positiv inverkan på personalen och att när de får ta del av VD:ns 
arbetsvecka leder det till en ökad förståelse och ger en inblick om hur VD:ns arbete ser ut och 
vad han gör. 

4.2.3	  Personalens	  roll	  i	  den	  kommunikativa	  förmågan	  

Respondenten beskriver att i organisationen arbetar de i krossfunktionella teams och i de 
arbetsgrupperna måste det tydligt kommuniceras ut vad gruppen ska uppnå för att alla ska 
kunna arbeta mot samma mål och hon beskriver att det märks tydligt när den kommunikativa 
förmågan inte används korrekt. Hon betonar att eftersom organisationen har kontor och 
samarbeten över hela Europa måste det finnas en kunskap om hur människor fungerar i olika 
länder och att det finns skillnader i den kommunikativa förmågan. Respondenten uttrycker att 
den kommunikativa förmågan är ett komplicerat område och att det är en utmaning att kunna 
kommunicera till många anställda samtidigt. Eftersom en ekonom tolkar information på ett 
sätt och en tekniker på ett annat upplever respondenten att det är svårt att använda den 
kommunikativa förmågan på ett sätt som alla förstår. 
 

“Nej, mer än att kommunikation är svårt. Det är jättesvårt att kunna 
kommunicera till en stor massa att göra sig förstådd. För olika kulturer. 

Bara inom Sverige till exempel är det är man ju väldigt, är man en tekniker 
så tolkar man in en sak, är man en från ekonomi en annan. Så att det är 

svårt. Det är jättesvårt att kommunicera på ett bra sätt. “ (Respondent 2, 
2015) 

 
Respondenten berättar att personalen har en skyldighet att vara en del av den kommunikativa 
förmågan i organisationen och att personal har en plikt om att driva på saker och ting själva. 
Personalen uppmuntras att fatta egna beslut och inte invänta information från andra. Hon 
betonar att organisationen inte skulle fungera om personalen endast satt och väntade in beslut 
dock följs inte det av alla. 
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“Man har ju liksom som en plikt att meddela sig till andra, framföra och 

driva saker och ting själv också. Inte bara att sitta och vänta på att någon 
annan ska fatta ett beslut utan man måste i möjligaste mån fatta beslut 

själv. Man kan ju inte bara sitta och vänta på att saker och ting ska hända, 
man måste själv driva många gånger.” (Respondent 2, 2015) 

 
Respondenten beskriver att det finns en avdelning på företaget som endast arbetar med 
innovation och att de vill ha in bidrag från personalen. Hon betonar vikten av att genom den 
kommunikativa förmågan ordentligt förmedla vad avdelningen arbetar med och att resterande 
avdelningar kan ta hjälp av dem. Hon berättar att personalen uppmuntras till att komma med 
förbättringar och innovationsbidrag. I nuläget är det oklart om hur personalen ska skicka in 
eller förmedla sitt förbättringsförslag men om respondenten själv skulle ha en idé skulle hon 
driva den själv tillsammans med sin chef vid sidan om sina ordinarie arbetsuppgifter eller gå 
till avdelningen som arbetare med innovation. 

4.3	  Respondent	  3	  

Respondent 3 är en man som arbetar som kommunikations- och marknadsdirektör på ett stort 
industriföretag. Enligt respondenten anses organisationen vara innovativt och har varit med på 
etablerade samt prestigefyllda listor om de mest innovativa företagen i världen. Han beskrev 
sig som VD:ns högra hand och med en varierande bredd på arbetsuppgifterna. Respondenten 
jobbar på en avdelning på åtta personer som arbetar med den kommunikativa förmågan 
internt inom organisationen. Avdelningen har ett nära samarbete med HR-avdelningen för att 
skapa en bättre förståelse om organisationen och personalen. 

4.3.1	  Arbetssätt	  

Organisationen arbetar idag med en kortsiktig kommunikativ förmåga om vad företaget vill 
uppnå. Han upplever att de mål som kommuniceras ut är dagsbaserade och att de långsiktiga 
planerna inte får det fokus som behövs. Eftersom personal får kortsiktigt information har de 
svårt att förstå de långsiktiga planerna.   

Respondenten uttrycker att organisationen bör utsättas för förändringar och att det kommer 
hjälpa personalen att bli mer förändringsbenägna. Organisationen har i nuläget inte de verktyg 
som behövs för anpassa sig till de ständiga marknadsförändringarna dock betonar han att det 
är något organisationen måste arbeta vidare med. Respondenten uttrycker att för att skapa en 
fungerande kommunikativ förmåga måste det finnas en syn om att kommunikation och 
information har ett större värde. 
 
Respondenten ser betydelsen i en öppen informationsspridning eftersom det leder till 
motiverad personal och skapar utrymme för dialog mellan de anställda. Han betonar att en 
öppen informationsspridning är väsentlig för att organisationen ska kunna vara effektiv och 
framgångsrik. 

4.3.2	  Kommunikationskanaler	  
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De etablerade kommunikationskanalerna som används är en interntidning, intranät, 
anslagstavlor, mail samt personalpresentationer som sker kvartalsvis av VD:n. 
Respondenten betonar vikten i att ha en öppen informationsspridning där personalen känner 
uppmuntran till dialog med andra individer. Respondenten anser att de i framtiden behöver 
arbeta vidare med att göra intranätet till en mer etablerad kommunikationskanal. Resurserna 
som krävs för att utveckla intranätet till en frekvent kommunikationskanal hos medarbetarna 
prioriteras inte i dagsläget. 
Respondenten beskriver att organisationen ger ut en intern tidning varje kvartal och han lyfter 
fram att företaget förändras konstant och det gör att tidningen hinner bli inaktuell innan nästa 
utgåva. Tidningen utfyller fortfarande en funktion eftersom en stor del av personalen inte har 
tillgång till dator i sitt arbete. De har utformat ett intranät som funnits i två år men inte blivit 
en etablerad kommunikationskanal och besöks inte av personalen eller uppfyller den potential 
som kanalen besitter. Respondenten anser att det kan vara för att de traditionella 
kommunikationskanalerna föredras av personalen. Respondenten belyser att det genomförs en 
stor förändring i den digitala kommunikationen som i slutändan kommer ligga till grund för 
den kommunikativa förmågan. 
 

“Vi ger ut den fyra gånger per år, så den är ju ständigt inaktuell kan man 
säga. Men den är ändå lite rolig då att det är färgbilder och annat.” 

(Respondent 3, 2015) 
 

Respondenten ser ett användningsområde i att använda sociala medier som 
kommunikationskanal. Han anser att det skulle främja informationsspridningen i hela 
organisationen exempelvis att VD:n skickar ut meddelanden kring stora händelser rörande 
företaget och att det skulle föra personalen närmre varandra. Respondenten berättar om vilken 
stor betydelse telefonen har för personalen idag. Av den anledningen ser han SMS som ett 
effektivt sätt att kunna skicka ut information eftersom varje individ skulle läsa det. Det skulle 
göra processen smidigare att ta åt sig information genom att läsa det på sin telefon direkt 
istället för en dator för att ha tillgång till intranätet eller vänta in den kvartalsvisa 
interntidningen. 
 
Respondenten beskriver att han använder sig av storytelling för att förmedla budskap på ett 
mer engagerande sätt. Han förklarar att storytelling ger personalen en större förståelse om 
betydelsen kring vad deras produkter gör för kunderna. Genom storytelling kan han effektivt 
förmedla att organisationens produkter fyller en större funktion i världen. Respondenten 
betonar att det är innovation ur ett kommunikativt perspektiv och han tror väldigt mycket på 
det tillvägagångssättet. Han anser att innovation finns överallt inom organisationen, från det 
minsta till det största vilket han tycker är utmanande. 

