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Sammanfattning 

 

Kommunikation är något som alla individer är beroende av och det är 

kommunikation som knyter oss samman. Organisationer kan inte klara sig utan 

kommunikation och kommunikation kan ha en motiverande effekt för en 

organisations medarbetare. Kommunikation inom den offentliga organisationen kan 

vara svår att hantera även om större delar av arbetsdagen består av kommunikation. 

En organisation kan använda flera olika interna kommunikationskanaler exempelvis 

personliga kontakter, datorer, telefoner och tv. Det finns flera vägar som den interna 

kommunikationen kan röra sig via, det kan var från chef till medarbetare 

(nedåtriktad). Den kan även röra sig från medarbetare till chef (uppåtriktad) och det 

finns intern kommunikation som rör sig mellan medarbetarna, vilket kallas för 

horisontell kommunikation.  

 

Medarbetarnas arbetstillfredsställelse är individuell och finns olika faktorer som kan 

påverka arbetstillfredsställelsen. Medarbetarnas arbetstillfredsställelse kan mätas 

med hjälp av Herzberg tvåfaktorsteori. Herzberg redovisade sin teori i mitten av 

1900-talet och den har påverkat flera typer av organisationer runt om i världen. 

Teorin har två typer av faktorer som kan påverka medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse, dessa faktorer är hygien- och motivationsfaktorer. Den faktor 

som påverkar individen mest är som sagt individuell, men det finns några faktorer 

som står i framkant under denna undersökning och är relativt lika hos alla 

respondenter.  

 

Nio respondenter har deltagit i denna kvalitativa undersökning, de kommer från 

samma offentliga organisation men från olika avdelningar. Svaren arbetades fram 

genom semistrukturerade intervjuer där alla respondenter är helt anonyma. Inom 

svaren finns det en faktor som är betydligt mer påverkade som behandlar både intern 

kommunikation och arbetstillfredsställelse.           

 

 

Nyckelord: Kommunikation, Intern kommunikation, Kommunikationskanaler, 

Arbetstillfredsställelse, Medarbetare. 

 



 

Abstract 

 

Communication is something that all individuals depend on and has a major impact 

on employee job satisfaction. When it comes down to communication, it is one of the 

most important things that connects people. Without communication companies can't 

function properly, but through its use there can be a motivating effect for the 

company’s employees. Even though a large part of the working day consists of 

conversing, within a company this can often be difficult to manage. 

 

An organization uses several different internal communication channels, such as 

Face-to-Face, computers, phones and TV. There are several ways that these internal 

channels of communication can move through the company. It can be from the 

managers of the company to employee, referred to as downward communication. It 

can also move from employee to manager, this is referred as upward communication 

and there is internal conversing between two employees which is called horizontally 

oriented communication. 

 

The employee's job satisfaction is very individual and there are different things that 

can affect one's happiness at work.  The way in which employee satisfaction can be 

measured by one famous researcher's two-factor theory. Herzberg reported this 

theory for the first time in the mid-20th century and it has influenced several types of 

organizations around the world. The theory that two types of factors affects an 

employee's satisfaction, are hygiene factors and motivational factors. The factors that 

affects a person is individual, nevertheless there are some factors that are in the 

forefront during this research and they are relatively similar to all research subjects. 

 

There were nine subjects, who have participated in this qualitative study, they come 

from the same public organization but they come from different departments. Their 

answers came from semi-structured interviews, where all research subjects will be 

completely anonymous. Within the answers there is one factor that is significantly 

more influenced that addresses both internal communication and job satisfaction. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Människan har använt sig av kommunikation sedan långt tillbaka i tiden och därmed 

har kommunikation flera olika betydelser (Larsson, 2008). Men vad innebär 

kommunikation? Enligt Nationalencyklopedins (2018, a) är betydelsen av 

kommunikation en överföring av information. Wallentin (2006 i Jansson 2012) 

hävdar att kommunikation är ett utbyte av information mellan individer. Denna 

överföring eller utbyte av information kan ske antingen via personlig kontakt, brev, 

böcker, tidningar, datorer, telefoner, radio eller tv. Eftersom människan har använt 

sig av kommunikation sedan lång tid tillbaka så har det blivit ett av de viktigaste 

verktygen för människan. Wallentin (2006) anser att individer har ett behov av att 

kunna kommunicera i det sociala samhället och kommunikation kan även bidra till 

ökad livskvalité genom att individer integrerar med varandra i sociala sammanhang. 

Som nämnt är kommunikation ett viktigt verktyg för samhället och sociala 

sammanhang, för utan kommunikation så skulle samhället rasa samman. Att 

kommunicera och byta information kan vara komplicerat eftersom alla individer 

kommunicerar och byter information med varandra på flera olika sätt. Komplexiteten 

med kommunikation kan innebära att det finns individer som hellre väljer att utöva 

våld istället för att lösa komplexa situationer med hjälp av kommunikation (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2012). Precis som i samhället är kommunikation en 

grundläggande del i alla organisationer. Utan en väl fungerande kommunikation kan 

medarbetarna i organisationer inte samverka, vilket kan ha en negativ påverkan på 

arbetsmiljön. Sgrol (2015) menar att väl fungerande kommunikation kan bidra till 

förhöjd arbetstillfredsställelse hos medarbetarna, eftersom det kan bidra till 

delaktighet och därmed är kommunikation det mest centrala hos organisationer. 

Enligt tidigare förstudier som utfördes av oss Evertsson och Wongsong (2018), så 

finns det flera olika sätt för organisationer att kommunicera och ett sätt för 

organisationen som vi utförde studierna på var att intern kommunikation kunde ske 

under fikapausen. Fika var till för att medarbetarna skulle släppa sitt arbete och njuta 

av arbetstiden tillsammans med sina kollegor. Fikapauserna innebär inte enbart att 

kaffet skulle drickas och att kakan skulle ätas och dessa pauser bidrog till att 

spontana och informella möten kunde ske mellan medarbetarna. Under fikapausen 

kunde utbyte av olika kunskap ske genom att medarbetarna och chefer 

kommunicerade med varandra. Den kommunikationen som uppstod under 

fikapausen kunde sedan bidra till en positiv påverkan på både arbetsmiljön och 

delaktigheten bland medarbetarna. 

 

När den interna kommunikationen börjar att brista kan det påverka individerna och 

organisationen negativ (Cox, 2014). Bristande kommunikation kan påverka 

individens arbetstillfredsställelse negativt, vilket kan leda till att individen väljer att 

säga upp sin tjänst (Falkheimer & Heide, 2007). Spector (1997) hävdar att när 

arbetstillfredsställelsen är hög hos medarbetarna ger det tydliga indikationer på att 

organisationen är välfungerande. Kaufmann och Kaufmann (2005) anser att de 

senaste århundradena har frågan om vilka faktorer som har påverkat medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse både positivt och negativt och i dagsläget är medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse ett av det största fokusområde för organisationer. 
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Medarbetarnas trivsel är något som organisationer strävar efter för att kunna uppnå 

en hög arbetstillfredsställelse. Schultz och Schultz (2010) hävdar att de psykosociala 

arbetsmiljöerna är en viktig del för arbetstillfredsställelsen, vilket innebär att ha 

kontroll, gemenskap med andra medarbetare, stimulerande arbetsuppgifter, en 

välfungerande arbetsledning och en balanserad arbetsbelastning. 

Arbetstillfredsställelsen kan påverkas av de personliga faktorerna såsom hälsa, social 

status och anställningslängd till hur tillfredsställd en medarbetare är med sina 

arbetsuppgifter. För att kunna ta reda på hur en medarbetare mår och hur 

tillfredsställd medarbetaren är av sitt arbete så krävs det en fungerande 

kommunikation och speciellt en fungerande intern kommunikation.  

1.2 Problematisering 

Kommunikation är en viktig funktion för organisationer och dess medarbetare. Den 

knyter samman medarbetare i sociala sammanhang, ger motivation och skapar 

förutsättningar. Därmed klarar organisationer sig inte utan att kommunicera, det är 

helt enkelt omöjligt att undvika kommunikation eftersom det är ett viktigt verktyg för 

både organisationer och samhället (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Kommunikation i 

arbetslivet kan ofta vara en kamp i motvind, då det kan vara svårt för medarbetare att 

bli sedda och hörda inom en stor organisation. Att det är svårt för medarbetare att bli 

sedda och hörda kan bero på vilket sätt medarbetare eller chefer kommunicerar. Det 

kan även bero på hur medarbetare eller chefer väljer att gå tillväga för att sprida 

information. Olika avdelningar inom olika organisationer kan påverka hur 

informationen sprids, om informationen sprids på ett felaktigt sätt kan det uppstå 

konflikter och dessa konflikter kan påverka medarbetarna och arbetsmiljön negativt. 

När konflikter och komplicerade situationer uppstår inom organisationer kan det 

påverka medarbetarnas motivation och arbetstillfredsställelse (Mathison, 1991).  

 

Vikten av arbetstillfredsställelse och motivation hos medarbetarna har under de 

senaste åren utvecklats till ett allt mer omdiskuterat ämne bland organisationer 

(Ketter, 2008). Allt fler organisationer strävar efter att uppnå så hög 

arbetstillfredsställelse som möjligt hos sina medarbetare och vill ha en väl 

fungerande intern kommunikation (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Den interna 

kommunikationen är en viktig funktion för organisationer, med en väl fungerande 

intern kommunikation kan det bidra till att arbetstillfredsställelsen förhöjs hos 

medarbetarna (Sgrol, 2015).  

Förr i tiden var det enklare för organisationer att hålla koll på den intern 

kommunikationen med hjälp av informatörer och kommunikatörer. I dagsläget kan 

informatörerna och kommunikatörerna inte hålla koll på den interna 

kommunikationen, eftersom det finns alldeles för mycket kommunikationskanaler att 

hålla reda på (Chefstidning, 2013). När det finns för många kommunikationskanaler 

att välja mellan kan det skapa brister i den interna kommunikationen. När den interna 

kommunikationen brister kan det bidra till att medarbetare kan välja att säga upp sin 

tjänst hos organisationen (Falkheimer & Heide, 2007). Med hjälp av denna 

undersökning vill vi undersöka hur den interna kommunikationen kan bidra till att 

arbetstillfredsställelsen förhöjs och på vilket sätt kan bristande kommunikation bidra 

till att medarbetaren vantrivs i organisationen? 

1.3 Problemformulering 

Hur påverkar intern kommunikation medarbetarnas arbetstillfredsställelse? 



 

3 

 

1.4 Syfte 

Syftet med undersökningen är att intervjua medarbetare på en organisation gällande 

hur de upplever att den interna kommunikationen fungerar inom organisationen som 

de arbetar för. Undersökningens fokus kommer att ligga på hur eller på vilket sätt en 

medarbetare kommunicerar och vilka tekniska kommunikationskanaler som används. 

Sedan ska vi undersöka om den interna kommunikationen har någon påverkan på 

arbetstillfredsställelsen och om den interna kommunikationen kan ha positiv eller 

negativ påverkan hos medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Anledningen till att vi 

vill undersöka om dessa två ämnen är att vi själva har upplevt att kommunikation är 

ett svårt ämne och att arbetstillfredsställelse är viktigt, men vi vill förstå hur viktig 

arbetstillfredsställelse är för varje individ. Sedan har vi hört från våra bekanta att de 

vantrivs på sitt arbete eftersom att de upplever att kommunikationen inom 

organisationen inte fungerar. Därför vill vi undersöka och se vilken påverkan intern 

kommunikation kan ha på arbetstillfredsställelsen. 
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2 Teori 

Kapitlet som följer är en teoretisk genomgång av kommunikation, intern 

kommunikation och arbetstillfredsställelse. Kommunikation och intern 

kommunikation börjar med en kort presentation av kommunikation följt av intern 

kommunikation och hur den interna kommunikationen sker. Kapitlet om 

arbetstillfredsställelse använder sig av Herzbergs tvåfaktorteori. 

2.1 Kommunikation och intern kommunikation 

2.1.1 Kommunikation 

Individer har alltid varit beroende av kommunikation och med hjälp av 

kommunikation kan individerna kommunicera och förstå varandra. 

Nationalencyklopedin (2018, a) definierar kommunikation som en överföring av 

information. Hård af Segerstad (2002) nämner att när det sker en överföring och ett 

utbyte av information, så skapas en större förståelse hos individerna. Kommunikation 

är som tidigare nämnt grundläggande för organisationer och det kan ske både externt 

och internt. I denna uppsats kommer fokuset att ligga på intern kommunikation, den 

kommunikation som sker inom organisationen. 

 

Kommunikationen mellan individerna har förändrats och utvecklats under historiens 

gång och kommunikationens historia började med gravering i stenar och runor som 

finns kvar än idag (Hård af Segerstad, 2002). Över tid har samhället och språket 

moderniserats och numera kan individer kommunicera via tekniken, som datorer och 

telefoner. Med hjälp av datorer och internet har informationens tid och avstånd 

mellan parterna minskat radikalt, vilket innebär att det är lättare att förmedla och 

sprida information till omgivningen och organisationer. Sedan 1960-talet när internet 

utvecklades har det skapats nya förutsättningar för organisationer och under 1990-

talet fick internetanvändningen fart. Internet har gjort det möjligt för organisationer 

att sända och ta emot komplex information. Denna utveckling har gjort det möjligt 

för organisationer att kommunicera med andra avdelningar som inte befinner sig i 

samma byggnad eller i samma geografiska område (Bruzelius & Skärvad, 2017). 

 

Enligt Heide et al. (2012) är kommunikation en grundförutsättning för att 

organisationer ska kunna existera, utvecklas och överleva. Det finns inga skillnader 

mellan en offentlig och privat organisation när det gäller kommunikation och dessa 

organisationer är beroende av en fungerande kommunikation. Falkheimer och Heide 

(2007) anser att alla organisationer borde använda sig av konkurrensverkets 

kommunikationspolicy. Denna kommunikationspolicy är ett styrdokument som alla 

typer av organisationer kan använda sig av. Kommunikationspolicyn är ramen för 

hur och varför organisationer kommunicerar, den visar vilken roll intern och extern 

kommunikation har för en organisation och vem som ska ansvara för att 

kommunikationen ska fungera. När kommunikationen fungerar dåligt kan hela 

organisationen bli lidande och utan kommunikation kan medarbetare aldrig uppleva 

delaktighet, arbetstillfredsställelse eller att kunna skapa relationer (Blundel, 1998). 

Georgian och Lucia (2016) anser att kommunikation är grunden för att kunna bygga 

en långvarig relation mellan och inom organisationer. Kommunikation är tvåsidigt, 

vilket innebär en dubbelriktad process av både den skriftliga och verbala 
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kommunikationen. Det är därför viktigt att sändaren och mottagaren av 

informationen vill kommunicera och förstå varandra, annars kan det få stora 

konsekvenser för båda parterna. Om kommunikationen inte fungerar på ett korrekt 

sätt så kan det skapa konflikter inom organisationen. Blundel (1998) anser att det är 

viktigt att prioritera den interna kommunikationen, eftersom det kan bidra till 

minimering av misstolkningar och missförstånd som kan ske. Mathison (1991) menar 

att fungerande intern kommunikation kan lösa många konflikter och komplicerade 

situationer som kan uppstå, samtidigt kan intern kommunikation ge medarbetarna 

mer motivation, högre arbetstillfredsställelse och ökat samarbete mellan 

medarbetarna.  

 

De organisationer som har ett utvecklat kommunikationsflöde är mer effektiva och 

har en bättre arbetsmiljö. När information överförs via intern kommunikation kan 

budskapet tolkas olika beroende på vem mottagaren är och ibland kan 

huvudbudskapet ändras vid mottagandet (Heide et al., 2012). Här är det viktigt att 

särskilja kommunikation och information eftersom det finns skillnader mellan dessa. 

Kommunikation som tidigare har beskrivits innebär en överföring av information. 

Heide et al. (2012) förklarar att de skillnader som finns mellan kommunikation och 

information är att kommunikation är en dubbelriktad process och information är en 

enkelriktad process. Information innehåller viktiga data som överförs med hjälp av 

kommunikation. När det resoneras kring information handlar det främst om att någon 

får kännedom om någonting, det vill säga blir informerad. 

2.1.2 Intern kommunikation 

Intern kommunikation är den kommunikation som sker inom organisationer och utan 

den interna kommunikationen finns det ingen möjlighet för organisationer att 

existera (Verčič, Verčič & Sriramesh, 2012; Heide et al., 2012). Verčič et al. (2012) 

gjorde en undersökning där det framkom att intern kommunikation är all 

kommunikation som sker inom en organisation. Det är medarbetarnas och chefernas 

ansvar, med hjälp av intern kommunikation, att sprida och förmedla den interna 

informationen till alla berörda. Enligt konkurrensverkets (2016) 

kommunikationspolicy ligger ansvaret på ledaren att den interna kommunikationen 

fungerar. En väl fungerande intern kommunikation kan bidra till samhörighet mellan 

medarbetarna och det gör att andra medarbetare får större förståelse för varandras 

arbetsuppgifter eller uppdrag. Intern kommunikation är en stor del av en organisation 

och är ett viktigt verktyg för att medarbetarna inom organisationen ska kunna 

genomföra organisationens mål och uppdrag. Kataria, Kataria och Garg (2013) anser 

att organisationer kan välja att sprida information på flera olika sätt och att 

informationen kan spridas med hjälp av olika kommunikationskanaler. Wallentin 

(2006 i Jansson 2012) nämner att de kommunikationskanaler som information kan 

spridas via är olika mediekanaler som personlig kontakt, datorer, telefoner och tv. 

Organisationer får ta hänsyn till vilket sätt deras medarbetare föredrar att emot 

informationen på. En del medarbetare föredrar att ta emot information genom fysiska 

möten och andra föredrar att mottaga informationen via skriven text. Genom fysiska 

möten skapas det möjligheter för direkta diskussioner där mottagaren av information 

får möjligheten att ställa följdfrågor och få respons på plats. Med skriven 

kommunikation sprids informationen genom bland annat mejl, intranät och 

nyhetsbrev där utrymmet för diskussion och följdfrågor kan vara mer begränsat. 
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2.1.3 Hur sker intern kommunikation 

Intern kommunikation i dagsläget kan ske antingen via virtuella eller fysiska möten. 

Nationalencyklopedin (2018, b) beskriver att virtuella möten är skenbart eller 

datorsimulerad verklighet. Mattson och Jöborn (2009) hävdar att virtuella möten 

innebär att med hjälp av teknik såsom datorer och telefoner, kan möten fortfarande 

hållas även om medarbetarna inom en organisation sitter på olika geografiska platser. 

Mattsson och Jöborn (2009) menar att via en dator kan ett videomöte hållas och 

dessa möten är bäst anpassade för distans. Syftet med ett videomöte är att informera 

och fatta beslut och det är en plats där deltagarna känner till varandra. Om deltagarna 

inte känner varandra skulle det inte vara ett speciellt effektivt videomöte. 

Videomöten skulle aldrig kunna ersätta det fysiska mötet, utan det gör det möjligt till 

att kunna sitta på olika geografiska platser. Telefonmöten räknas också som ett 

virtuellt möte och ett telefonmöte bör endast användas om alla deltagare känner 

varandra väl för att det inte ska skapa några missuppfattningar eller missförstånd. 

Telefonmöten har en låg kommunikationskvalité för att det kan ske 

missuppfattningar eftersom varken kroppsspråket eller ansiktsuttrycken förmedlas 

över telefonen (Mattson & Jöborn, 2009). Ahrnell och Wildhuss (1999) beskriver att 

fysiska möten är möten där alla deltagare träffas fysiskt och utför kommunikationen 

verbalt. Via fysiska möten finns det inga krav på att deltagarna ska känna till 

varandra och om något otydligt skulle uppstå så finns det utrymme till att ställa 

följdfrågor under de fysiska mötena. 

 

Kommunikation kan ske på flera olika sätt och via olika vägar. Tourish (2005) anser 

att det finns två olika vägar för att kommunicera den interna kommunikationen, 

antingen uppåt eller nedåt. Uppåtriktad kommunikation (upward communication) är 

information som sprids nerifrån och upp och det är information från medarbetare till 

ledningen. Fördelarna med uppåtriktad kommunikation är att den kan medföra 

öppenhet och transparens, vilket kan minska risken för konflikter och missförstånd. 

Problematiken som kan uppstå med uppåtriktad kommunikation kan vara att alla 

chefer inte är öppna för feedback. Nedåtriktad kommunikation (downward 

communication) som sprids uppifrån och ner, är information som kommuniceras från 

ledning ner till medarbetarna. Informationen som kommuniceras med hjälp av 

nedåtriktad kommunikation kan vara någon form av direktiv eller riktlinjer. 

Nackdelen med nedåtriktad kommunikation kan vara att informationen går genom 

flera olika mellanhänder och informationen kan då förvrängas. Jacobsen och 

Thorsvik (2014) menar att förvrängningen kan bero på att mellanchefer medvetet 

vinklar informationen som går vidare till medarbetarna. Detta kan resultera i att den 

slutgiltiga informationen inte stämmer överens med den information som delades ut 

av ledningen. Katz och Kahn (1966) nämner även en tredje kommunikationsväg och 

det är den horisontella kommunikationen. Den kommunikationen sker mellan 

medarbetarna inom samma organisatoriska nivå. 
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Figur 1. kommunikationsvägar (Jansson, 2012).  

 

Med hjälp av dessa tre kommunikationsvägar kan medarbetarna och chefer 

kommunicera med varandra antingen med formell eller informell kommunikation 

(Falkheimer & Heide, 2007). Den formella kommunikationen som sker inom 

organisationer kan vara i form av mål och policy, informationsmöten, 

arbetsplatsträffar (APT), utvecklingssamtal eller telefonkonferenser. Den formella 

kommunikationen är bunden till en viss tid och plats till skillnad från den informella 

kommunikationen. Formell kommunikation anses vara rutinbaserad och styrs mycket 

av regler, rutiner och kontroller (Larsson, 2007). Tillvägagångssättet för formell 

kommunikation styrs av organisationsstrukturer och innehållet i möten är ofta 

begränsat (Falkheimer & Heide, 2007). I denna uppsats kommer formell 

kommunikation att förstås som APT, mejl och även möten som sker via dator och 

telefon. 

 

Informell kommunikation är den som sker på rasterna och i korridorerna, innan, 

mellan och efter möten. Denna kommunikation används dagligen i organisationen, 

och forskningen har visat att denna typ av kommunikation dominerar i den interna 

kommunikationen. Den informella kommunikationen är inte beroende av tid eller 

plats, utan det sker oftast spontant (Falkheimer & Heide, 2007). Den informella 

kommunikationen kan oftast anpassas till medarbetarnas intressen och behov 

(Larsson, 2007). I uppsatsen kommer informell kommunikation att förstås som den 

kommunikation som sker mellan medarbetarna på rasterna eller via personliga samtal 

som sker på kontoret. 

 

Intern kommunikation 

Formell kommunikation 

Mål och policy 

Informationsmöten 

Arbetsplatsträffar 

Utvecklingssamtal 

Telefonkonferenser 

Informell kommunikation 

Samtal och diskussion 

Informell Spontana gruppmöten 

Berättelser 

Rykten 

Figur 2. Översikt över formell och informell kommunikation. Egen 

tolkad modell. (Falkheimer & Heide, 2007) 
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För att kunna kommunicera med andra medarbetare så sker kommunikationen genom 

olika mediekanaler. Eriksson (2007 i Jansson 2012) beskriver att det finns tre 

varianter av mediekanaler; skriftliga kanaler, elektroniska kanaler och muntliga 

kanaler. Skriftliga kanaler innebär tryckt information som personaltidning, 

nyhetsbrev och protokoll. Elektroniska kanaler är olika typer av interaktiva medier 

som e-post, intranät och andra elektroniska meddelandesystem. Muntliga kanaler kan 

vara planerade och spontana möten, utbildningar och konferenser. Jacobsen och 

Thorsvik (2014) påstår att kommunikation som sker genom de muntliga kanalerna 

lägger sedan grunden för det sociala samspelet på arbetsplatsen. 

2.2 Arbetstillfredställelse och motivation 

Arbetstillfredsställelse är ett välstuderat ämne i den arbetsrelaterade forskningen, 

men det är ett komplext begrepp. Arbetstillfredsställelse kan ha flera olika 

innebörder. Schultz och Schultz (2010) definierar begreppet arbetstillfredsställelse 

som positiva och negativa känslor och attityder som medarbetare har för sitt arbete. 

Kaufmann och Kaufmann (2005) beskriver att inom psykologi beskrivs 

arbetstillfredsställelse ofta som en attityd istället för en emotionell upplevelse. 

Schultz och Schultz (2010) anser att attityden till arbetet kan påverkas av 

medarbetarens motivation och förväntan och om dessa uppfylls på arbetet upplever 

medarbetaren en hög arbetstillfredsställelse. Landy och Conte (2007) anser att 

arbetstillfredsställelse handlar om individens beteende i arbetet, sedan kan det handla 

om individens upplevelser och känslor för arbetet. Arbetstillfredsställelse har visats 

vara avgörande för individens prestation och organisationens överlevnad hänger 

samman med medarbetarnas arbetstillfredsställelse.  

 

Enligt Ikwukananne (2009) är arbetstillfredsställelse en grundläggande kvalifikation 

i en organisation. Individens arbetstillfredsställelse kan påverkas av hur individen 

upplever att den blir behandlad inom organisationen. Ikwukananne (2009) visar att 

arbetstillfredsställelse i enkla ord visar hur en individ känner för sitt arbete och alla 

aspekter runt om arbetet. Landy och Conte (2007) menar att arbetstillfredsställelse 

innebär både positiv och negativ känsla och upplevelse av individens arbete, samt 

vilken attityd individen har till arbetet gentemot andra individer på organisationen. 