4.3.3	  Personalens	  roll	  i	  den	  kommunikativa	  förmågan	  

Respondenten uttrycker att det finns en utmaning i att kunna nå organisationens personal. Han 
belyser att individer är olika både utbildningsmässigt samt personlighetsmässigt. De tar åt sig 
information olika samt att det kräver olika kommunikationskanaler för att alla ska kunna vara 
en del av den kommunikativa förmågan. Respondenten uttrycker att individer vill ha olika 
mycket information och att det ställer krav på kommunikationsakanalerna. Organisationen 
bör förmedla informationen via exempelvis text, ljud eller video för att den ska spridas 
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effektivt. Respondenten betonar även att han ser komplikationer i att kommunicera och 
informera personal som inte har samma intresse eller engagemang för organisationen. 
Respondenten uttrycker att deras avdelning ska hjälpa personalen att kommunicera med 
varandra samt ge dem verktyg för det. Han belyser att den kommunikativa förmågan berör 
alla men att organisationens personal inte engagerar sig i den. Respondenten anser att 
personalen inte utnyttjar det öppna informationsflödet utan att de istället förväntar sig att 
någon annan ska förmedla informationen exempelvis respondentens avdelning. Han menar att 
personalen har verktygen för informationsspridning exempelvis kamera på mobiltelefonen 
eller penna och papper men att det inte utnyttjas i dagsläget. 
Respondenten belyser att låta personal ta del och engagera sig i varandras arbete genom 
exempelvis skuggning av en kollega eller utbyte av roller under en kort tidsperiod. Det skapar 
en ökad förståelse för andra avdelningar och deras arbete. Personalen kommer varandra 
närmre vilket påverkar dialogen mellan personalen och ger en öppnare informationsspridning. 

“Men det är ju också det här med att om man då flyttar, byter roller, kollar 
på varandra så får man ju mer idéer och jag gillar ju att driva idéer.“ 

(Respondent 3, 2015) 
 

Respondenten menar att personalen ska känna en delaktighet och vilja vara en del av den 
kommunikativa förmågan. Det ska inte enbart vara ledningen och VD:n som sprider 
information utan att alla ska vara en del av informationsklimatet exempelvis att dela 
information kring en lyckad affär eller lyckat projekt. 
Respondenten uttrycker att de med hjälp av den kommunikativa förmågan motiverar 
personalen och förmedlar ut ett större syfte av vad organisationen åstadkommer än att endast 
bidra med produkter. Exempelvis hur produkterna bidrar till samhället och att organisationen 
stöttar välgörenhet eftersom i moderna organisationerna räcker det inte att endast motivera 
personal med ekonomiska aspekter. Respondenten anser att den här formen av 
kommunikation skapar både ett värde för personalen eftersom de blir motiverade och 
engagerade i arbetet samt för hela organisationen eftersom de får en mer motiverad personal.   
 

“Jag tror att är man som ung idag inte vill jobba i ett företag som enbart 
jagar kronor och ören. Det kanske gick på 60-talet, för 50 år sedan. ” 

(Respondent 3, 2015) 

4.4	  Respondent	  4	  

Respondenten är en kvinna och arbetar som kommunikationsstrateg i offentlig sektor. 
Avdelningen består av tre anställda som planerar det strategiska arbetet i organisationen men 
respondenten har även andra kommunikationsrelaterade arbetsuppgifter. Hennes 
arbetsuppgifter baseras främst på den interna kommunikation samt kriskommunikationen. 
Hon arbetar med att leda flera processteam och hon ingår i en processledningsgrupp för 
kommunikationsarbete på organisationen. Organisationen genomgår i nuläget en 
förändringsprocess. 

4.4.1	  Arbetsätt	  

Respondentens avdelning hanterar det strategiska arbetet inom organisationen där de i 
huvudsak lägger fram uppdrag gällande kommunikation både externt och internt. 
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Organisationen har ett decentraliserat kommunikationsansvar enligt framtagen 
kommunikationspolicy. I policyn tydliggörs ansvarsfördelningen för organisationens 
kommunikativa förmåga och hur den samverkar med verksamhetsansvaret vilket innebär att 
varje chef är ansvarig för att den kommunikativa förmågan ska fungera inom varje område. 
 

“Jag ser den kommunikativa förmågan som en förutsättning för att något 
ska fungera. För fungerar inte den så fungerar inte ledningen, styrningen 

eller utvecklingen överhuvudtaget.” (Respondent 4, 2015) 
 

Respondenten betonar att den kommunikativa förmågan inte går att kontrollera men att de vill 
ha en öppen kommunikation med syfte att informationsspridningen ska kunna röra sig 
fritt  bland personal. Målen är grunden för den verksamhetsplanering som utformas varje år 
där det kommuniceras ut vad varje avdelning ska göra. Respondenten belyser att det varje år 
sker ett medarbetarsamtal med personalen för att sätta upp deras personliga mål och bidrag till 
organisationen. Strukturen finns i nuläget i organisationen men respondenten menar att för att 
den kommunikativa förmågan ska fungera finns ett stödmaterial som ska finnas tillgängligt 
för chefer. I möten ska den beskrivas och hur den ska finnas genomgående i organisationen 
samt hur alla är delaktiga i den. 
 
För att nå den gemensamma visionen har organisationen sex stycken strategiska mål. I 
grunden finns det lagar och styrande dokument som måste följas eftersom de är en offentlig 
sektor. Därefter kommer det som kallas dialogduk där det beskrivs hur arbetet ska ske på 
varje enskild arbetsplats. Det är ett stöd för att prata om vilket värde som skapas för 
organisationens kunder och möjligheten att personalen kan ge återkoppling om målen. 
Respondenten uttrycker att de är en processtyrd organisation och vid frågor gällande den 
kommunikativa förmågan är det respondentens avdelning tillsammans med de andra 
kommunikatörerna i organisationen som leder arbetet. Hon berättar att det finns en 
kommunikatör i varje förvaltning inom organisationen. Kommunikationen som sker mellan 
de berörda inom varje grupp sker via intranätet och att de har arbetsplatsträffar samt att vid 
behov har de enskilda möten med berörda individer beroende på vilken typ av fråga som 
behöver besvaras. 
 
Respondenten beskriver att på organisationens intranät har de en separat samarbetsyta där de 
har en egen nyhetsfeed som innefattar länkar till vad som sker inom gruppen i nuläget. Hon 
belyste att i ett processarbetesdokument förmedlas det hur de arbetar med den kommunikativa 
förmågan i organisationen. Det finns övergripande rubriker som är verksamhetsprocesser och 
att hennes avdelnings uppgift är att kommunicera ut de olika processerna och vad de innebär 
för personalen. 
 
Respondenten menar att de väsentliga frågorna som beslutats i en årsplan är vad hennes 
avdelning ska genomföra med den kommunikativa förmågan. Respondenten betonar att det är 
väsentligt för att kunna implementera utvecklingsfrågor i en organisation måste den vara 
kopplad till den kommunikativa förmågan. Hon belyser dock att det ständigt sker saker och 
att de oförutspådda händelserna kan ta över kommunikationsflödet och att det då får gå före 
den planerade grundplanen. 
 
Den kommunikativa förmågan bidrar till att utveckla både kultur samt struktur för 
organisationen ska kunna arbeta på ett innovativt och kreativt sätt. Organisationen utbildar i 
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nuläget idélotsar inom alla avdelningar för att lättare få fram personalens tankar och idéer. 
Idélotsarna ansvarar för att ta emot idéer som personalen kan lägga upp på intranätet. 
Respondenten själv är en idélots och hon får ta emot idéer och tankar som handlar om den 
kommunikativa förmågan. Idéerna bearbetas och sedan sker det en återkoppling till den 
individ som kom med förslaget. För att idéerna ska komma ut ordentligt kan det genomföras 
möten där det ställs ingående frågor om vad idéns syfte är. Om idéen skulle vara aktuell för 
organisationen skulle den analyseras främst ur en ekonomisk aspekt för att se ifall den är värd 
att genomföras. Om den passar organisationen skulle ett utvecklingsarbete påbörjas för att 
kunna implementera idén på bästa sätt. 
 