Om individen upplever arbetet som positivt så betyder det att arbetstillfredsställelsen 

är hög. Om individen upplever sitt arbete som negativt så har individen låg 

arbetstillfredsställelse. Individens attityd till arbetet beror inte endast på arbetet och 

arbetsuppgifterna, utan det kan även påverkas av sociala interaktioner i 

organisationen. Landy och Conte (2007) anser att arbetstillfredsställelse och 

arbetsmotivation oftast är sammankopplade, men de har inte samma betydelse. 

Arbetsmotivation handlar om individens beteende i arbetet och arbetstillfredsställelse 

handlar om individens känslor och upplevelser av sitt arbete. I denna uppsats 

kommer arbetstillfredsställelse att definieras som hur medarbetare upplever sitt 

arbete. 

 

Hackman och Oldham (1976) redogör att det som motiverar medarbetare är 

komplext eftersom det är väldigt individuellt hos olika medarbetare. Hackman och 

Oldman (1976) beskriver att medarbetarnas motivation och arbetstillfredsställelse 

kan påverkas av olika faktorer. En av faktorerna handlar om personliga 

tillkännagivanden, det innebär att medarbetarna själva ska känna att de är ansvariga 
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för ett område eller ett arbetsuppdrag. Det är viktigt att medarbetaren har möjligheten 

att göra framsteg och att de har möjlighet att utvecklas både på ett professionellt och 

ett personligt sätt. Organisationer kan påverka medarbetarnas arbetstillfredsställelse 

på flera olika sätt, exempelvis genom lönen, arbetsmiljön och hur organisationens 

framtid ser ut (Çetin, Erdilek Karabayb, & Naci Efec, 2012). Çetin et al (2012) 

menar att dåliga relationer mellan flera parter kan leda till aggressivitet och stress, 

konsekvenserna av detta kan leda till att medarbetarna säger upp sin tjänst hos 

organisationen på grund av att arbetsmiljön upplevs som negativ. De Ridder (2004) 

hävdar är att kommunikationen mellan medarbetare och chefer har en stor påverkan 

på hur arbetsmiljön ser ut och en positiv arbetsmiljö kan det leda till ökad motivation 

och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna. Kommunikation kan ha en påverkan på 

organisationens arbetsmiljö, eftersom det finns två typer av arbetsmiljöer så är det 

viktig att särskilja dessa. Det två typerna av arbetsmiljö är den psykosociala och den 

fysiska arbetsmiljön. Neij (2018) förklarar att den psykosociala arbetsmiljön innebär 

att vi trivs på arbetet och hur individer behandlar varandra. Arbetsmiljöverket (AFS 

2015:4) definierar psykosocial arbetsmiljö som synonym till organisatorisk och 

social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets författning gällande organisatorisk och social 

arbetsmiljö innebär att de behandlar krav som omfattar mängden av arbetsuppgifter, 

arbetsuppgifternas svårighetsgrad och tidsgräns för arbetsuppgiften. I organisatorisk 

arbetsmiljö ingår kommunikation, delaktighet, fördelning av arbetsuppgifter, krav 

och ansvar. När arbetsledningen ställer alltför höga krav på sina medarbetare kan det 

skapa en obalans i arbetsbelastning och när medarbetaren upplever en hög 

arbetsbelastning kan det bidra till en sämre arbetsmiljö i det sociala och 

organisatoriska. Arbetsmiljöforum (2018) beskriver att en fysisk arbetsmiljö innebär 

att arbetsplatsen kan ha fel inställning på rumstemperatur, besvärande bakgrundsljud, 

icke ergonomiska möbler eller om det är dåligt med luft och dagsljus i 

arbetslokalerna. Medarbetarna som upplever att de har besvärande bakgrundsljud 

känner en ständig irritation eftersom den mänskliga kroppen inte har möjligheten att 

stänga av hörsel. Icke ergonomiska möbler såsom skrivbord, arbetsställning och 

dagsljus kan påverka hur medarbetarna arbetar. Ergonomiska skrivbord är ett viktigt 

verktyg för medarbetarna eftersom ungefär 8 av 10 medarbetare använder datorer i 

sitt dagliga arbete. Har organisationen en god fysisk arbetsmiljö, så kan 

medarbetarna uppleva att de har en bra arbetsplats, vilket kan påverka arbetskvalité 

och produktivitet positivt. 

 

2.2.1 Herzbergs tvåfaktorteori 

Herzbergs tvåfaktorteori har varit en av de mest omskrivna teorier för organisationer 

de senaste århundraden. Denna tvåfaktorteori uppstod genom att Herzberg ville 

undersöka vilka faktorer som påverkade individerna både positivt och negativt, det 

vill säga vad är orsaken till att individerna inte trivs på arbetet samt vad som 

motiverar individerna i arbetet (Mabon, 1980). Herzberg försökte med sin 

undersökning att ta reda på vad som gav tillfredsställelse hos individerna och denna 

teori är endast baserad på arbetslivet. Herzberg publicerade sin första bok om 

tvåfaktorteori år 1959 som handlade om undersökningar som han genomförde och 

vilka resultat undersökningarna ledde till, på så sätt började begynnelsen av 

tvåfaktorteori (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993). 

 

Herzberg tvåfaktorteori består av två olika delar. Dessa två delar är hygienfaktor och 

motivationsfaktor, dessa två olika faktorer kan påverka en individs 
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arbetstillfredsställelse positivt eller negativt (Szura & Vermillon, 1975). 

Motivationsfaktorer har stor betydelse för individens arbetstillfredsställelse och 

bidrar sällan till vantrivsel. Hygienfaktorerna har större påverkan på individens 

vantrivsel men flera av hygienfaktorer kan bidra till en förhöjd 

arbetstillfredsställelse. De motiverande faktorerna kan innebära att en medarbetare 

känner sig sedd på arbetsplatsen, att det finns möjligheter till att kunna utvecklas, att 

göra karriär och att individen trivs med arbetet och med sina arbetsuppgifter. De 

hygienfaktorerna kan innebära att individen får lön för sitt arbete, att arbetsvillkor 

finns och att organisationen har en bra ledarskapskvalité. Det finns två olika sätt att 

benämna dessa faktorer, inre och yttre faktorer (intrinsic job factor and extrinsic job 

factor). De inre faktorerna är Herzbergs motivationsfaktor och de faktorerna kan 

bidra till förhöjd arbetstillfredsställelse. Den yttre faktorn hör ihop med Herzbergs 

hygienfaktor och de faktorerna kan påverka individens arbetstillfredsställelse 

negativt (Herzberg et al., 1993; Szura & Vermillon, 1975; Gadner, 1977). 

 

Herzberg (1968) beskriver att faktorerna inom hygienfaktor skapar inte endast 

vantrivsel för olika individer och faktorerna inom motiverande faktor kan inte alltid 

bidra till förhöjd arbetstillfredsställelse. Hackman och Oldman (1976) menar att alla 

individer är olika, vissa faktorer kan påverka individen positivt fast den tillhör 

hygienfaktor eller att vissa faktorer inom motiverande faktor kan påverka individen 

negativt. Det som kan påverka dessa faktorer beror också på om individerna har ett 

komplext arbete eller inte. Ledarskap och övervakning (supervision) är den 

hygienfaktor som har mest påverkan på individen. Den faktorn kan vara positiv även 

om den tillhör hygienfaktor och denna faktor kan vägleda individer samt bidra till att 

individer känner delaktighet i organisationen. Den hygienfaktor som ger mest 

arbetstillfredsställelse är lönen (salary) och den faktor som kan bidra till vantrivsel är 

organisationens policy och administration (company policy and administration) 

(Herzberg, 1968). 
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Figur 3. Herzberg tvåfaktorteori (Herzberg, 1974). 

Forskningen som Herzberg (1968) utförde har visat att individen kände mer 

motivation om den fick möjligheten att sätta egna mål, fatta egna beslut och kunna 

vara delaktig i olika uppdrag. Enligt Herzbergs (1968) undersökningar har resultatet 

visat att prestation (achievement) hade mest påverkan på arbetstillfredsställelsen hos 

medarbetarna. Den motiverande faktorn som påverkade att medarbetare vantrivdes 

på sitt arbete var oftast arbetsuppgifterna (work itself). Resultaten av undersökningen 

visade att 81 procent av de motiverande faktorerna bidrog till att individer kunde 

känna en arbetstillfredsställelse och 69 procent av hygienfaktorerna bidrog till att 

medarbetare vantrivdes på sin arbetsplats. Herzberg (1968) tyckte att de motiverande 

faktorerna spelade en större roll för individer i organisationen, eftersom dessa 

faktorer kan skapa en harmonisk och bra arbetsmiljö. Undersökningen visade att 

hygienfaktorerna kan ha negativ påverkan men att det är en grundläggande del av 

organisationen. Tvåfaktorteorin beskriver att dessa två sidor är olika men dessa 

faktorer behöver varandra för att denna teori ska fungera, precis som ett batteri som 

behöver en plus- och en minussida. 
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Figur 4. Herzbergs tvåfaktorteori modell undersökning (Herzberg, 

1987). 
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras den valda forskningsmetoden för uppsatsens 

datainsamling. Sedan presenteras val av organisation och respondenter och 

intervjumetod, samt hur intervjuerna har utformats och hur de analyserats. 

3.1 Metodval 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod, den kvalitativa 

forskningsmetoden är oftast inriktade på ord snarare än siffror (Bryman & Bell, 

2017). Tyngden på en kvalitativ forskningsmetod ligger på att förstå den sociala 

verkligheten, det vill säga hur respondenter i en viss miljö tolkar den verkligheten. 

Den kvalitativa metoden passar vårt syfte och vår frågeställning eftersom vi vill 

identifiera hur intern kommunikation kan påverka medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse. Enligt Bryman och Bell (2017) ligger fokuset för kvalitativ 

forskningsmetod på analyseringen av de ord som medges av de respondenter som har 

medverkat i undersökningen. Undersökningen kommer att förväntas uppnå en viss 

förståelse om den verklighet som sker i organisationen. Denna verklighet kommer att 

uppnås genom undersökning om respondenternas upplevelser och erfarenheter med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer. Det är genom respondenternas perspektiv som 

undersökningen kommer att ha sitt fokus och därifrån kan det sen kopplas till tidigare 

forskning. 

 

Enligt Bryman och Bell (2017) är intervjuer den mest använda forskningsmetod 

inom en kvalitativ forskning, eftersom den metoden är mest flexibel. Den 

intervjumetod som har använts är semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer används för att kunna ha några större frågeställningar och inte alltför 

många detaljerade frågor, dessa icke detaljerade frågor kan leda till att intervjun sker 

på ett naturligt sätt. 

 

Syftet med intervjuerna är att få en medarbetares syn på sin verklighet och att 

medarbetaren ska berätta så mycket som möjligt utan att moderatorn styr alltför 

mycket. En del av frågorna är strukturerade för att kunna leda och styra samtalet och 

intervjuerna har varit flexibla för att kunna ta del av de olika respondenternas 

erfarenheter. En semistrukturerad intervju och intervjuguide skapar struktur för hur 

intervjun ska ledas och utföras och det är moderatorn som leder hela intervjun utifrån 

intervjuguiden. Det viktigaste med en kvalitativ forskning är att svaren från 

respondenterna är utförliga vilket gör det möjligt att bearbeta och analysera (Bryman 

& Bell, 2017). 

3.2 Urval 

3.2.1 Urval av organisation 

Undersökningen kommer att genomföras med hjälp av semistrukturerade intervjuer 

på en offentlig organisation, en kommunal verksamhet i Sverige. Den avgränsning 

som gjordes under undersökningens gång var att det minskades ner till endast en 

organisation på grund av att endast en organisation kunde ställa upp som 

studieobjekt. Vi upplevde att det var en fördel att utföra undersökningen på en 

organisation, eftersom tiden blev en begränsning för vår del. Valet av den offentliga 
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organisationen berodde på storleken och antal anställda inom organisationen. Denna 

offentliga organisation har flera avdelningar inom flera olika områden och har flera 

tusen anställda. Dessa områden kan vara allt från hälso- och sjukvården till den 

tekniska förvaltningen. Organisationens storlek och antalet anställda kunde generera 

ett bredare perspektiv till datainsamlingen. 

3.2.2 Urval av respondenter 

Urvalet av respondenter valdes ut av vår kontaktperson som arbetar på HR-

avdelningen. Kontaktpersonen valde ut medarbetare som ansågs vara lämpliga för 

undersökningen och det var medarbetarnas beslut om de ville medverka i 

undersökningen eller inte. De kriterier som fanns på urvalet av respondenterna var att 

respondenterna skulle vara medarbetare från olika avdelningar och ha minst en chef 

över sig. Vi har även andra respondenter utöver de tilldelade respondenterna från 

kontaktpersonen, dessa respondenter är bekanta till oss. Vi valde att ha med andra 

respondenter för att kunna säkerställa respondenternas anonymitet, eftersom 

kontaktpersonen vet vilka tilldelade respondenter som har deltagit i undersökningen. 

Annars var det tänkt att respondenterna skulle rekommendera andra medarbetare som 

kunde medverka i denna undersökning. När en respondent föreslår andra 

medarbetare som kan medverka i undersökning så kallar Bryman och Bell (2017) 

detta för snöbolls- eller kedjeurval. Snöbolls- eller kedjeurval är ett slags 

bekvämlighetsurval. Fördelen med detta urval är att hitta kopplingar mellan individer 

i nätverk då det är tidseffektivt. 

 

En ytterligare begränsning som kan ha påverkat resultatets undersökning, är 

snöbollsurvalet. Det gjorde att vi inte hade någon kontroll över vilka som kunde 

medverka i undersökningen. Vi har valt att intervjua nio personer, eftersom 

tidsbegränsningen fanns kunde vi inte intervjua flera. Därför kommer uppsatsens 

slutsatser inte kunna generaliseras och slutsatsen speglar inte vad alla anställda inom 

denna offentliga organisation tycker. Det kommer endast att framhäva en bråkdel av 

medarbetarnas åsikter om hur de kände att deras interna kommunikation fungerade 

och om den påverkade deras arbetstillfredsställelse. 

 

Ett av problemen som kvalitativa undersökare stöter på är urvalets storlek (Bryman 

& Bell, 2017). Det var svårt att avgöra hur många intervjuer som skulle utföras och 

vårat mål var att undersökningen inte fick bestå av färre än fem intervjuer. Efter fem 

intervjuer började vi att uppleva en teoretisk mättnad, men valde ändå att utföra 

några intervjuer till. 

3.3 Reliabilitet och validitet 

Wallén (1996); Bryman och Bell (2017) beskriver att validitet visar att 

undersökningen mäter det som avses att mätas. Wallén (1996) nämner att validiteten 

kan ökas genom att ha tydliga definitioner av undersökningen samt att vara medveten 

om det kan finnas faktorer som kan påverka resultatet antingen positivt eller negativt. 

 

För att kunna öka validiteten i undersökningen har vi varit noga med att enbart 

inkludera ämnen som berör uppsatsens syfte. Frågorna i intervjuguiden är frågor som 

antingen berör analysen eller som direkt besvarar uppsatsens frågeställning. Detta 

innebär att studien har mätt det som studien var avsedd att mäta. Jansson (2012) 

anser att resultatet av denna typ av undersökning inte kan generaliseras då urvalet 
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inte har varit slumpmässigt och att intervjuerna är för få i förhållande till 

organisationens storlek. 

 

Enligt Andersen och Gamdrup (1994) finns det två olika typer av validitet, intern och 

extern validitet. Intern validitet innehåller en språklig term som kan överensstämma 

med undersökningens innehåll. Extern validitet visar att undersökningens resultat 

stämmer överens med verkligheten. 

3.4 Genomförande 

Vi började undersökningen med att ta kontakt med den offentliga organisationens 

HR och kommunikationschef för att få ett godkännande. Efter godkännandet fick vi 

hjälp av vår kontaktperson från HR med att hitta respondenter. Vi fick mejladresser 

till de olika respondenterna som kunde tänka sig att delta i undersökningen av 

kontaktpersonen och dessa respondenter kontaktades sedan via mejl där det 

bestämdes dag, plats och tid när intervjun kunde genomföras. 

 

Intervjufrågorna (finns i bilaga 1) skickades till respondenten några dagar innan 

intervjun via mejl. Vi valde att skicka intervjufrågorna i förväg så att respondenterna 

fick möjlighet att förbereda sig. Intervjufrågorna var anpassade för att kunna fånga 

medarbetarens verkliga perspektiv av intern kommunikation och 

arbetstillfredsställelse. Frågorna om arbetstillfredsställelse var formade utifrån 

Herzbergs teori om olika faktorer som påverkar en medarbetares motivation. Frågor 

om intern kommunikation var inte skapad av någon teori, utan skulle vara till hjälp 

att avgränsa vad vi ville undersöka. 

 

Intervjuguiden (Bilaga 1) användes som en manual och ett slags hjälpmedel under 

intervjun. Vi följde inte intervjuguiden till punkt och pricka, utan den användes som 

stöd för att täcka undersökningsområdet. Under vissa intervjuer fördjupade vi oss i 

olika frågor utifrån olika respondenters roll och erfarenhet inom organisationen. 

Andersen och Gamdrup (1994) påpekar även att respondenterna och moderatorer kan 

påverka hur en intervju utspelar sig och därmed är det inte endast respondenternas 

roll och erfarenhet som kan påverka. Andersen och Gamdrup (1994) nämner att ett 

inspelningsverktyg också är ett hjälpmedel, vilket vi använde oss av för att sedan 

kunna transkribera intervjuerna. 

 

Intervjuerna av sju respondenter utfördes på deras arbetsplats, en respondent 

intervjuades via telefonen och en respondent intervjuades på en offentlig plats. 

Tanken var att intervjuerna skulle vara i cirka 30 minuter, men de flesta intervjuer 

drog över på tiden och höll på i cirka 40 minuter. De flesta intervjuerna genomfördes 

på respondenternas arbetsplats och vi observerade deras arbetsmiljö och ställde 

frågor om arbetsmiljön och hur det påverkade kommunikationen med andra kollegor. 

Intervjun började alltid med att respondenterna fick berätta om sig själva och sin roll 

i organisationen för att vi skulle få en helhetsbild eftersom dessa respondenter arbetar 

på olika avdelningar inom organisationen. Till en början följde vi intervjuguiden för 

att kunna få igång samtalet, men vi följde den inte strikt, utan frågornas följd kunde 

ändra ordning eftersom det skapade en naturlig stämning och en bättre rytm i 

samtalet. Vissa respondenter skrev ut sin befattningsbeskrivning och jämförde sedan 

det med den verkliga rollen de innehar i organisationen. Vi upptäckte att 

respondenterna var positiva till att ha fått frågorna i förväg, då det skapade en 

uppfattning om vad som skulle förekomma under intervjun. Vi upplevde att 
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respondenterna inte hade förberett sig för andra frågor förutom till frågan om deras 

befattning, utan de hade endast gjort en snabb översikt över frågorna, vilket gjorde 

att intervjun genomfördes utan några svårigheter. I slutet av intervjun frågade vi 

respondenterna om de ville ha en kopia av transkriberingen och det var två av nio 

respondenter som svarade ja. När vi skickade transkriberingen till dessa två 

respondenter ville vi att de skulle kolla om transkriberingen överensstämde med det 

de egentligen menade för att kunna uppnå respondentvalidering, respondenterna 

svarade att allt såg bra ut och önskade oss lycka till med undersökningen. 

Transkriberingarna och inspelningar av intervjuerna hanteras endast av oss och ingen 

obehörig har fått tagit del av informationen. 

3.5 Analysmetod 

När intervjuerna hade genomförts transkriberades dessa. Allt material fördelades 

mellan oss för transkriberingen, detta ledde till att materialet blev enklare att 

analysera. Dock var processen tidsödande, men denna metod valdes för att vi ansågs 

att det var centralt för hela undersökningen. Transkriberingen av intervjuerna 

anonymiseras direkt i texten för att underlätta sammanställningen av data. När alla 

intervjuer har transkriberats lästes det igenom utan att några anteckningar fördes, 

eftersom vi ville skapa en helhetsbild av materialet. Under nästa läsning kopplades 

alla likheter och olikheter samman av respondenterna svar. Vi började med att 

sammanställa de svaren om intern kommunikation och arbetstillfredsställelse var för 

sig. 

 

Denna uppsats är uppdelade i två delar, intern kommunikation och 

arbetstillfredsställelse. Gällande intern kommunikation valde vi att först att utföra 

intervjuerna utan att ha läst på om några teorier. Efter insamling av den empiriska 

data försökte vi att hitta vad för slags teori vi skulle använda till detta. Vi lät det som 

framkom i empirin styra vår teoretiska referensram och vi är medvetna om att vissa 

aspekter på kunskap inte kommer med i uppsatsen. Detta gav oss en bra grund till att 

kunna välja de teorier utifrån respondentens respons. Vi sammanställde svaren från 

respondenterna gällande intern kommunikation innan vi hade förankrat oss i några 

teorier. Detta arbetssätt kallar Alvesson och Sköldberg (2008) för induktivt 

arbetssätt, vilket innebär att forskaren kan utföra undersökningen utan att har 

förankrat i en teori. Thurén (2007) menar att induktion dra allmänna, generella, 

slutsatser utifrån empiriska data. Alvesson och Sköldberg (2008) anser att fördelen 

med induktivt arbetssätt är att forskarna inte blir låsta av teorierna. 

 

När det gällde frågan om vad arbetstillfredsställelsen innebar för respondenterna 

märkte vi att alla respondenterna tolkade frågan olika, och därmed skiljer svaren sig 

från varandra. Respondenterna fick samma fråga (se bilaga 1), men i olika ordning. 

När sammanställningen hade genomförts så sorterade vi ut de mest relevanta data för 

frågan om arbetstillfredsställelse. Sedan sammanställdes vilka faktorer förekom hos 

respondenterna och dessa faktorer jämfördes med Herzbergs tvåfaktorteori. Detta 

arbetssätt kallar Alvesson och Sköldberg (2008) för deduktivt arbetssätt. Ett 

deduktivt arbetssätt innebär att forskaren utgår från allmänna principer och befintliga 

teorier för att dra slutsatser om enskilda fall. Alvesson och Sköldberg (2008) menar 

att allmänna regler gäller i undersökningen, det deduktiva arbetssättet undviker att 

förklara något utan direkta konstateranden. 
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Patel och Davidson (2003) menar att en kombination av induktion och deduktion 

leder till abduktion. Vi anser att i denna uppsats finns en kombination av deduktion 

och induktion, vilket innebär att abduktion förekommer. Det innebär att 

undersökningen går fram och tillbaka mellan empiri och teori. Fördelen med att 

arbeta abduktivt är att vi inte blir lika låsta som om vi hade arbetat deduktivt eller 

induktivt, eftersom empiri och teori samlades in i olika stadier av undersökningen. 

3.6 Forskningsetiska överväganden 

Den offentliga organisationen och dess anställda är anonyma i denna uppsats. 

Anledningen till anonymitet är att respondenterna ska ge så mycket information om 

sig själva och organisationen som möjligt. Det är viktigt att kunna garantera 

anonymitet så att andra läsare inte kan lista ut vilka som har medverkat i 

undersökningen (Holme och Solvang, 1997). Vi måste kunna försäkra att 

information inte ska kunna identifieras och att respondenterna och den offentliga 

organisationen inte riskerar att lida någon skada av undersökningen. Detta kan leda 

till att vi inte kommer att kunna publicera allt som sagts under intervjun. 

 

Datainsamlingen kommer att behandlas anonymt. För att kunna garantera anonymitet 

så presenteras inte respondenternas fullständiga namn utan dessa respondenter 

kommer att döpas om till respondent A, B och C osv. Anonymitetens förutsättning 

kan ha medgett uppriktiga svar från respondenterna. 
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras den empirisk data från nio olika respondenter som har 

olika positioner på olika avdelningar inom samma offentliga organisation. I den 

första delen av empirin kommer data om intern kommunikation att sammanställas, 

sedan presenteras sammanställningen av arbetstillfredsställelsen. 

4.1 Intern kommunikation 

Vad intern kommunikation innebär och vad den har för betydelse för respondenterna 

var relativt lika, nästan alla nämnde att innebörden av intern kommunikation är hur 

individer pratar med varandra. Figur 5 visar en sammanställning av respondenternas 

svar gällande vad intern kommunikation innebär. 
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Respondent 

A 

Dels så tänker jag på det här med hur man pratar med varandra, det 

verbala. Sen tänker jag på kollegialt prat, som kanske inte är bara 

information utan mer som verkan och diskussion. Sen tänker jag också 

på det här med datorkommunikation. 

Respondent 

B 

Intern kommunikation, för mig betyder det hur vi kommunicerar med 

varandra här på min arbetsplats tänker jag. Då är det som ni har nämnt 

att det finns flera olika sätt att kommunicera, och det gör jag ju 

dagligen på olika sätt, telefon, och ibland är det mejl eller face to face 

som ni uttrycker det. Men det är väl det som jag tänker på när jag hör 

ordet intern kommunikation. 

Respondent 

C 

Då tänker jag på hur vi inom en organisation kommunicerar med 

varandra på olika sätt. Det kan vara alltifrån mejl, till hur vi pratar och 

hur vi använder vårt intranät, vad vi skriver och hur vi kommunicerar 

där. 

Respondent 

D 

Först och främst så tänker jag på intranät och hur vi kommunicerar 

med varandra dagligen i arbetet. 

Respondent 

E 

Jag tänker på att det är 95 procent av mitt jobb, det bygger på att 

vi kommunicerar med varandra hela tiden. 