Respondenten berättar att hennes avdelning har ansvar att se till att alla avledningar på 
organisationen jobbar med den kommunikativa förmågan och att ett samarbete gällande 
kommunikationen finns. Det sker genom avstämningsmöten med avdelningarna en gång i 
månaden. Varje enskild avdelning gör en prioritering kring vad de finner är deras mest 
väsentliga frågor som de ska arbeta efter. Prioriteringar poängsätts från ett till tio där tio är 
högst och vad de anser vara väsentligt. Sedan gör respondentens avdelning en prioritering på 
vad de anser är de mest väsentliga frågorna i den berörda avdelningen och därefter genomförs 
en jämförelse om hur deras enskilda prioriteringar ser ut och om de har prioriterat likadant. 
Den kommunikativa förmågan skapar en förståelse för vad organisationen har för mål och hur 
de ska uppnås. Även vilka värderingar som finns, hur kunder bemöts samt vad personalens 
egna bidrag till de övergripande målen är. Den skapar också en effektivitet eftersom alla är 
medvetna om vad som ska genomföras samt hur det ska genomföras. Risken för missförstånd 
och dubbelarbete minskar eftersom personalen vet vad de olika avdelningarna ska utföra samt 
att ingen aspekt glöms bort. Respondenten betonar hur väsentlig den kommunikativa 
förmågan är eftersom det är en grundläggande förutsättning för att kunna leda en 
organisation. Fungerar inte den kommunikativa förmågan kommer varken ledningen, 
målsättning eller utvecklingen för organisationen fungera. Endast kommunikation har ingen 
betydelse för organisationen utan värdet av den kommunikativa förmågan skapas tillsammans 
med en annan faktor exempelvis att kommunicera ut målen till personalen, vilka beslut som 
tagits eller vilken styrning organisationen har. 

4.4.2	  Kommunikationskanaler	  

Respondenten belyser att de har ett socialt intranät som kallas för internportalen vilket är den 
mest etablerade kommunikationskanalen. Internportalen har funnit sedan år 2009 men 
omstrukturerades 2014 för att bli mer aktuell. Respondenten berättar att portalen är 
organisationens bas och ett verktyg att arbeta med för att öka informationsspridningen. 
Organisationen använder också de traditionella kommunikationskanalerna som mail, 
telefonsamtal, anslagstavlor och möten. Respondenten betonade möten som en väsentlig 
kanal för informationsspridningen. Hon beskriver intranätet som en portal där personal ska 
hitta och dela relevant information. I organisationen finns det projektkommunikatörer som 
ansvarar för att aktuell information ska publiceras på intranätet och att personalen kan ta del 
av den. På portalens startsida finns det ett nyhetsflöde där personalen kan få en överblick om 
vad som sker i organisationen samt de aktuella frågorna som är planerade. Utöver den 
allmänna informationen kan individens portal personifieras med möjligheten att kunna följa 
individer och avdelningar i organisationen samt kunna ta del av den öppna 
informationsspridningen. Internportalen hjälper personalen att söka efter kompetenser i 
organisationen för att kunna få hjälp i deras arbete. Respondenten anser att internportalen har 
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otrolig potential men det är en stor utmaning att få personalen att använda den i sitt arbete. 
Det är ett långsiktigt mål att öka användningsgraden och få den mer etablerad bland 
personalen. Det hör samman med att organisationen måste bli mer effektiv med sin 
kommunikativa förmåga. Det innebär att i nuläget sprids irrelevant information via 
exempelvis mail till oberörda individer och avdelningar.   
Organisationen har ett flertal avdelningar som inte har någon fast arbetsplats. Det finns kontor 
där personalen samlas men arbetet komplicerar användning av internportalen. Vid berörd 
personal är det större krav på att cheferna kommunicera ut viktig information. 
Respondenten belyser att relationen mellan chef och personal är den viktigaste aspekten 
gällande den kommunikativa förmågan. Cheferna är den viktigaste kommunikationskanalen 
och att organisationens personal delar den åsikten eftersom de via undersökningar fått det 
bekräftat. Undersökningarna genomförs årligen av HR-avdelningen för att mäta personalens 
delaktighet och kännedom om organisationen. 

4.4.3	  Medarbetares	  roll	  i	  organisationen	  

Personalen genomför medarbetarsamtal med sin chef varje år där de gemensamt planerar 
individens bidrag till organisationen och hur det samverkar med avdelningens- och 
organisationens mål. Respondenten berättar att organisationen i dagsläget genomför ett 
utvecklingsarbete där målet är att skapa en delaktighet hos personalen och att de ska förstå sin 
roll i den kommunikativa förmågan. 
 

“Tanken är att det ska finnas en röd tråd över fyra år, bryta ned dem 
årsvis och sen bryta ned det till ens eget uppdrag.” (Respondent 4, 2015) 

 
Respondenten uttrycker att det finns en tro om att det är högt i tak och att personalen känner 
sig bekväma i att engagera sig i den kommunikativa förmågan. Hon belyser dock att det är en 
stor organisation och att den kommunikativa förmågan varierar beroende på avdelning och 
personlighet. 
 
I organisationens policy tydliggörs personalen ansvar att engagera sig i den kommunikativa 
förmågan för att personalen ska vara informerade och kunna utföra arbetsuppgifterna. De har 
ett ansvar och en skyldighet att be om mer information för att kunna utföra det dagliga arbetet 
och det är bara medarbetarna själva som kan avgöra vilken information som är väsentlig. Det 
ingår även i policyn att förmedla information till sina medarbetare i organisationen om deras 
arbete. 
 
Organisationen arbetar med att kommunicera ut värderingar till personal och chefer. 
Organisationen får ut värderingarna genom utbildningar och personalens utbildning är en dag 
samt cheferna genomför sin på fyra dagar. Hon förklarar det som en verktygslåda med olika 
metoder i hur det skapas ett gemensamt språk och förhållningssätt mellan personalen. Det 
skapar effektivare återkoppling hos personalen och hur den kommunikativa förmågan 
används. Respondenten menar att det underlättar vid samarbeten mellan olika avdelningar 
samt om individer ska börja arbeta tillsammans i en ny grupp. De olika utbildningarna kräver 
att personalen själva skapar en uppfattning om vad den betyder och hur den kan användas i 
arbetet. Respondenten anser att det är nödvändigt att personalen med hjälp av utbildningen 
förstår organisationens värderingar och vilket förhållningssätt som förespråkas. Utbildningen 
är ingenting som får personalen att förstå hur allt ska gå tillväga utan agerar mer som ett 
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verktyg för att väcka personalens kreativitet. Personalens respons till utbildningarna har varit 
uppskattad eftersom det skapat bättre gemenskap och nya samarbeten mellan individer i 
organisationen. 
 

“Utbildningen skapar förståelse för uppdraget, vad vi jobbar med och vad 
vi har för värden. Hur vi ska förhålla oss när vi möter våra kunder och i 
bästa fall förståelse om var man befinner sig och vad ens eget bidrag till 

de övergripande målen.” (Respondent 4, 2015) 
 

Den kommunikativa förmågans klimat som skapats i organisationen bidrar till att olika 
avdelningar och individer diskuterar vad som sker på deras arbete vid tillfällen som 
exempelvis raster. Det är en ständigt pågående dialog mellan personalen och chefer i hur de 
arbetar för att nå organisationens mål samt att de löser gemensamma frågor. 

5.	  Analys	  

I avsnittet kommer författarna att analysera hur respondentarna arbetar med den 
kommunikativa förmågan, kommunikationen mellan ledning, chefer och personal samt hur 
information sprids och hur den kan främja kreativitet utifrån den teori som samlats in.  
 

5.1	  Att	  arbeta	  med	  den	  kommunikativa	  förmågan	  

Den kommunikativa förmågan innefattar tre väsentliga parter för att kommunikationen och 
informationsspridningen ska fungera som är ledning, chefer och personal vilket 
organisationerna arbetar olika med. Respondenterna har ingen tydlig kommunikationsstrategi 
men det finns förhållningssätt som de använder sig av som kan liknas till de 
kommunikationsstrategier Cashman, Clampitt och Dekoch (2000) tar fram. I respondent 1 
och 2 organisation finns det en kommunikationsstrategi men att den sig skiljer beroende på 
arbetsplats vilket visar brister hos chefer samt ledning. Ledningen bör tydliggöra deras 
kommunikationsstrategi för att organisationen ska veta hur den genomförs. Respondent 1 och 
2 organisation arbetar med en strategi som sprider omfattande mängder av information och 
har en tro att personalen själva ska uppfatta vad som är väsentligt i informationen. Vilket kan 
kopplas till Cashman, Clampitt och DeKoch (2000) spray and pray att det sprids omfattande 
information men att det kommer göra personalen förvirrad på grund av den inaktuella 
information som finns tillgänglig. Det kommer också göra att personalen inte är motiverade 
att ta åt sig den omfattande informationen vilket gör att väsentlig information kan missas. 
Informationen måste anpassas efter de som ser den som aktuell i deras arbete och som kan 
hjälpa dem (Ariely, 2000). Den effektivaste kommunikationsstrategin för att personalen ska 
vara delaktig och kreativ är underscore and explore den mest lämpliga eftersom personalen 
får en väsentlig roll med sin återkoppling till den information. Det eftersom när information 
sänds ut väntar ledningen in personalens tankar och idéer kring informationen och att de har 
möjligheten att kunna påverka. Det är ingen av respondenterna som arbetar med den 
kommunikationsstrategin som tydligt försöker få fram personalens återkoppling eller kreativa 
förslag . Om återkopplingen tillåts kan personalen kan komma med kreativa förslag och 
alternativ till ledningens information som sänds ut. (Cashman, Clampitt & Dekoch, 2000) 
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Organisationens kreativitet skulle därför öka eftersom personalens kunskaper och erfarenheter 
utnyttjas (Johanessen & Olaisen, 1993 ; Leonard & Swap, 2005).  
 