Respondent 

F 

Jag tänker ju att intern kommunikation är hur vi kommunicerar 

med varandra på alla nivåer, alltså som arbetskollegor, hur man 

får ut information, hur man för dialog, hur man syns och hörs 

och hur man är med och påverka. Så intern kommunikation är 

egentligen inte bara intranätet, utan all kommunikation som går 

mellan alla anställda. 

Respondent 

G 

Intern kommunikation kanske handlar om hur kommunikation 

fungerar i en verksamhet. 

Respondent 

H  

Tydlighet, tillgänglighet och uppskattning. Det viktigt att inte 

glömma bort, det är då det blir bra kommunikation. Det är mina 

egna värdeord som man definitivt behöver för en bra 

kommunikation. 

Respondent 

I 

Jag tänker på att man pratar med varandra höll jag på att säga. 

Men intern kommunikation är att man nå från uppåt och nedåt 

med information och att det går från neråt och uppåt också. 

Informationsutbyte genom hela organisationen i stort och smått, 

men framför allt att informationsutbyte ska gå åt båda hållen. 

 

Figur 5. Sammanställning av respondenternas svar gällande intern 

kommunikation. 

Det centrala för vad intern kommunikation innebär för dessa respondenter är hur 

medarbetare inom organisationen kommunicerar med varandra. Den interna 

kommunikationen kan ske på olika sätt, antingen via mejl, telefon, intranät eller 

genom fysiska träffar. Alla respondenter använder sig av intern kommunikation i sitt 
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dagliga arbete, men alla märkte inte av hur pass mycket intern kommunikation 

egentligen ingick i deras dagliga arbete. Flera respondenter tog en betänketid innan 

de kunde besvara frågan om hur mycket de anser att de använder sig av den interna 

kommunikationen. Respondent E är hela tiden medveten om hur den interna 

kommunikationen ska kommuniceras för att rätt information ska komma fram. Att 

respondent E är medveten om att hur kommunikation ska kommuniceras kan bero på 

respondentens arbetsbefattning samt de erfarenheter och kunskaper som 

respondenten besitter. Alla respondenter befinner sig på olika avdelningar, vilket kan 

påverka deras syn på den interna kommunikationen. Alla avdelningar arbetar olika 

med hur den interna kommunikationen ska kommuniceras och några respondenter 

kommunicerar mer via tekniken och vissa kommunicerar mer genom fysiska träffar. 

Respondent E och respondent F förtydligar att anledningen att avdelningarna 

kommunicerar på olika sätt och detta beror på situationen och vem kommunikationen 

ska ske med. 

 

Respondenterna använder sig av både virtuell och fysisk kommunikation, men det 

har varit svårt för respondenterna att redogöra vilken typ av kommunikationskanaler 

de använder mest. Respondent D och respondent G anser att de kommunicerar mest 

via telefonen, eftersom det är det mest effektiva sättet att få tag i andra medarbetare. 

Respondent G tycker att det är mest fördelaktigt att kommunicera via telefon, 

eftersom det är mest tidseffektivt då respondenten inte har en bestämd arbetsplats, 

utan arbetar på flera olika geografiska platser. Mejl används flitigt bland 

respondenterna, men det används oftast när det gäller ärenden som inte är akuta. 

Respondent E anser att totalt lägger varje medarbetare ner cirka 2 timmar av 

arbetstiden på att enbart svara på mejl. Respondent F anser att det är viktigt att 

informationen som skickas via mejlen är kort och koncist för att kunna minska 

missförstånd. Det går inte att avgöra vilken typ av kommunikation eller via vilka 

kommunikationskanaler som används mest, eftersom allt beror på situationen och 

vem kommunikationen ska ske med. 

 

Alla respondenter arbetar i olika arbetslag och minst en gång i veckan har de 

fysiska träffar, veckomöte, för att kunna diskutera om sitt arbete och få stöd 

och feedback från andra medarbetare eller från första linjens chef. Alla 

respondenter nämner att relationen till deras chef är bra och är inget som 

behöver förbättras, respondenternas närmaste chef kommer hädanefter att 

benämnas som första linjens chef. Respondenterna upplever att de har en öppen 

kommunikation till första linjens chefer och respondenterna kan alltid vända 

sig till första linjens chefer när komplexa situationer uppstår. Respondent A 

nämner att den verbala kommunikationen ligger i framkant för respondentens 

arbete, och med hjälp av fysiska möten så skapas det en bättre plats för 

kommunikationen mellan medarbetarna och cheferna. Respondent B nämner 

att med fysiska möten så finns det möjligheter till att kunna ställa följdfrågor 

och att kunna läsa av kroppsspråket, vilket kan minimera risken för 

misstolkningar och missförstånd. Respondent E nämner även att det är viktigt 

med uppföljningar. När information har delats ut så är det viktigt att följa upp 

och se om alla har förstått informationen och respondenten tycker att det är ett 

annat sätt att förebygga för misstolkningar och missförstånd. 

 

Alla respondenter var eniga om att mejl var det mest fördelaktiga sättet att ta 

emot eller skicka information på. Respondent I tycker också att mejl är det 
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mest fördelaktiga, men respondenten önskade att den muntliga 

kommunikationen borde vara det mest fördelaktiga. Mejl är mest fördelaktigt 

för att det är enklare att hänvisa till mejlet när ett problem eller missförstånd 

har uppstått. Skickas informationen ut via mejl så har medarbetarna fått samma 

mejl och fått tagit del av samma information, men misstolkningar kan 

fortfarande ske för mottagarna av information kan tolka mejlets innehåll på 

olika sätt. 

 
Jag tänker att skriven text oavsett om det är mejl eller sms, brev eller vad man nu 

använder, men skriven text är ju hur läsaren tycker och tolkar det som står i den skrivna 

texten. Och det tror jag att det kan medföra misstolkningar, absolut - Respondent B. 

 

Respondent A nämner att mejl kan medföra hinder och ibland kan det vara 

svårt att tolka vissa förkortningar som står i olika mejl. De som skickar ett 

sådant mejl tar för givet att alla mottagare inom organisationen kan alla 

förkortningar och vad de har för betydelse. Respondent A menar att istället för 

att ta för givet att alla medarbetare kan alla förkortningar så är det bättre att 

skriva ut den fullständiga betydelsen för att minimera misstolkningar och 

missförstånd. Respondent H som jobbar dagligen med förkortningar har 

upplevt att medarbetarna som har arbetat inom samma avdelning under en 

längre tid och kan bli förblindad av alla förkortningar. Därmed tog respondent 

H till en början för givet att alla kunde förkortningarna som används inom 

organisationen. Respondent H har med tiden förstått att förkortningar inte 

förenklar informationen utan att det även kan försvåra förståelsen av 

informationen. Därför tycker respondent B att det är mest fördelaktigt att dela 

ut information genom fysiska träffar, där möjligheten finns till att ställa 

följdfrågor och det kan minimera risken för missförstånd och misstolkningar. 

 

4.1.1 Intranät 

Organisationens intranät är tillgängligt för alla medarbetare och på intranätet ska det 

finnas information som gäller hela organisationen exempelvis som handböcker och 

månadsbrev. Handböckerna som finns på intranätet är till för att underlätta 

medarbetarnas arbete. Respondenterna har flera åsikter som organisationens intranät 

och flera respondenter upplever att är svårt att hitta rätt information och därför 

använder inte alla respondenter organisationens intranät. “Telefonnummer är 

omöjligt att hitta på intranätet” säger respondent A och ungefär hälften av 

respondenterna tycker att intranätet är svårt att navigera i och resterande har inga 

problem med intranätet. De respondenterna som är positivt inställda till intranätet 

jobbar dagligen med intranätet. För att förstå hur informationen ska hittas på 

intranätet är det viktigt att förstå hur intranätet är uppbyggt och vart informationen 

ska hittas. Det är svårt att endast söka efter information med enstaka ord i dagsläget. 

Respondenterna menar att om man som medarbetare får vara med och påverka så kan 

det bidra till en bättre förståelse kring de hjälpmedel som finns i arbetet. Sedan kan 

det även bero på hur länge en medarbetare har arbetat för organisationen, de som har 

arbetat länge för organisationen har inga problem med intranätet. Respondent F 

använder endast intranätet för att hitta kort information, men tycker också att 

intranätet behöver förbättras för att det ska bli tydligare och enklare för nyanställda 

medarbetare att hitta information. Flera av respondenterna har önskat att det borde 
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finnas en fungerande sökfunktion vilket skulle underlätta att finna rätt information 

med hjälp av ord eller meningar. 

4.1.2 Brister i kommunikation  

Flera respondenter nämner att den tiden som det tar för ett beslut att fattas kan bero 

på brist i kommunikationsvägarna. Organisationens kommunikationsled är rak och 

består av en lång linje av chefer. Respondenterna upplever att deras information eller 

meddelande försvinner när det går upp till olika chefer och ibland får respondenterna 

inga gensvar tillbaka. Därmed kan det upplevas som att det är svårt att bli hörd och 

sedd när respondenterna arbetar för en stor organisation. Respondent F är medveten 

om att information som sprids i chefsleden kan förändras innan informationen når ut 

till medarbetarna och tvärtom, men anledningen till varför det tar tid att fatta beslut, 

beror på att organisationen är offentlig. 

 

Sedan finns det bristande kommunikation bland medarbetarna och respondent D 

nämnde att inte alla medarbetare svarar på sina mejl. Det har hänt att respondent D 

har mejlat en medarbetare fyra gånger och sedan gick respondenten till 

medarbetarens kontor för att få respons. Respondent D upplever att det har hänt fler 

än en gång. Respondent D vet tyvärr inte varför vissa medarbetare inte ger respons 

via mejl och när det sker brukar respondenten vända sig till sin närmaste chef för att 

få stöd. 

4.1.3 Förbättringsområden 

Men det kan vara små saker, typ samarbetet med övriga avdelningar. 

Organisationsstrukturen kanske kan förbättras och kommunikationen där kan förbättras, 

för det känns som om det är min avdelning mot andra avdelningar, ett bättre samarbete 

skulle kunna vara bra. Om vi jobbar mot ett “vi” så skulle det vara bra för 

organisationen – Respondent C. 

 

Sedan fick respondenterna frågan om det fanns några utvecklingsområden gällande 

kommunikation. Respondent B anser att det alltid finns utvecklingsområden när det 

gäller kommunikation och att intern kommunikation inte kan vara fullt utvecklad. 

Det finns alltid förbättringsområden. Flera respondenter nämnde att intranätet 

behöver utvecklas och att det ska vara enklare att söka efter informationen, det 

behöver tydlighet och förenkling. Sedan var det samarbetet som respondent C och 

respondent I nämnde, att organisationen behöver bli ett “vi” och att samarbetet 

mellan avdelningar behöver förbättras. Respondent I nämnde även att medarbetarna 

behöver bli bättre på att upplysa varandra om arbetet, eftersom det har hänt att flera 

medarbetare sitter och gör samma arbete men de inte visste om det. Respondent D 

nämnde att alla borde bli bättre på att ge respons på mejl oavsett om de inte har 

svaret på frågan, så att man som sändare vet att mejlet har blivit mottaget. 

4.2 Arbetstillfredsställelse 

Vad arbetstillfredsställelse innebär och vad den har för betydelse för respondenterna 

var varierande. Figur 6 visar en sammanställning av respondenternas svar gällande 

vad arbetstillfredsställelse innebär. Nedan kan vi se att respondenterna har tolkat 

frågan olika, några respondenter har besvarat frågan om “hur arbetstillfredsställelsen 

är i dagsläget?” och frågan “vad arbetstillfredsställelse innebär just idag?” och frågan 

“om vad det är som påverkar arbetstillfredsställelsen mest”? (kolla bilaga 1 för den 

exakta frågan som ställdes till alla respondenter). 
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Respondent 

A 

Men jag tänker på att man är nöjd dels hur man har det på jobbet, att 

man känner att man trivs med kollegor och att man har det bra fysisk. 

Att det är luft, att det är trevligt och att man får dagsljus. Men det 

handlar mycket om att man gör någonting som man är tillfreds med att 

man faktiskt åstadkommer saker och att man ser resultat. 

Respondent 

B 

För mig innebär det att jag ska gå till arbetet med glädje, där jag kan 

utvecklas. Ett arbete som jag tycker är roligt. 

Respondent 

C  

Det jag tänker på är Herzberg, tvåfaktorteorin. Det innebär på vilket 

sätt jag känner mig tillfreds med mina arbetsuppgifter. Men 

hygienfaktorer är sånt som handlar om lön, förmåner, alltså om det inte 

finns så blir det direkt avgörande för miniminivå av tillfredsställelse. 

Sen för att höja motivation så har du motivationsfaktorn. Det var 

revolutionerande när Hertzberg skrev den teorin, för att få 

medarbetarna motiverade, vilket arbetsgivare vill, så spelar det ingen 

roll hur mycket lönehöjning och förmåner en medarbetare får. Det 

påverkar till slut inte medarbetarens motivation, men man måste känna 

att man har en rättvis lön och att man har en grund som man står på, 

för att överhuvudtaget ska kunna känna en arbetstillfredsställelse.  