I respondent 1 och 2 organisations ledning vill de att personalen ska fokusera på dagsbaserade 
händelserna som kan jämföras med Cashman, Clampitt och Dekochs (2000) 
kommunikationsstrategi withhold and uphold där det endast är ledningen som besitter 
information om de långsiktiga målen och väljer att sprida information och budskap endast när 
det anses nödvändigt. Det leder dock till förvirring hos personalen eftersom de inte har en 
uppfattning om de långsiktiga målen vilket också respondent 1 och 2 bekräftar (Elving, 2005; 
Osman, El Beltagi & Hardaker, 2015; Eriksson, 2007). Som också visas när respondent 1 
själv söker upp information för att kunna utföra sitt arbete och få infomation om vart 
organisationen är på väg eftersom ledningen är otydlig med informationen som sprids till 
personalen på grund av att detaljer saknas och missförstånd uppstår. Organisationens 
kreativitet blir därför lidande eftersom det är endast ledning och chefer som kan komma med 
förslag och kreativa tankar (Eriksson, 2007). Likheter finns i respondent 3 organisation och 
deras tillvägagångssätt att fokusera på dagsbaserade mål än att tydligt kommunicera ut de 
långsiktiga målen. I respondent 4 organisation arbetar de mer aktivt gentemot de andra med 
hur kommunikationen ska ske mellan ledning, personal och chefer eftersom den skapar en 
förståelse hos medarbetarna om hur uppsatta mål hör ihop med organisationens mål samt 
vilka värderingar som finns. Att ha en policy är en fördel eftersom den presenterar hur den 
kommunikativa förmågan bör ske på företaget vilket leder till bättre förståelse, möjlighet att 
vara kreativ samt hur målen ska uppnås (Eriksson, 2007 ; Leonard & Swap, 2005). 
Respondent 4 betonar att det även reducerar risken för missförstånd, dubbelarbete samt att 
detaljer saknas. Dock saknas det ett återkopplingstillfälle där både ledning och anställda får 
möjlighet till att reflektera kring informationen de tagit del av. Att använda vad Dahlkwist 
(1994) beskriver som en tvåvägskommunikation minskar som tidigare nämnt risken för 
missförstånd samt att det även ges ett återkopplingstillfälle som leder till ett ökat lärande för 
både ledning och personal. Chefernas ansvar blir därför väsentligt för att organisationens 
kommunikativa förmåga ska få fram personalens kreativitet vilket Eriksson (2007) och Heide, 
Johansson och Simonsson (2012) bekräftar eftersom det är cheferna som har rollen i den 
kommunikativa förmågan mellan ledning och personal. Eriksson (2007) menar att chefer ska 
engagera sig i interaktionerna med personalen eftersom det underlättar för personalen att 
komma med kreativa förslag (Leonard & Swap, 2005).  

De dominerande funktioner som McCroskey och Richmond (2001) tar upp kan urskiljas i 
respondenternas tillvägagångssätt med den kommunikativa förmågan. Respondent 1 och 2 har 
tydliga drag av den informativa funktionen eftersom de sällan skickas ut information om vad 
som sker i organisationen exempelvis som respondent 1 tar upp att ledningen skickar ut 
omfattande information vid ett tillfälle. En av orsakerna till det är för att chefer finner en 
rädsla att kommunicera ut negativ information och som chef är det väsentligt att ta ansvar i 
den kommunikativa förmågan, att ha interaktioner med sin personal och informera om vad 
som sker för att det ska fungera som Eriksson (2007) betonar. Heide, Johansson och 
Simonsson (2012) beskriver att problem uppstår med den kommunikativa förmågan eftersom 
ledningen inte vill ta åt sig personalens återkoppling eftersom det inte prioriteras vilket kan 
liknas med respondent 1. I Respondent 3 organisation sänds också omfattande information ut 
eftersom de sprider nödvändig information i en intern tidning som sänds ut till personalen en 
gång i kvartalet. Det finns andra tillvägagångssätt att ta emot och dela information men att det 
inte används av personalen i organisationen. Det skapar enligt Eriksson (2007) svårigheter för 
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personalen att kunna ge kreativ återkoppling eftersom informationen sänds ut för sällan och i 
efterhand. Eriksson (2007) menar att flera kommunikationskanaler och en frekvent 
informationsspridning ska användas för ett mer önskvärt resultat för att få fram personalens 
kreativitet i den kommunikativa förmågan. Om det skulle tydliggöras av respondenterna 
skulle den kommunikativa förmågan förbättras eftersom personalen skulle ta åt sig 
information mer frekvent och fler sätt. Respondent 4 organisation kan liknas vid den 
integrerande samt lednings -funktionen eftersom de tydligt kommunicerar ut till personalen 
om vilken roll de har och hur deras individuella mål hör ihop med organisationens. Det gör att 
personalen kommer engagera sig i den kommunikativa förmågan och komma med kreativa 
förslag med hjälp av sin återkoppling. Personalens återkoppling kommer enligt Johanessen 
och Olaisen (1993) att öka organisationens kreativitet eftersom det kommer fram fler kreativa 
förslag och då kan den kunskap som finns hos personalen utnyttjas. En komplicerad del för en 
kommunikativ förmåga är enligt McCroskey och Richmond (2001) samt Eriksson(2007) den 
sociala interaktionen som sker inom organisationen. Eftersom den sker spontant och efter 
personalens egna handlingar är det inget som går att styra över. Dock kan respondents 4 
tillvägagångssätt med att utbilda personal och chefer i hur återkopplingen ska ske samt hur 
dialogerna genomförs underlätta. Personalen vet hur kreativ återkoppling sker på 
arbetsplatsen vilket förbättrar de sociala interaktionerna i organisationen. Det finns ett ansvar 
hos ledning och chefer att vara en central del i den kommunikativa förmågan främst i att 
kunna och våga hantera personalens återkoppling. Organisationerna, utom respondent 4, ser 
ledningen som det väsentliga eftersom de inte prioriterar personalen i den kommunikativa 
förmågan.  
Respondent 1 ser betydelse i att specifika ledare har hand om den kommunikativa förmågan 
under komplicerade förhållanden eftersom anställda behöver ytterligare förståelse om 
situationen under exempelvis en förändring. Det bekräftar Heide, Johansson och Simonsson 
(2012) eftersom under tidskrävande förhållanden är det svårt för ledningen att effektivt 
kommunicera med personalen och speciella roller krävs för att den kommunikativa förmågan 
inte ska brista. I organisationer eller förhållanden där det förekommer komplikationer med 
den kommunikativa förmågan skulle det underlätta att ha specifika ledare som arbetar med 
den kommunikativa förmågan.  
 