Respondent 

D 

Idag skulle jag nog säga att det är arbetet och lönen. 

Respondent 

E 

Jag tänker hur väl man är tillfreds på sin arbetsplats, det tror jag att det 

är för alla människor, sen tänker jag att det borde finnas generella delar 

som man borde ha. 

Respondent 

F 

Jag är jättenöjd idag, jag har bra kollegor, bra chef, hur dialogen förs 

mellan kollegorna kan vara avgörande, det kan vara jätte avgörande för 

min arbetstillfredsställelse. 

Respondent 

G 

Det innebär att jag trivs med mina kollegor. Om de skulle försvinna så 

vill jag inte vara kvar. Kollegor påverkar mest min 

arbetstillfredsställelse. 

Respondent 

H 

Mina samlingsord för arbetstillfredsställelse är psykosocial arbetsmiljö 

- attityd till arbete, arbetsbelastning, roller, ansvar, arbetsmiljö och 

privat kontra arbetet. Det måste finnas en balans mellan privatlivet och 

arbete. 

Respondent 

I 

Jag tänker att det är en tillfredsställelse med mitt jobb, att jag trivs och 

må bra, det är den värderingen som jag lägger på det ordet. 

Figur 6. Sammanställning av respondenternas svar gällande 

arbetstillfredsställelse. 

Det som påverkar flera respondenters arbetstillfredsställelse är kollegorna. 

Kollegorna för respondent B är de personer som de träffar i det dagliga arbetet. 

Respondenterna anser att kollegorna kan bidra till förhöjd arbetstillfredsställelse för 

att en individ behöver känna samhörighet till en grupp eller till en annan individ, det 

vill säga delaktighet. Respondent A menade att lön också är en viktig faktor, men att 
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en medarbetare inte ska behöva välja mellan lönen eller bra kollegor, utan att dessa 

två faktorer behövs för att respondenten ska vilja gå till arbetet. Lönen kan vara en 

faktor som bidrar till en låg arbetstillfredsställelse eftersom respondenten upplever 

att det kvinnligt dominerande yrket är ofta lågt betalt i jämförelse med ett 

mansdominerat yrke. “Själv tycker jag att alla yrken borde vara lika. Tyvärr handlar 

det mycket om status” säger respondent A. 

 
Arbetstillfredsställelse är väldig hög på min avdelning.  Jag tror att det hänger ihop med 

att vi är ett gott gäng, vi tar hand om varandra, man känner sig trygg här, man kan prata 

om det som kan utvecklas och inte känna sig som en böld för andra. Vi ger varandra det 

utrymmet. Men det finns alltid saker att skruva på och utveckla i gruppen för att höja 

motivationen ännu mera - Respondent C. 

 

Respondent C anser att det är viktigt med både motiverande – och hygienfaktorer. De 

faktorer som påverkar respondent C mest är arbetsuppgifterna, som ska vara 

tillräckligt utmanande och att samarbetet med andra medarbetare fungerar väl. Hos 

respondent C är arbetstillfredsställelsen hög och detta beror på att det finns 

delaktighet mellan kollegorna och att alla värnar om varandra. Medan 

arbetstillfredsställelsen är hög hos respondent C, så känner respondent D inte det 

samma, utan respondent D har en relativt låg arbetstillfredsställelse. 

 
Ibland kan det kännas ensamt i det jag gör idag, vissa veckor så kan det vara intensivt 

och att man var träffar mycket folk, men ibland kan det vara perioder där det kan vara 

rätt ensam. I mitt tidigare arbete så jobbade man verkligen ihop. Där var vi ett tajt gäng 

och det kan jag sakna jättemycket idag. Åldern spelar faktisk roll för hur man umgås 

med varandra på jobbet, och det är en stor åldersskillnad mellan mig och mina kollegor 

- Respondent D. 

 

Respondent D upplever att arbetstillfredsställelsen är låg för att respondentens 

dagliga arbete består oftast av självständigt arbete. Respondenten jämförde sin 

nuvarande arbetsplats med sin dåvarande arbetsplats och respondenten brukar längta 

tillbaka till den dåvarande arbetsplatsen, där det ständigt fanns kollegor i närheten. 

Sedan är det även arbetsuppgifterna och åldern som har dragit ner 

arbetstillfredsställelsen hos respondent D. Anledningen till att respondent D ännu 

känner en viss positiv arbetstillfredsställelse beror på andra medarbetare från andra 

avdelningar. Eftersom respondent D träffar nya medarbetare dagligen, så upplever 

respondent D sitt arbete som spännande. Respondent A anser att det finns andra 

faktorer som kan påverka arbetstillfredsställelsen negativt och enligt respondent A 

kan det vara när onödiga diskussioner inträffar. När onödiga diskussioner uppstår 

kan det leder det till konflikt och konflikter kan dra ner arbetstillfredsställelsen hos 

varje enskild medarbetare. 

 

Respondent F anser att varje medarbetare borde försöka att arbeta på att förbättra sin 

egen arbetstillfredsställelse och andra medarbetarnas arbetstillfredsställelse. 

Respondent H anser att det är viktigt att medarbetare får möjlighet till att kunna 

utvecklas och att de upplever att de bidrar till att utveckla organisationen till det 

bättre. Respondent I upplever sin roll hos organisationen som viktig och vet att andra 

inom organisationen har förväntningar på respondents roll, respondenten upplever att 

hen kan leverera ett bra resultat för organisationen. För att kunna levererar ett bra 

resultat så underlättar det om respondenterna trivs med sina arbetsuppgifter. 

Respondent H medger att respondenten har hittat sin plats i livet gällande arbetet och 
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att det känns som att arbeta med sin hobby. Genom att arbeta med sin hobby så anser 

respondent H att det är lättare att utföra arbetet med ett bra resultat. 

 

4.2.1 Faktorer som kan dra ner arbetstillfredställelse 

En faktor som kan dra ner medarbetarnas arbetstillfredsställelse är att de inte 

får rätt information vilket kan skapa ett missnöje hos medarbetarna. 

Respondent E anser att ansvaret ligger på varje enskild medarbetare att leta rätt 

på information som berör deras arbete. Här går det att se ett samband mellan 

intern kommunikation och arbetstillfredsställelse. Respondent E menar att om 

den interna kommunikationen fungerar väl, så kommer informationen att 

spridas till de berörda. 

 

Respondent B nämner att det finns en annan faktor som kan påverka 

arbetstillfredsställelsen negativt. Det är när andra förväntar sig att respondenten 

ska kunna åstadkomma mer än vad respondenten egentligen kan, det vill säga 

att förväntningarna är alldeles för höga. När förväntningar är för höga kan det 

dra ner medarbetarnas arbetstillfredsställelse, men att utföra arbetsuppgifter 

ensam är något som respondent D och respondent G upplever som negativt och 

är inget som motiverar. 

 

En annan faktor som kan påverka arbetstillfredsställelse negativt kan vara 

chefen.  Respondent I nämner att arbetsbelastning kan påverka medarbetare 

och chefer negativt, det vill säga när arbetsbelastningen är alldeles för hög. 

Respondent G upplever att respondentens första linjens chef har för hög 

arbetsbelastning och därmed uppmärksammar inte sina medarbetare. 

Respondent G upplever att chefen inte bekräftar sina medarbetare, att chefen 

varken hör eller ser sina medarbetare. Respondent G och respondentens 

kollegor upplever de har ingen möjlighet till att kunna påverka 

arbetsuppgifterna eller arbetsmiljön. Dessa faktorer är avgörande om 

respondent G ska fortsätta att arbeta för organisationen. Respondenten upplever 

en låg arbetstillfredsställelse och känner ingen motivation till att vilja gå till 

arbetet. Att respondent G vill säga upp sin tjänst i organisationen beror på att 

chefen inte kommunicerar eller inte har tid att kommunicerar med 

medarbetarna. Respondent G nämner att respondenten och andra medarbetare 

har påpekat att vissa arbetsområden fungerar mindre bra och har kommit med 

flera olika lösningsförslag, men medarbetarna får ingen respons tillbaka från 

chefen. 

4.3 Kopplingar mellan intern kommunikation och 
arbetstillfredsställelse 

Respondent B anser att det finns en koppling mellan intern kommunikation och 

arbetstillfredsställelse. Respondenten anser att som medarbetare måste man veta 

vilka förväntningar och förutsättningar som finns. När den interna kommunikationen 

brister så kan det vara en anledning till att medarbetarna vill säga upp sin tjänst hos 

organisationen. Respondent C ser en koppling att när kommunikationen mellan 

medarbetarna fungerar väl så kan det vara en motivator till att vilja gå till arbetet. 

 

Den viktigaste grunden för motivation är lönen. Respondent C och flera andra 

respondenter anser att lönen ska vara rättvis för det arbetet som varje enskild 
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medarbetare utför. Respondent C och respondent E anser att frågor om lönen är svåra 

att besvara och anser därför att det ibland kan vara oklart vem som har rätt att 

bedöma om lönen är rättvis för varje enskild medarbetare. Men i dagsläge är de flesta 

respondenter nöjda över hur lönen ser ut, vilket indikerar för en bra grund för att en 

medarbetare ska kunna uppnå en tillfredsställelse. Respondent C anser att lönen är en 

motivator till att varje medarbetare vill gå till sitt arbete, men det är den sociala 

samhörigheten, det vill säga kollegor som höjer motivation till att vilja arbeta. En 

annan koppling som respondent H gjorde är attityder gentemot andra medarbetare 

alltså vilken attityd som används under kommunikationen och attityder till hur 

samtalet börjar. Respondent H menar att en medarbetare med en dålig attityd kan 

påverka andra medarbetarnas tillfredsställelse. 

 

Sedan finns det alltid saker som kan förbättras och ett exempel som respondent C 

och respondent I nämnde var att samarbetet mellan olika avdelningar behöver bli 

bättre. Kommunikationen behöver förbättras och respondenterna beskriver att ”det är 

vi mot dem” och varje avdelning behöver öka samarbetet för att kunna bli ett “vi”. 

Respondenterna menar att avdelningar behöver kommunicera mera och genom en 

förbättrad kommunikation och ökad samarbete kan arbetsbelastningen halveras. 

”Krav och kontroll” som respondent C nämnde var även en annan motivator, men det 

bör vara balanserat mellan krav och kontroll, eftersom för höga krav och för mycket 

kontroll kan som sagt dra ner arbetstillfredsställelse hos respondenterna. 

 

Respondent F sammanfattar att intern kommunikation kan påverka medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse på flera olika sätt, men att ett intranät som inte är helt perfekt, 

är något som inte påverkar en medarbetare välmående och trivsel på arbete. Det är 

istället hur medarbetarna pratar med varandra som kan vara avgörande för 

medarbetarnas arbetstillfredsställelse. 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras den interna kommunikations tillvägagångssätt och 

Herzbergs tvåfaktorteori utifrån sammanställningen av den empiriska undersökning 

som presenterades i föregående avsnitt. 

5.1 Intern kommunikation 

Enligt Heide et al. (2012) är kommunikation en grundförutsättning för att 

organisationer ska kunna existera och flera av respondenterna uppfattade dock inte 

hur mycket av deras arbetsdag som bestod av intern kommunikation. Intern 

kommunikation är som flera respondenter nämner, hur individer inom organisationen 

pratar med varandra eller på vilket sätt kommunikationen sker. Kommunikation är en 

del av det vardagliga och det är inte många som anser att kommunikation tillhör det 

som händer varje dag. När respondenterna fick frågan om hur mycket de anser att de 

kommunicerar varje dag på arbetet så tog några respondenter en stunds betänketid. 

Respondent E kunde direkt säga att intern kommunikation är 95 procent av 

respondentens arbete och några av de andra respondenterna kom till slut fram till att 

de använder intern kommunikation under hela dagen. Flera respondenter hade svårt 

att förstå att intern kommunikation inte enbart är den muntliga kommunikationen, 

utan kommunikation via tekniken är också en stor del av intern kommunikation. 

Tekniken har blivit en stor del för många och allt fler individer spenderar flera 

timmar framför datorer. Respondenterna nämnde att de totalt sitter två timmar om 

dagen och svara på mejl, vilket är mycket mer tid än vad respondenterna lägger på 

fysiska möten. 

 

Intern kommunikation kan kommuniceras via tre olika kommunikationsvägar. 

Tourish (2005) beskriver att intern kommunikation kan antingen förmedlas uppåt 

eller nedåt. Katz och Kahn (1966) nämner horisontell kommunikationsväg som den 

tredje vägen. Flera respondenter nämner att de har en god relation till sina närmaste 

chefer och respondenterna upplever att de alltid kan vända sig till sin första linjes 

chefer när komplexa situationer har uppstått. Inom organisationen finns det flera steg 

mellan första linjens chef och den högsta chefen och detta led av chefer påverkar den 

vertikala kommunikationen, uppåtriktad och nedåtriktad kommunikation.  