Respondent 1 beskriver att personalen inte har en möjlighet till återkoppling om information 
som ska kommuniceras ut på grund av den hierarkiska strukturen då information försvinner 
när den färdas uppifrån och ned. Forskning har visat att en hierarkisk och byråkratisk struktur 
ska undvikas om en organisation ska vara kreativ och ha möjligheten att utvecklas 
(Johanessen & Olaisen, 1993  Kanter, 1982; Tidd & Bessant, 2013). Dock menar Klein 
(1996) att hierarkiska strukturer inte behöver hämma den kommunikativa förmågan utan att 
det kan gynna organisationer eftersom information sprids utförligt genom organisationens 
struktur. Vilket kan kopplas ihop med att Osman, El Beltagi och Hardaker (2015) betonar att 
det är en planerad kommunikativ förmåga som krävs oavsett vilken struktur organisationen 
har. Respondent 4 beskriver att de har en struktur där kommunikationsavdelningen planerar 
den kommunikativa förmågan och att de har ansvar att se till att alla är en del av med den. De 
övriga avdelningarna har en kommunikatör för att underlätta att den kommunikativa 
förmågan fungerar. Vilket visar en planerad kommunikativ förmåga, kommunikationsstrategi 
samt struktur ska finnas för att personalen ska kunna utnyttja sina roller och delta i 
organisationens kommunikativa förmåga och bidra med sin kreativitet (Johanessen & 
Olaisen, 1993; Leonard & Swap, 2005; Osman, El Beltagi & Hardaker, 2015).  
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Uljin, O´Hare, Weggeman, Ledlow och Hall (2000) menar att en kommunikativ förmåga som 
är öppen gynnar organisationer eftersom personalen vågar och kan bidra med kreativa förslag 
som är väsentliga för en organisations utveckling. Respondent 3 betonar att de försöker arbeta 
med en kommunikativ förmåga som är öppen men att personalen inte utnyttjar den utan går 
genom kommunikationsavdelningen istället. Det gör att det blir komplicerat att få fram 
personalens kreativa förslag eftersom de inte ser sitt egna ansvar i den kommunikativa 
förmågan (Leonard & Swap, 2005). Ledning måste därför tydligt kommunicera ut hur den 
kommunikativa förmågan ska fungera i organisationen, vilken roll personalen har i den och 
hur de kan använda den (Osman, El Beltagi & Hardaker, 2015). Respondent 1, 2 och 4 har 
krav på sina anställda eftersom det finns en skyldighet att hålla sig informerad samt att 
informera organisationen om det egna arbetet. Vilket kan liknas igen vid Cashman, Clampitt 
och DeKochs (2000) strategi underscore and explore där personalen får utrymme samt har en 
betydande roll i den kommunikativa förmågan för att vara delaktiga i organisationens 
utveckling. 
Respondent 4 organisation arbetar med att utbilda chefer till idélotsar i den kommunikativa 
förmågan som gynnar organisationens kreativitet. Idélotsarna kommer hantera personalens 
idéer och ta vara på de kreativa förslag som personalen bidrar med. Det skapar ett klimat som 
motiverar personalen och de vågar bidra med kreativa förslag som gynnar organisationen. 
(Hartmann, 2006; Leonard & Swap, 2005) Utbildningen ger personalen kompetensen att 
kunna förmedla sina kreativa förslag till rätt personer för att kunna ta tillvara på dem (Leavy, 
2005; Stokoe, 2014). Det är endast respondent 4 organisation som aktivt arbetar med det 
vilket även leder till att personalen känner en delaktighet till organisationen och ett förtroende 
skapas vilket gör att de bidrar med kreativa förslag (Linke & Zerfas, 2011). Respondent 1 och 
2 organisation har en innovationsavdelning som arbetar med att ta fram kreativa förslag till 
organisationen. Respondent 2 menar att det uppmuntras att lämna förslag dock finns det inget 
etablerat tillvägagångssätt för hur det ska gå till. Leavy (2005) menar att innovation är 
beroende av att det är tillåtet för personal att bidra med kreativa förslag och det skapar 
förtroende och ett öppet kommunikationsklimat inom organisationen. Personalen kommer bli 
engagerade i att kommunicera kreativa förslag eftersom de märker att förslag uppmuntras och 
att organisationen gynnas av dem (Amar, 2004; Leonard & Swap, 2005).  

5.2	  Kommunikationskanaler	  

De fyra respondenterna arbetar med intranät, vilket gynnar hela organisationens deltagande i 
den kommunikativa förmåga och skapar effektiv kommunikation där personalen kan ta del av 
den information som är aktuell och intressant. (Heide, 2002; Kupritz & Cowell, 2001) Enligt 
respondents 1 är inte intranätet lätt att använda vilket är ett hinder. Respondent 1 ser att 
organisationen skulle behöva förbättra intranätet och att det skulle det gynna den 
kommunikativa förmågan samt organisationens avdelningar lättare skulle få en helhetsbild 
om vad som sker inom organisationen. Vilket dock säger emot respondent 2 som arbetar i 
samma organisation men har en annan syn på intranätet vilket kan tyda på brister i 
kommunikationen eftersom intranätet inte har förmedlats ut tillräckligt samt bristande 
kunskap inom organisationen finns angående intranätet. Johanessen och Olaisen (1993) 
betonar att en organisations kreativitet gynnas av kommunikationskanaler och 
informationskällor men i respondent 1 och 2 organisation har den inte fått en betydande roll. 
Om respondent 1 och 2 organisation skulle tydliggöra vilken betydelse intranätet har skulle 
det gynna kreativiteten. Trots att intranätet effektivt kan sprida information kan den 
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misstolkas eftersom den sprids via en digitaliserad kommunikationskanal som inte är lika 
djupgående som face-to-face kommunikation (Heide, 2002; Kupritz & Cowell, 2001).  
 
I respondent 1, 2 och 4 organisationer används intranätet som en digital arbetsyta där 
information om pågående och framtida arbeten. Respondent 1 och 2 menar att deras intranät 
kan utvecklas med exempelvis en chattfunktion skulle den kommunikativa förmågan gynnas. 
Respondent 3 håller också med om att deras internportal kan utvecklas och inte lever upp till 
den standard som den borde. Att ha en etablerad digital kommunikationskanal som intranätet 
hjälper det organisationens kommunikativa förmåga (Kupritz & Cowell, 2001). Respondent 1 
anser att de skulle vara flexibla och använda sig mer av kommunikationskanalerna eftersom 
de är effektivare än face-to-face. Dock bör kanalerna användas vid simplare former av 
information exempelvis den operativa (Eriksson, 2007). Men (2014) menar också att face-to-
face kommunikationen föredras av ledning, chefer och personal när en dialog ska etableras 
och att den kommunikationen anses vara den mest effektiva i den kommunikativa förmågan 
när det kommer till kreativitet (Johanessen & Olaisen, 1993). Organisationerna bör därför se 
till att intranätet är användarvänligt och att den har en betydelse i den kommunikativa 
förmågan. I respondent 4 organisation finns ett välutvecklat och etablerat intranät som 
används regelbundet av personalen och har en central roll i informationsspridning samt den 
kommunikativa förmågan. Intranätet verkar enligt alla respondenter vara det effektivaste 
tillvägagångssättet i den kommunikativa förmågan eftersom omfattande information finns 
där. Om intranätet används för frekvent i den kommunikativa förmågan kan det skapa 
ineffektivitet eftersom personalen spenderar arbetstid vid intranätet och minskar då dialogerna 
samt interaktionerna i organisationen vilket hämmar kreativiteten. (Heide, 2002; Kupritz & 
Cowell, 2001) En annan problematik är tillgången till dator eller annan teknologisk lösning 
eftersom det är kravet för att kunna ta del av intranätet. Intranätet är en effektiv kanal i den 
kommunikativa förmågan dock är det problematiskt att kommunicera komplicerad 
information eftersom att det är en envägskommunikation som inte ger medarbetaren 
möjlighet till återkoppling (Dahlkwist, 1994; Heide, 2002; Kupritz & Cowell, 2001). Vilket 
leder till en minskad förståelse om information och skapar utrymme för egen tolkning. 
(Dahlkwist, 1994)  
 
Respondent 1 anser att den kommunikativa förmågan skulle gynnas av en 
kommunikationskanal som hjälper personalen att förmedla sina kreativa förslag och sedan 
vidareutveckla dem tillsammans. Det kan kopplas till respondents 4 intranät där personalen 
kan lägga upp kreativa förslag till de olika idélotsarna för återkoppling både digitalt samt via 
face-to-face för en eventuell vidareutveckling. Enligt Hartmann (2006) är det personalen som 
kan komma med kreativa förslag vilket verktyget skulle främja. Det skapar ett klimat som 
låter personalen att tänka fritt och kreativt vilket gynnar den kommunikativa förmågan enligt 
Leonard & Swap (2005). Det hjälper även personal som inte öppet vågar diskutera sina idéer 
utan får möjligheten att bidra med kreativa förslag via en anonym kommunikationskanal 
(Jung, Schneider & Valacich, 2005). Dock får det inte samma effekt som face-to-face 
eftersom väsentlig återkoppling och diskussion kan förloras över en kanal samt att de kreativa 
förslagen som kommer fram vid face-to-face har högre kvalité (Johanessen & Olaisen, 1993). 
Samtliga fyra respondenter använder de traditionella kommunikationskanalerna i 
organisationerna som mail, telefon, anslagstavlor eller videokonferenser. Användning av flera 
kommunikationskanaler har en effekt på personalens kreativitet samt att de är tidseffektiva 
och produktiva enligt Johannessen och Olaisen(1993). Eftersom det kan leda till att en 
omfattande mängd och inaktuell information sänds ut vilket drabbar personalens produktivitet 
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vilket kräver att organisationerna är varsamma och se över användandet av de traditionella 
kanalerna (Kupritz & Cowell, 2001). Kommunikationskanalerna får inte de-humanisera 
organisationen eftersom det hindrar de personliga relationer och face-to-face 
kommunikationen som är gynnsamma för kreativiteten (Kupritz & Cowell, 2001; Leonard & 
Swap, 2005). Respondent 2 och 3 uttrycker även att fler kommunikationskanaler bör 
användas eftersom det leder till mindre utrymme för egen tolkning. Vilket bekräftas av 
Eriksson (2007) som menar att personal tar åt sig informationen när den kommuniceras ut via 
flera kanaler. 
 
Respondent 1 och 2 organisationer använder social media som kommunikationskanal 
eftersom det leder till en ökad förståelse om vad organisationen genomför och främjar en 
gemenskap inom organisationen. Via social media kan personalen vara delaktiga i den 
kommunikativa förmågan på ett engagerande sätt eftersom kanalen blir en del av individers 
vardag. Respondent 3 instämmer att han ser potential i att använda social media som 
kommunikationskanal. Kanalen skulle motivera och engagera personalen i den 
kommunikativa förmågan eftersom de ser ett nöje att använda en social media i deras arbete 
och som kommunikationskanal. Via sociala media kunna ta del av information samt dela med 
sig av egna kreativa förslag men även spontana reflektioner. (Yuan & Zhao, 2013) En social 
media tillåter personalen att komma med återkoppling om den information dem tagit del av 
samt känner att dem kan bidra med sina kreativa tankar och idéer. Linke och Zerfas (2011) 
betonar även att personal har ett behov av en personlig kontakt med sina chefer vilket 
exempelvis respondent 2 och 3 bekräftar eftersom de se värdet av VD:ns användning av 
social media. 
Respondent 3 beskriver att han tror att genom storytelling ökar möjligenhet för chefer och 
ledning att på ett mer effektivt sätt använda den kommunikativa förmågan vilket skulle gynna 
personalen och organisationen. Barker och Gower (2010) bekräftar verktygets effektivitet 
samt att det skapar en gemensam förståelse hos de anställda som ger ett känslomässigt 
engagemang hos personalen. 

5.3	  Personalens	  roll	  i	  den	  kommunikativa	  förmågan	  

Respondent 2 menar att det finns en brist i den kommunikativa förmågan hos chefer och 
ledning i hur de ska kommunicera till personalen och tror att med hjälp av utbildning skulle 
deras roll i den kommunikativa förmågan förbättras. Det blir även utrymme för egen tolkning 
av informationen hos personalen vilket leder till förvirring över informationen som sänts ut. 
Både Heide, Johansson och Simonsson (2012) samt Stokoe (2014) bekräftar att utbildning 
hjälper organisationer att träna upp den kommunikativa förmågan i hur den används. 
Utbildning skapar förståelse för andra medarbetare, underlättar samarbeten samt skapar ett 
gemensamt språk (Leonard & Swap, 2005). Respondent 4 organisation är den enda som aktivt 
arbetar med att utbilda sin organisation i hur den kommunikativa förmågan ska användas 
samt vilket förhållningssätt som förespråkas. Om personalen har ett gemensamt 
förhållningssätt kan det underlätta processen om hur dem ska genomföra dialoger och sin 
återkoppling (Leonard & Swap, 2005).Utbildningen uppskattas av personalen eftersom den 
skapar en gemenskap och nya samarbetstillfällen inom organisationen samt att utbildningen 
ses som en nödvändighet för att den kommunikativa förmågan i organisationen ska fungera. 
Att chefer samt ledning har kunskap om hur de ska kommunicera samt presentera information 
på ett mottagligt sätt som även föredras av personalen. Att förstå hur informationen i den 
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kommunikativa förmågan ska spridas kommer det öka personalens motivation och 
engagemang (Leonard & Swap, 2005). 
 
Respondent 3 uttrycker att personal tar till sig information olika eftersom de har annorlunda 
personligheter samt utbildningsbakgrund och att det är problematiskt att nå personal som inte 
är engagerade i organisationen. Respondent 2 instämmer och menar att det är problematisk att 
kommunicera till personal samt göra sig förstådd eftersom personalen tolkar budskapen olika. 
För att få personalen att uppfatta informationen på samma sätt är storytelling ett effektivt 
verktyg (Barker & Gower, 2010). När informationen sprids från ledningen måste det finnas 
en förståelse om den sociala konstruktionen i organisationen och hur den bör spridas (Heide, 
Johansson & Simonsson, 2012). Informationsspridningen bör  innefatta flera tillvägagångssätt 
som kommer främja personalens kreativitet eftersom de uppfattar information på korrekt sätt 
vilket leder till en större förståelse om organisationen och vad som ska utföras (Eriksson, 
2007 ; Johannessen & Olaisen, 1993).  
 
Respondent 4 betonar att personalens närmaste chef är den mest väsentliga källan till 
information. När personal inte har en fast arbetsplats är det problematiskt att få tillgång till 
information via exempelvis intranätet. McCroskey och Richmond (2000) belyser att chefer 
måste veta sin roll i den kommunikativa förmågan och hur information ska sändas ut eftersom 
personal inte alltid har möjlighet att bekräfta informationen. Chefer måste även ge anställda 
en möjlighet till återkoppling eftersom det ger ökad förståelse samt personalen får fram sina 
kreativa förslag (Eriksson 2007 ; Uljin, O’Hair, Weggeman, Ledlow & Hall, 2000. 
Respondent 4 menar att när personal inte har tillgång till någon kommunikationskanal är det 
komplicerat för dem att engagera sig i organisationens kommunikativa förmåga. Respondent 
4 betonar då betydelsen av chefer för att personalen ska besitta den förståelse och trygghet för 
att bidra med kreativa förslag (Leonard & Swap, 2005). 
 
Respondent 1 beskriver att personalen inte prioriterar att ta del av informationen som sprids 
eftersom den är omfattande samt ett tidskrävande moment. Kupritz och Cowell (2001) och 
Ariely (2000) betonar att organisationer bör vara varsamma i vilken information som sänds ut 
och till vem den kan vara aktuell för i deras arbete. Genom att se över den kommunikativa 
förmågan minskas risken att irrelevant information sänds ut vilket gör att personalen 
prioriterar att ta åt sig information. 
 