 

Respondenterna nämnde att det kan ta tid för cheferna att fatta olika beslut och 

ibland upplever respondenterna att information som går via uppåtriktad 

kommunikation inte kommer fram till den berörda chefen. Respondenterna upplever 

att information försvinner och det är därför informationen inte kommer fram. 

Respondent A anser att det är ett problem när det tar lång tid för ett beslut att fattas 

och respondents arbete blir oftast lidande och blir bortprioriterat. 

 

Respondent G nämner att det inte går att förmedla kritik eller åsikter till de högre 

cheferna eftersom respondentens första linjens chef inte förmedlar vidare eller tar 

emot kritiken eller åsikten. Respondent G vill att den interna kommunikationen ska 

förbättras på respondentens avdelning. I dagsläget upplever respondenten G och 

respondentens kollegor på avdelningen att de har extremt låg arbetstillfredsställelse 

och för att kunna höja arbetstillfredsställelsen vill respondenten att första linjens chef 
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ska bli bättre på att kommunicera och uppmärksamma alla medarbetare på 

avdelningen. 

 

Den horisontella kommunikationsvägen är den kommunikation som sker mellan 

medarbetarna (Katz & Kahn, 1966). När respondenterna kommunicerar med andra 

medarbetare så sker kommunikationen oftast via den muntliga kanalen. 

Kommunikationen med andra medarbetarna på avdelningen sker oftast spontant och 

den informella kommunikationen utövas. Den informella kommunikationen kan 

bidra till en ökad arbetstillfredsställelse hos medarbetarna. Alla respondenter 

använder den horisontella kommunikationsvägen när de kommunicerar med sina 

närmaste kollegor. Den kommunikationen som sker med kollegorna är en motivator 

för respondenterna och det ökar deras motivation till att vilja gå till arbetet. Den 

horisontella kommunikationen sker naturligt för flera respondenter och de tänkte inte 

på att det var en del av deras vardagliga interna kommunikation. 

 

Heide et al. (2012) hävdar att det finns skillnader mellan information och 

kommunikation. Kommunikation är, som tidigare nämnt, en dubbelsidig process där 

det finns en mottagare och en sändare av informationen. Det är inte alltid lätt att 

förstå all information som skickas eller mottagas. Respondent H anser att 

medarbetare har lättare att förstå varandra om båda har bra attityd. Attityden 

förekommer inte endast vid fysiska möten, utan det finns också attityder i den 

skriftliga texten. När medarbetare har bra attityd gentemot varandra, så är det lättare 

att förstå och det minimerar risken för misstolkningar och missförstånd. Respondent 

F nämner att det finns flera olika sätt att sprida information på. Information kan 

antingen spridas uppåt, nedåt eller horisontellt. Respondenterna nämnde tidigare att 

de upplever att information försvinner när den går via den uppåtriktade 

kommunikationsvägen. Respondent F är medveten om att information förändras när 

den går genom olika led av chefer. För att säkerställa att informationen verkligen 

kommer fram till de behöriga så är det viktigt att hålla informationen kort och 

koncist. Om det är viktigare information så är det bättre att informationen fördelas ut 

till olika första linjens chefer som meddelar informationen på APT eller veckomöte. 

Om informationen inte är alltför viktig så är det smidigast att sprida det via 

intranätet. 

 

Heide et al. (2012) hävdar att kommunikation kan bidra till delaktighet och att 

relationer skapas. När medarbetarna kommunicerar sker ett utbyte av kunskap och 

information, vilket kan kopplas samman med samarbete och delaktighet. Den interna 

kommunikationen kan bidra till att medarbetare samarbetar med olika avdelningar 

och det kan bidra till att medarbetarna känner sig involverade och är en viktig del i 

organisationen. Det finns flera tillfällen där det går att utbyta kunskap och 

information och detta kan ske genom formella och informella möten (Falkheimer & 

Heide, 2007). Alla respondenter stöter på formella och informella möten dagligen 

och varje vecka har respondenterna veckomöte. Under veckomötet diskuteras varje 

enskild medarbetares arbetsuppgifter samtidigt som stöd och feedback ges och tas 

emot av medarbetarna och första linjens chef. Respondent F nämner att också att 

första linjens chefer träffas och därifrån får dessa chefer information som ska 

förmedlas vidare till medarbetarna. Informella möten sker dagligen mellan 

medarbetarna på rasterna, fikapauser och personliga samtal på kontoret (Larsson, 

2007). Respondent A nämner att intern kommunikation är också “kollegialt prat”, 

vilket kopplas samman till den informella kommunikation som sker på 
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avdelningarna. Under ett informellt möte anser respondent H att attityd spelar en stor 

roll. Varje medarbetare måste tänka på hur deras attityd är när de startar ett samtal. 

Startar medarbetaren samtalet på ett otrevligt sätt är det inte lockande att gå in i eller 

fortsätta samtalet, därför är det viktigt att alltid ha en trevlig attityd. 

 

När organisationen vill förmedla information till alla medarbetare, tar organisationen 

hjälp av intranätet. Organisationens intranät är en av det mest använda elektroniska 

kanaler, dock är inte alla respondenter nöjda med det nuvarande intranätet. Några 

respondenter beskriver att det nuvarande intranätet är krångligt och svårnavigerat. 

Enligt respondent F är intranätet under konstruktion och målet är att det ska bli 

tydligare och enklare för alla medarbetare att använda. Respondent C som arbetar 

dagligen med intranätet anser att det inte finns några problem med det nuvarande 

intranätet, men respondent C menar att varje medarbetare måste förstå hur intranätet 

är uppbyggt för att kunna arbeta med det. Flera respondenter nämner att det skulle 

underlätta om det fanns en sökfunktion på intranätet. I dagsläget är det svårt att hitta 

den information som respondenterna söker efter och respondent A nämner att det är 

omöjligt att hitta andra medarbetares interna telefonnummer. 

 

Den andra mest använda elektroniska kanalen är mejl. Respondenterna var eniga om 

att mejl är det mest effektiva och fördelaktiga kanal att kommunicera via. 

Respondenterna anser att mejl är mest fördelaktigt för att det är enklare att hänvisa 

till mejlet när ett problem eller missförstånd har uppstått. Skickas informationen ut 

via mejl så har medarbetarna fått samma mejl och fått tagit del av samma 

information, men misstolkningar kan fortfarande ske. Mottagarna av information kan 

tolka mejlets innehåll på olika sätt. Respondent B anser att skriven text överlag kan 

medföra misstolkningar, eftersom det är mottagaren som ska tolka informationen. 

Mejl kan även medföra hinder och ibland upplever respondent A att information som 

skickas via mejl kan vara otydlig. De otydligheter som uppstår enligt respondent A är 

alla förkortningar som skrivs i mejlet. De som skickar ett sådant mejl tar för givet att 

alla mottagare inom organisationen kan alla förkortningar och vad de har för 

betydelse. Respondent H anser att det beror sig på vem det är som har skickat mejlet 

och det går nämligen att se om sändaren av mejlet har arbetat för organisationen en 

längre tid. De som har arbetat länge inom organisationen brukar oftast vara 

förblindad av förkortningar, eftersom dessa förkortningar är självklara för dem och 

därmed tar de för givet att alla förstår dem. Respondent A menar att istället för att ta 

för givet att alla medarbetare kan alla förkortningar så är det bättre att skriva ut den 

fullständiga betydelsen för att minimera 

misstolkningar och missförstånd. Respondent H har med tiden förstått att alla inte är 

insatta i dessa förkortningar och för att skapa tydlighet av den skriftliga texten har 

respondent H numera skrivit ut den fullständiga betydelsen. 

 

Även om mejl är mest fördelaktigt så anser respondent I att kommunikation via 

muntliga kanaler borde vara mer fördelaktig. Kommunikation via muntliga kanaler 

kan både vara planerade och spontana möten och den kommunikationen lägger sedan 

grund för det sociala samspelet på arbetsplatsen (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

Respondent C och respondent I upplever att hela organisationen behöver bli ett “vi” 

och vill ha ett förbättrat samarbete mellan olika avdelningar. Ökat samarbete kan 

bidra till ökad arbetstillfredsställelsen genom hela organisationen. För att kunna 

förbättra samarbetet behöver den interna kommunikationen förbättras, även om den 

interna kommunikationen överlag är bra så går det alltid att jobba mot förbättring. 
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5.2 Arbetstillfredställelse 

Arbetstillfredsställelse är för flera respondenter anledningen till varför dem vill gå till 

arbetet och det går att koppla ihop med vad Landy och Conte (2007) menar att 

arbetstillfredsställelse är en positiv känsla och upplevelse på individens arbete. Den 

sak som respondenterna nämnde mest som påverkade dem för att vilja gå till jobbet, 

var dem individer som dem arbetar med. Respondenterna som deltog i 

undersökningen arbetade på olika avdelningar, men respondenterna var eniga om att 

deras kollegor kunde i stor utsträckning påverka respondenternas 

arbetstillfredsställelse. 

5.2.1 Faktorer 

Respondenterna nämnde flera av Herzbergs faktorer som har påverkat dem positivt, 

faktorerna var både från hygien- och motivationsfaktorn. De faktorerna som 

påverkade respondenternas arbetstillfredsställelse mest är relationer mellan 

medarbetarna och relation till chefen, vilket tycks stämma överens med Herzbergs 

tvåfaktorteori modell undersökning (se figur 4). Relationerna mellan medarbetare är 

den mest motiverande faktor av alla faktorer av hygienfaktorerna. Herzberg faktorer 

påverkar respondenternas arbetstillfredsställelse på flera olika sätt. Enligt resultatet 

av Herzberg undersökning (figur 4) innebär det att motivationsfaktorerna har en 

positiv påverkan på arbetstillfredsställelsen och 81 procent av dessa faktorer kunde 

bidra positivt till arbetstillfredsställelse. Hygienfaktorerna hade också en positiv 

påverkan på arbetstillfredsställelsen, men endast 31 procent av faktorerna kunde 

bidra till positiv arbetstillfredsställelse. Det innebär att hygien- och 

motivationsfaktorn behövs på en organisation. Respondent C nämner att Herzbergs 

hygienfaktor är en grund som måste finnas, men motivationsfaktorn måste också 

finnas för att varje individ ska kunna känna arbetstillfredsställelse. Den faktorn som 

har störst påverkan är som tidigare nämnt, relationer mellan medarbetare och relation 

till chefen. Respondent G trivs i dagsläget på arbetsplatsen tack vare relationen till 

sina kollegor. Relationer på arbetsplatsen ingår i Herzberg hygienfaktor och alla 

respondenter upplever att relationer kan bidra till stora skillnader, både positiva och 

negativa skillnader. Respondent D nämner att på grund av arbetsuppgifterna innebär 

det att respondenten arbetar mycket ensam och ensamheten har dragit ner 

arbetstillfredsställelsen hos respondenten. Respondent D upplever att det är svårt att 

skapa relationer till de närmaste kollegorna på grund av arbetsuppgifterna och sedan 

är det åldern som också har en påverkan.  

Den andra hygienfaktorn som kan påverka respondenterna är lönen, huruvida 

respondenten får den lön som de tror är rättvist för deras arbete. Respondent C 

nämner att det är viktigt för medarbetarna att känna att de har en rättvis lön för det 

arbetet som de utför. Respondent A nämner att lön kan ha en negativ påverkan på 

medarbetarnas arbetstillfredsställelse, eftersom lön skiljer sig åt från yrke till yrke. 

Respondent C och E anser att det är svårt att avgöra vad rättvis lön innebär. Alla 

individer är olika och alla yrken är olika, vem är det som bestämmer vad rättvis lön 

innebär? Flera respondenter är nöjda med hur deras lönenivå ser ut i dagsläget och 

det innebär att det är upp till varje individ att avgöra vad som är rättvis. Herzberg 

(1987) anser att lön är den mest motiverande hygienfaktorn. Eftersom 
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respondenterna är nöjda gällande lönen så anser respondenterna att lönen inte är en 

del av deras arbetstillfredsställelse.  

Den sista hygienfaktorn som flera respondenter nämnde är arbetsmiljö. Det finns två 

olika arbetsmiljöer, en fysisk och en psykisk. I den fysiska arbetsmiljön ingår 

arbetsrum, ljus och ljud. Respondent A nämner att arbetsrummet påverkar 

arbetstillfredsställelsen, särskilt de ljus och ljud som finns i rummet. Flera 

respondenter nämner som tidigare att relationer till andra medarbetare är viktigt och 

dessa relationer tillhör den psykiska arbetsmiljön. Respondenterna upplever att det är 

viktigt att ha en nära relation till sina kollegor eftersom varje medarbetare ofta sitter 

tillsammans med en annan medarbetare för att kunna diskutera arbetet och olika 

idéer. 

 

Den typ av motivationsfaktor som påverkade de flesta respondenter är deras 

arbetsuppgifter. Respondent H anser att de arbetsuppgifter som respondenten har är 

glädjefyllt, för respondenten anser att det är som att arbeta med sin hobby. 