De fyra respondenterna betonar vikten av att personal är engagerad och motiverad i den 
kommunikativa förmågan för att den ska vara effektiv. De ser betydelsen i ett 
kommunikationsklimat där personalen delar med sig av information samt kreativa förslag 
som de besitter vilket Leavy (2005) menar är väsentligt för att en organisation ska vara 
innovativ och framgångsrik. Enligt Eriksson (2007) kan personalen ses som en resurs med 
tanke på deras betydelse att kunna komma med kreativa förslag och hjälpa organisationen att 
utvecklas. Respondent 2 anser att för att bygga upp den kommunikativa förmågan är det av 
värde att chefer engagerar sig med personalen och hjälper till att driva frågor samt beslut 
framåt eftersom det kommer ha en positiv inverkan på personal. Chefer bör därför besitta 
förmågan att kunna lyssna och engagera sig i interaktionen med personalen vilket kommer 
skapa ett kommunikationsklimat som tillåter kreativa förslag (Eriksson, 2007; Leonard & 
Swap, 2005). Respondent 4 organisation utför medarbetarsamtal varje år som ska ge 
personalen den trygghet och förståelse som de behöver för att kunna engagera sig i den 
kommunikativa förmågan. Det bekräftar Heide, Johansson och Simonsson (2012) och 
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Eriksson (2007) eftersom personalen känner mest trovärdighet till sin närmaste chef och att 
den har störst påverkan på personalen dock är det problematiskt eftersom tiden vanligtvis 
prioriteras på andra områden. Vilket dock respondent 4 prioriterar i sin organisation eftersom 
respondenten insett betydelsen i relationen mellan chef och personal. Det skapar ett 
känslomässigt engagemang vilket gör att klimatet främjar kreativitet och delaktighet i den 
kommunikativa förmågan (Eriksson, 2007). Enligt Thomson och Hecker (2000) hjälper även 
mål, visioner samt värderingar personal att vara motiverad, engagerad och vara delaktiga i 
organisationens kommunikativa förmåga vilket respondent 2 och 4 håller med om. Om ett 
gynnsamt kommunikationsklimat skapas skulle det öka personalens delaktighet i den 
kommunikativa förmågan och bli motiverade samt villiga att bidra med sin kreativitet 
(Leonard & Swap, 2005). 
 
I respondent 1 och 2 organisation är dialogen väsentlig och utan den skapas svårigheter för 
personalen att känna delaktighet samt möjligheten att bidra med sina kreativa förslag och 
tankar. Respondent 2 anser att personlig relation är väsentlig för att en kommunikativ 
förmåga ska fungera. Enligt Hamrefors (2014) är den sociala interaktionen en väsentlig 
förutsättning för att kunna utveckla den kommunikativa förmågan i organisationer samt att 
den hjälper personalen att få nya perspektiv. Den personliga relationen skapar engagemang 
till att samarbeta samt vilja att bidra till organisationens kommunikativa förmåga eftersom 
individen har en relation och bryr sig om sina kollegor (Heide, Johansson & Simonsson, 
2012). Respondent 3 organisation vill skapa en professionell relation mellan personlaen med 
hjälp av exempelvis skuggning eller utbyte av arbetsroller för att personal samt chefer ska få 
en förståelse om organisationens arbete som helhet. Relationer är väsentliga för att skapa 
samarbeten, effektiva dialoger samt för att utveckla en roll i den kommunikativa förmågan 
(Uljin, O’Hair, Weggeman, Ledlow & Hall, 2000). I respondent 4 organisation utbildas 
personalen samt chefer i ett gemensamt förhållningssätt i den kommunikativa förmågan. Det 
skapar förutsättningar för att bygga personliga relationer samt skapar fler tillfällen för 
spontana dialoger eftersom personalen vet hur de ska agera i den kommunikativa förmågan 
(Eriksson, 2007). Den spontana dialogen skapar förutsättningar för att personalen ska vara 
kreativ och engagerad i sitt arbete (Eriksson, 2007). Det är komplicerat att bygga upp ett 
klimat som främjar spontana dialoger eftersom ledningen inte kan kontrollera eller styra de 
händelserna (Eriksson, 2007). Om spontana dialoger ska uppstå måste personalen ha ett 
flexibelt kommunikationsbeteende som hjälper dem att kommunicera med nya personer i 
varierande miljöer. Det kommer även hjälpa personalen att generera kreativa förslag och idéer 
eftersom de har en dialog med olika individer i organisationen. (Katz & Thusman, 2979; 
Men, 2014) Dock ser respondent 4 att utbildningar i hur en dialog ska utföras motiverar 
personal och chefer till spontana dialoger vilket hjälper dem i den kommunikativ förmåga. 

6.	  Diskussion	  	  

Det som kan ses utifrån studien är att den kommunikativa förmågan inte prioriteras i stora 
organisationer utan att den kommunikativa förmågan är någonting självklart och att den inte 
behöver arbetas med vilket syns både i teori och empiri. Det är endast en av de tre 
organisationerna som aktivt arbetar med den kommunikativa förmågan. Vilket kan ha att göra 
med att det är en offentlig organisation som inte har sitt fokus på att gå med vinst eller vara 
konkurrenskraftiga gentemot de två andra organisationerna som lägger resurserna på andra 
områden. Deras kommunikativa förmåga är otydlig utan några riktlinjer eller 
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tillvägagångssätt i hur den ska ske organisationerna. I bransch som kräver effektivitet och 
snabba beslut kan det vara tidskrävande att vänta in personalens återkoppling för att kunna gå 
vidare vilket gör att de går miste om deras kreativa förslag på den information som sänts ut. 
Organisationerna är olika och det finns inget standardiserat sätt att arbete med den 
kommunikativa förmågan dock måste organisationerna arbeta med den kommunikativa 
förmågan som är anpassad efter organisationens behov och personal. 
Studien har visat att utbildningar med den kommunikativa förmågan har en positiv effekt på 
personalen eftersom de vet hur de ska agera och framföra idéer. Vilket enligt författarna ska 
genomföras försiktigt eftersom personalen kan bli styrda och likasinnade i sättet att agera och 
uppföra sig vilket skulle kunna hämma deras kreativitet. Det är personalens olikheter som 
hjälper företaget att vara kreativa eftersom personalen ser olika lösningar beroende på 
problem.  
Sociala medier är en stor del av individers vardag och författarna ser ett användningsområde 
av det i en organisation. Eftersom social media är ett nöje skulle personalen vilja bli mer 
delaktig i den kommunikativa förmågan. Det skulle bli ett omedvetet sätt att åt sig 
information och inte uppleva det som en arbetsuppgift. 
Det finns skillnader i hur respondent 1 och 2 ser på deras kommunikativa förmåga med tanke 
hur de ser den fungera i organisationen. Det kan ha att göra med att respondent 2 arbetar 
högre upp i hierarkin i organisationen och har en närmare kontakt med ledningen och de som 
sprider information. Det kan även bero på hur duktig respondenternas närmaste chef är på att 
arbeta med den kommunikativa förmågan för att sprida information samt lyssna på sina 
medarbetare. Även att det tydliggör att individer är olika och ser den kommunikativa 
förmågan på olika sätt. Men även att de uppfattar intranätet på olika sätt och vilken betydelse 
den har för organisationen. Vilken tyder på att organisationen inte har någon gemensam 
uppfattning om den kommunikativa förmågan och hur den ska fungera. 
 
Något som studien visar är att chefen har störst betydelse i den kommunikativa förmågan. 
Eftersom de ska agera som en kommunikationskanal till personalen men även föra dialoger 
med personalen för att främja deras kreativitet och tankar. Det tydliggör att utbildningar för 
chefer är något som hjälper en organisation om de vill få fram personalens kreativitet. 
Cheferna agerar som en central punkt i den kommunikativa förmåga och har ett stort ansvar i 
att den fungerar.  

7.	  Slutsats	  

Det som studien visar är att stora organisationer arbetar varierande med den kommunikativa 
förmågan vilket har att göra med att det inte finns något konkret tillvägagångssätt att utnyttja 
den på utan det beror på organisationen samt deras behov. Den kommunikativa förmågan 
prioriteras också annorlunda beroende på vilken bransch den är i eftersom den kräver tid och 
utrymme för att få fram personalens kreativitet. Det gör att i en bransch som kräver snabba 
beslut blir det komplicerat att få fram personalens kreativa förslag. Det som studien kommer 
fram till är att det finns grundläggande förutsättningar som stora organisationer måste basera 
sin kommunikativa förmåga på. 

• Organisationer ska arbeta med en kommunikationsstrategi som tillåter personalen att 
vara en del av den kommunikativa förmågan. 

• Organisationens personal ska ha en medvetenhet om hur den kommunikativa 
förmågan fungerar samt hur den ska användas genom exempelvis utbildningar. 
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• Tydliga mål och visioner där personalen vet sin betydelse och känner en delaktighet i 
organisationen. 

• Organisationer ska ha ett öppet klimat som tillåter personalens idéer och kreativa 
förslag. 

• Att använda varierande kommunikationskanaler eftersom individer tar åt sig 
information olika. 

• En kreativitetskanal, ett digitalt verktyg där personal kan bidra med kreativa förslag. 
• Ett ledarskap från chefer som hjälper personalen att engagera sig i den 

kommunikativa förmågan. 

8.	  Innovationsbidrag	  

Författarna till studien har arbetat fram en övergripande guide som stora organisationer bör 
använda för att utveckla den kommunikativa förmågan samt lyfta fram personals kreativitet. 
Det som studien visat är att det saknas kunskap om hur stora organisationer bör utnyttja 
personal på ett gynnsamt sätt. Det framkommer att personal är väsentlig för organisationers 
utveckling och framgång men hur den kommunikativa förmågan ska genomföras är 
varierande och till olika grad otillräcklig. Studien har visat att det inte finns något speciellt 
tillvägagångssätt för stora organisationer att utgå ifrån när det kommer till att utnyttja den 
kommunikativa förmågan. Utan det som framkommit är att det finns grundläggande delar 
som ska finnas för att den kommunikativa förmågan ska fungera och vara effektiv. 
Författarna har därför skapat en guide som stora organisationer bör utgå i från för att utveckla 
den kommunikativa förmågan. Guiden kommer skapa förutsättningar för organisationerna att 
utnyttja den kreativitet och kompetens som finns hos personal. Den kommer ge stora 
organisationer bättre förutsättningar för framgång eftersom hela organisationen tillsammans 
kommer arbeta mot utveckling och förbättring. Guiden visar hur stora organisationer ska se 
på den kommunikativa förmåga och vad som är väsentligt. Guiden och den kommunikativa 
förmågan är enligt författarna ett recept för framgång för en stor organisation idag med tanke 
på storleken av personalstyrka och den kunskap som finns hos varje individ. Eftersom alla 
stora organisationer inte är den andra lik behöver det olika tillvägagångssätt i hur de olika 
delarna ska genomföras vilket kräver en kännedom om organisationen och personalen i den. 
Stora organisationer kan använda guiden som ett grundläggande stöd i arbetet med den 
kommunikativa förmågan.  

 
                                              Figur 3. Guide 

 
• Planerad informationsspridning: Ett planerad tillvägagångssätt när det kommer till 

den kommunikativa förmågan inom en stor organisation. Det ska finnas utrymme för 
återkoppling från personal när information sänds ut. Det vill säga om ledning 
exempelvis vill genomföra en förändring bör de vänta tills personalen bidragit med 
återkoppling och förslag om möjligtvis andra tillvägagångssätt eller tankar.  
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• Chefernas betydelse: Cheferna är de individer som har närmast kontakt med 

personalen och den relation som skapas bör en stor organisation utnyttja. De har en 
betydande roll för personal och organisation i den kommunikativa förmågan. De ska 
agera både med att hjälpa personal få fram idéer och att kommunicera ut information 
samt kunna ta emot den återkoppling personal bidrar med. Chefer fungerar både som 
en kommunikationskanal samt som ett stöd för kreativiteten 

 
• Utveckling: Utveckla och utbilda personalens kompetens i att delta i den 

kommunikativa förmågan. Genom det kan personalen på ett effektivare sätt ge 
återkoppling och få fram sina kreativa förslag. De diskussioner som uppstår inom 
organisationen kommer ge utveckling av idéer och en ökad möjlighet till inverkan. 

• Delaktighet: Personalen ska veta hur deras arbete och roller hör samman med 
organisationens mål och visioner. Genom att personalen vet hur de bidrar till 
organisationens framgång kommer det skapa delaktighet och ett engagemang att delta 
i den kommunikativa förmågan. 

 
• Hjälpmedel: Det ska finnas verktyg för att kunna hjälpa personalens kreativitet och 

möjlighet till att yttra idéer. Det kan vara genom en kommunikationskanal eller som 
tidigare nämnt sin chef. Men det ska finnas ett förtroende för personalen att 
organisationen lyssnar och hjälper till med idéer. Exempelvis en kreativitetskanal där 
det finns möjlighet att kunna komma fram med kreativa förslag.   

 
Kreativitetskanal 
Genom att tillhandahålla personalen en lättillgänglig kreativitetskanal ser författarna att 
kreativiteten inom en stor organistion skulle öka eftersom verktyget underlättar den 
kommunikativa förmågans generering av idéer och förslag. Författarna ser att en 
kreativitetskanal kan utnyttjas på flera olika sätt beroende på organisation och vilka 
möjligheter personalen har att utnyttja kreativitetskanalen. Det kräver att det finns en 
förståelse om organisationen och hur personalen smidigast kan bidra med idéer och förslag 
genom kreativitetskanalen. Vilket gör att kreativitetskanalen måste anpassas efter personalens 
möjlighet till användandning. Författarna ser att det både kan vara en tjänst baserad över 
internet, exempelvis via intranätet eller att ansvaret läggs på chefer att agera som en 
kreativitetskanal vilket kräver en utbildning för att kunna besitta det ansvaret. Kanalen blir ett 
sätt för de anställda att bidra och engagerar sig i organisationen med sin kreativitet. 
 

• Att ha möjligheten att vara anonym eftersom det kan finnas individer inom 
organisationen inte vill bidra öppet med idéer.  

• Sätta in idéen i en eller flera kategorier för att underlätta arbete om vem som ska 
behandla vilken idé. 

• Möjlighet att kunna infoga inspirationsbilder om så önskas för att underlätta 
förståelsen kring förslaget. 

• Få återkoppling och möjligheten att kunna vidareutveckla idéer.  
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10.	  Figurförteckning	  

Figur 1, egen modell av Sara Magnusson, 2016-01-03 
Figur 2, Kommunikationsstrategier, McCroskey, J.C., Richmond, V.P., ( 2001) 
Organizational Communication for Survival: Making work, work, Uppl: 2, USA, (Hämtad 
2015-12-28) 
 
Figur 3, egen modell av Sara Magnusson, 2016-01-12 
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11.	  Bilagor	  

Operationalisering 

Kan du berätta lite om dig själv och din roll? Inledande fråga Bryman, 2011 

Hur sker kommunikation på din avdelning 
och mot/mellan andra avdelningar? 

Arbetssätt, Medarbetarens 
roll i organisationen 

Eriksson, 2007 
McCroskey & 
Richmond, 
2005 
Heide, 
Johansson & 
Simonsson, 
2007 

Hur kommuniceras de interna målen, 
riktlinjer och värderingarna ut så alla kan 
jobba mot de gemensamma målen? 

Arbetssätt, Medarbetarens 
roll i organisationen 

Eriksson, 2007 
McCroskey & 
Richmond, 
2005 
Heide, 
Johansson & 
Simonsson, 
2007 

Vilken roll ser du att den interna 
kommunikation har i en organisation? 

Kommunikationens 
betydelse 

Johannessen & 
Olaisen, 1993 
Eriksson, 2007 

Hur kommunicerar ni ut information vid 
exempelvis förändringar som sker inom 
organisationen? 

Kommunikationskanal Strid, 1999 
Yuan & Zhao, 
2013 
Johannesson & 
Olaisen, 1993 

Hur skapar man en fungerande intern 
kommunikation i ett företag anser du? 

Medarbetarens roll i 
organisationen 

Osman, El 
Baltagi & 
Hardaker, 2015 
Johansson & 
Heide, 2008 

Hur ser man att den interna kommunikationen 
fungerar? 

Utvecklingsmöjlighet Hume & 
Leonard, 2013 
Johannessen & 
Olaisen, 1993 

Hur kommunicerar ni med era övriga 
organisationerna i kommunen och hur 
används sedan den informationen internt? 

Kommunikationskanal Strid, 1999 
Yuan & Zhao, 
2013 
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Johannesson & 
Olaisen, 1993 

Hur ser du på samhörigheten mellan 
kommunikation och 
innovation/utveckling/förbättring 

Kommunikationens 
betydelse 

Tidd & Bessant, 
2013 
Johannessen & 
Olaisen, 1993 
Leavy, 2005 

Är det någonting du vill tillägga och känner är 
aktuellt till de frågor vi ställt? 

Avrundningsfråga Bryman, 2011 

 
 