Respondent E nämner att respondenten trivs så bra med de nuvarande 

arbetsuppgifterna så lönen har ingen betydelse för arbetstillfredsställelsen. 

Respondent D anser att arbetsuppgifterna bidrar till förhöjd arbetstillfredsställelse 

eftersom respondent D får möjligheten till att träffa nya människor och medarbetare 

från olika avdelningar. Respondent C känner sig nöjd med sina arbetsuppgifter i 

dagsläget, men det är fortfarande viktigt att få rättvis lön för det arbete som 

respondenten utför. 

 

Den andra motivationsfaktorn som flera respondenter har nämnt är att det finns ett 

ansvar i arbetsuppgifterna och att deras arbete kan påverkar andra individer. Det som 

kan vara negativ med förväntningar och ansvar är att respondenten får för höga 

förväntningar och för mycket ansvar som leder till för hög arbetsbelastning. Enligt 

arbetsmiljöverket (AMF 2015:4) leder hög arbetsbelastning till psykisk ohälsa och 

för höga krav gör att arbetsplatsen har en dålig social arbetsmiljö. Respondent I anser 

att det är jobbigt om det finns höga krav på en medarbetare och det leder till en 

negativ påverkan på arbetstillfredsställelsen. Den höga arbetsbelastningen har i 

dagsläget påverkat den interna kommunikationen hos respondent G. Respondent G 

anser att respondentens första linjes chef har alldeles för hög arbetsbelastning, vilket 

innebär att respondenten har svårt att skapa en relation till sin första linjes chef. 

Denna belastning gör att chefen inte har tid att lyssna på förslag som kommer från 

olika medarbetare från denna avdelning och respondent G anser att det är helt 

omöjligt att nå fram till första linjen chef med kommunikation. Krav och 

förväntningar kan även vara positivt. Respondent B känner att efter en längre tid på 

arbetsplatsen kan det underlätta om respondenten vet vilka krav och vilka 

förväntningar som ställs på varje enskild medarbetare. 

 

Den sista av Herzbergs motivationsfaktorer är utvecklingsmöjligheter. Det innebär 

att respondenterna kan utvecklas genom arbetsuppgifterna och arbetsplatsen kan 

utvecklas till det bättre. Enligt respondent C är det viktigt att arbetsuppgifter är 

tillräckligt utmanande och respondent H anser att det är spännande när 

arbetsuppgifterna ständigt förändras. Respondent H anser att respondenten utvecklas 

på den personliga nivån när respondenten har bidragit med något som förbättrar 
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arbetsplatsen och respondenten känner sig som en viktig del av organisationen på 

grund av att respondent kan tillföra något. 

Figur 7. En liknelse med respondenternas svar till Herzbergs 

resultatfigur 4. 
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6 Slutsatser 

Som tidigare nämnt i inledningen är kommunikation en viktig funktion för 

organisationer och medarbetare. Kommunikation knyter samman medarbetare i det 

sociala, ger motivation och skapar förutsättningar. Det innebär att organisationer inte 

skulle kunna existera utan att använda sig av kommunikation. Intern kommunikation 

är komplex och det kan vara svårt för alla medarbetare i en stor organisation att 

känna sig sedda och hörda. Det finns flera sätt som ingår i den interna 

kommunikationen och det är viktigt att alla olika mediekanaler fungerar, både den 

elektroniska och det muntliga. 

 

Från denna undersökning har det visat sig att enligt dessa respondenter har intern 

kommunikation en stor påverkan på medarbetarens arbetstillfredsställelse. 

Kommunikation är en stor del av respondenternas arbetsdag och respondenternas 

interna kommunikation sker via olika mediekanaler. Större delen av respondenternas 

arbetsdag innebär att konversera med andra medarbetare. Det fanns flera olika 

uppfattningar hos respondenterna om vad intern kommunikation innebär. Men efter 

lite betänketid kunde respondenterna svara på vilken mediekanal som respondenterna 

använder sig av mest under en arbetsdag. Flera respondenter började att upptäcka hur 

mycket de kommunicerar med sina medarbetare och därmed började de upptäcka hur 

mycket den interna kommunikationen egentligen påverkade dem. Organisationens 

interna kommunikation har påverkat de relationer som finns mellan medarbetare och 

respondenterna har medgett att de närmaste kollegorna är den största påverkan på 

respondenternas arbetstillfredsställelse. 

 

För att förtydliga att den interna kommunikationen har en stor påverkan på 

arbetstillfredsställelsen, så behövs kommunikation för att kunna sprida information 

genom hela organisationen. Den mediekanalen som organisationen använder sig 

mest av är intranätet, vilket är till för att kunna förmedla information till alla 

medarbetare. I undersökningen har det framkommit att det finns olika uppfattningar 

om organisationens intranät. Intranätet behöver uppdateras och förbättras och 

respondenterna saknar i dagsläget en sökfunktion. Intranätet hade varit bättre om det 

gick att söka efter den information som respondenterna är ute efter. I dagsläget är 

organisationen medveten om att intranätet behöver bli tydligare och enklare, men det 

är något som organisationen arbetar med. 

 

Den interna kommunikationen kan ge en negativ påverkan på arbetstillfredsställelsen 

hos respondenterna, speciellt när fel information sprids eller när information inte når 

fram till målet. Det har en negativ påverkan på grund av den långa vertikala 

hierarkiska linjen och på grund av den långa linjen så förändras information eller så 

faller informationen bort genom denna linje. När den interna kommunikationen 

brister vid första linjens chef, så skapas det en låg arbetstillfredsställelse hos 

medarbetarna. De brister som har framkommit är att första linjens chef har för hög 

arbetsbelastning och därmed har första linjens chef inte tid att kommunicera med 

sina medarbetare. Genom att första linjens chef inte bekräftar och ser sina 

medarbetare så upplever medarbetarna att arbetsmiljön är negativ och de finner ingen 

motivation till att vilja fortsätta att arbeta eller ens vilja gå till arbetet. I detta fall 

innebär det att arbetstillfredsställelsen är extrem låg hos dessa medarbetare. Om det 

inte sker en förbättring eller förändring i den interna kommunikationen mellan första 
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linjens chef och medarbetare, så kommer dessa medarbetare att säga upp sin tjänst 

hos denna organisation. I detta fall går det att se hur stor påverkan den interna 

kommunikationen har på varje enskild medarbetare. Situationen med för hög 

arbetsbelastning bidrar till en psykisk ohälsa hos både första linjens chef och dess 

medarbetare, denna psykiska ohälsa påverkar arbetstillfredsställelsen negativt. 

 

Intern kommunikation är mer än hur individer pratar med varandra. Den interna 

kommunikationen bidrar till sammanhållning, samhörighet och skapar relationer. När 

den interna kommunikationen fungerar väl så kan den bidra till sammanhållning av 

arbetsgruppen. Samtidigt kan den interna kommunikationen bidra till konflikter om 

den inte fungerar väl eller brister. När den interna kommunikationen brister påverkar 

det sammanhållningen och samhörigheten negativt och medarbetare kan inte skapa 

relationer. Vilket leder till en negativ påverkan på arbetsmiljön och det påverkar i sin 

tur medarbetarnas arbetstillfredsställelse negativt. 

 

6.1 Diskussion och reflektion 

Vi tyckte att det var förvånansvärt att respondenterna inte såg den verbala 

konversationen mellan kollegorna som en del av intern kommunikation. Till en 

början ansåg respondenterna att intern kommunikation endast kunde ske via tekniska 

kanaler. Det har även varit svårt för oss och för respondenterna att separera vad den 

interna kommunikationen egentligen innebär. Vi delade samma uppfattning som 

respondenterna om vad intern kommunikation borde vara. Den första tanken som vi 

hade var att all intern kommunikation gjordes genom en teknisk kanal. Vi hade ingen 

uppfattning om att den fysiska kommunikationen mellan kollegorna har en sådan stor 

påverkan på respondenterna. 

 

Det har varit svårt för respondenterna att definiera intern kommunikation eftersom 

kommunikation kan ses och ske på olika sätt. På grund av att respondenterna arbetar 

på olika avdelningar så har varje avdelning sitt eget tillvägagångssätt för hur 

kommunikationen ska fungera. Detta har påverkat respondentens syn på vad intern 

kommunikation egentligen innebär. En annan omständighet som kan ha påverkat 

definitionen av intern kommunikation kan bero på respondenternas nivå av 

erfarenhet och förkunskaper. 

 

Efter ett par intervjuer kunde vi se att intern kommunikation hade en helt annan 

betydelse för respondenterna och detta gjorde att vi kunde gå in med andra 

följdfrågor under de andra intervjuerna. Vi fick en större förståelse att det var en 

teknisk fråga om hur information sprids till alla och hur svårt det är att hitta rätt 

information. Detta har lett till att tanken om vad som påverkar individens 

arbetstillfredsställelse är annorlunda. Det som påverkat oss är att lön kanske inte har 

så stor betydelse som lockar en individ till en organisation. Detta har ändrat vår syn 

på hur vi i framtiden letar efter arbete och lön är inte den viktigaste faktorn utan det 

finns andra faktorer som kan vara avgörande. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Utifrån vår studie vill vi härmed ge förslag till framtida forskning där vi anser att en 

kombination av kvalitativ- och kvantitativ studie skulle vara gynnsam för att kunna 

få fler perspektiv, tankar och svar. Förslagsvis kan en enkätundersökning genomföras 

på medarbetarna och kombinera det med semistrukturerade intervjuer för att få en 
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djupgående förståelse angående intern kommunikation och arbetstillfredsställelse. Ett 

ytterligare förslag är att genomföra undersökningen på en offentlig och en privat 

organisation för att få möjligheten att jämföra resultatet mellan dessa två typer av 

organisationer. 

 

Respondenterna hade även gett förslag till vidare forskning, genom att utöka den 

medarbetarundersökningen som medarbetarna genomför i dagsläget. Respondenterna 

anser att undersökningen borde innehålla mer om hur den interna kommunikationen 

fungerar på organisationen och hur arbetstillfredsställelsen ser ut på organisationen. 

Detta skulle kunna genomföras med hjälp av enkätundersökning. 
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Bilaga A: intervjuguide 

Inledning: 

Tack för att just du kan ställa upp på denna intervju! Vi håller på att studera hur den 

interna kommunikationen och hur den fungerar inom organisationen och hur den 

påverkar medarbetarnas arbetstillfredsställelse, undersökningen är till 

kandidatuppsats i företagsekonomi. 

Dina svar är viktiga för oss och för att du ska känna att du kan säga vad som helst så 

kommer dina svar att behandlas anonymt, ingen kommer att kunna identifiera dig. Vi 

har skickat frågorna till dig innan intervjun, men det är inte meningen att vi ska följa 

intervjuguiden till punkt och prick, utan det kan komma andra frågor under 

intervjuns gång. Det är också bra om du försöker utveckla dina svar så mycket som 

möjligt, så att det bli analyserbart. Då kör vi igång! 

 

Inledning: 

• Först tänkte vi att du skulle berätta lite om dig själv. 

• Hur länge har du varit anställd hos denna organisation? 

• Beskriv vilken roll du har i dagsläget. 

• Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

Tema intern kommunikation: Vi tänkte inleda detta samtal med att diskutera om 

kommunikation och specifikt om intern kommunikation. 

• När du hör ordet intern kommunikation, vad tänker du på och vilken 

betydelse har den? 

• Hur mycket tycker du att du använder dig av den interna kommunikationen? 

• På vilken sätt använder du den interna kommunikationen? Verbal eller via 

andra kanaler? 

• Hur mycket anser du att du kommunicera med andra medarbetare? 

• När du kommunicerar, vilka kommunikationskanal använder du dig av? 

• Hur fungerar den interna kommunikationen på din arbetsplats? 

• Hur fungerar din kommunikation med din chef/ledare? 

• Upplever du att du får den informationen som du behöver för att kunna utföra 

ditt arbete? 

• Tycker du att kommunikation är viktigt inom din organisation? 

• Om ja, varför? 

• Om nej, vad är det som är viktigare än kommunikation? 

• Finns det några utvecklingsområden inom kommunikationen? 

• Hur uppfattar du att du förstår alla information i de meddelande som du får av 

dina ledare? 

 

Tema arbetstillfredsställelse: Nu tänkte vi gå över och diskutera kring 

arbetstillfredsställelse och om intern kommunikation har några samband med det. 

• När du hör ordet arbetstillfredsställelse, vad tänker du på och vilken betydelse 

har den? 

• Upplever du att du är tillfredsställd på ditt arbete i dagsläge? 

• Tycker du att det finns kopplingar mellan intern kommunikation och 

arbetstillfredsställelse? 

• Vilka faktorer påverkar din arbetstillfredsställelse positivt och varför? 
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• Vilka faktorer påverkar din arbetstillfredsställelse negativt och varför? 

 

Avslutande frågor: 

Nu börjar vi känna oss nöjda, är det något du vill tillägga? 

Går det bra om vi återkommer till dig om det är något som känns oklart? 


