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Abstract

Information abundance or information shortage - a
case study of the internal communication at the
Swedish Transport Administration
Emely Ekdahl och Sara Erixon

The studied unit at the Swedish Transport Administration, Trafikledning Öst
Stockholm, 
suffers from a substantial personnel shortage, which meant that employees have 
problems with obtaining and absorbing information. Also the managers need to spend 
a lot of time solving staffing issues. The biggest problem is considered to be the large 
amount of mail that makes it difficult to screen the information. �
�
The purpose of this study is to investigate the internal communication at the unit with

the aim of developing an implementation plan to improve the internal communication.

The study intends to answer the following questions: (1) What is the root cause of
the 
communication problem? (2) How does leadership affect the internal communication?

(3) How are the employees affected by the internal communication? (4) How can the 
internal communication be improved?

The theoretical framework is based on theory of communication and internal 
communication and for instance deals with approaches to communication and 
pathways to effective internal communication. 

The study is a case study based on a qualitative approach. Data collection was done 
partly through a workshop with selected organisational members and through surveys

sent to all employees and managers at the unit.

The result shows that the organisation is characterised by a transmission approach to 
communication where communication is seen as the transfer of information from top
to 
bottom, from management to employees and where the employee is a passive 
recipient. The employees feel that they receive too much information while the 
managers believe that they send out a reasonable amount. The lack of time seems to 
affect both parties where the managers are struggling to get the information out and 
the employees are struggling with having time to comprehend the information
received.

The conclusions shows the following: (1) The transmission approach to
communication 
is considered to be the root cause of the problem. (2) The management has a vital
role 
in internal communication and should focus more on adapting communication to the 
recipient. (3) The employees are adversely affected by the deficiencies in internal 
communication through, among other things, stress and reduced well-being. (4) An 
altered approach to communication from transmission to sharing of information is 
believed to be able to improve the internal communication along with the 
improvements in the developed implementation plan.

Keywords: information, information abundance, internal communication, 
communication, transmission approach
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Sammanfattning 
 
Den studerade enheten, Trafikledning Öst Stockholm, lider av en stor personalbrist som medfört 
att medarbetarna har problem med att hinna inhämta och ta till sig information samt att enhetens 
chefer behöver ägna mycket tid åt att lösa bemanningsfrågor. Det största problemet anses vara 
mängden mail som gör det svårt att sålla i informationen.   
  
Syftet med den här studien är att undersöka den interna kommunikationen på enheten med målet 
att ta fram en implementeringsplan för att förbättra den interna kommunikationen. Studien avser 
att besvara följande frågeställningar: (1) Vad är grundorsaken till kommunikationsproblemet? (2) 
Hur påverkar ledarskapet den interna kommunikationen? (3) Hur påverkas medarbetarna av den 
interna kommunikationen? (4) Hur kan den interna kommunikationen förbättras?  
 
Det teoretiska ramverket bygger på teori om kommunikation och intern kommunikation och 
behandlar bland annat synsätt på kommunikation och vägar till en effektiv intern kommunikation.  
 
Studien är en fallstudie och har sin utgångspunkt i ett kvalitativt angreppssätt. Insamling av data 
skedde dels genom en workshop med utvalda organisationsmedlemmar samt via enkäter som 
skickades ut till samtliga medarbetare och chefer på enheten.  
 
Resultatet visar att organisationen präglas av ett transmissionssynsätt på kommunikation där 
kommunikation ses som överföring av information uppifrån och ner, från ledning till medarbetare 
och där medarbetaren utgör en passiv mottagare. Medarbetarna upplever att de tar emot för 
mycket information medan cheferna anser att de skickar iväg en lagom mängd. Tidsbristen tycks 
påverka båda parter där cheferna kämpar med att få ut informationen och medarbetarna med att 
hinna ta till sig av den.  
 
Studiens slutsatser visar följande: (1) Transmissionssynsättet på kommunikation bedöms vara 
problemets grundorsak. (2) Ledningen har en avgörande roll för den interna kommunikationen 
och bör fokusera mer på att anpassa kommunikationen efter mottagaren. (3) Medarbetarna 
påverkas negativt av bristerna i den interna kommunikationen genom bland annat stress och 
minskad trivsel. (4) Ett förändrat synsätt på kommunikationen från överföring till delning av 
information tros kunna förbättra den interna kommunikationen tillsammans med 
förbättringsåtgärderna i den framtagna implementeringsplanen.  
 

Nyckelord: information, informationsöverflöd, intern kommunikation, kommunikation, 
transmissionssynsätt 
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1. Introduktion 
 

 
I det här kapitlet presenteras bakgrunden till det studerade problemet samt information om 
den studerade organisationen. Resonemanget leder fram till en problembeskrivning som 
kompletterats med en intressentanalys för att visa på hur studien påverkar respektive 
påverkas av sin omgivning. Avslutningsvis redovisas studiens syfte med tillhörande 
frågeställningar samt avgränsningar.  

 
 
1.1 Inledning 
Från det att vi vaknar på morgonen tills dess att vi går och lägger oss på kvällen är vi 
delaktiga i ett ständigt informationsutbyte med vår omgivning. Människans förmåga att 
samla in, bearbeta och kommunicera information om sig själv och sin omvärld till andra har 
en grundläggande betydelse för våra möjligheter att lösa de praktiska och teoretiska 
problem som vi ställs inför (Hård af Segerstad, 2002, s. 29). Kommunikation är något vi 
gör gemensamt och kan klassas som en mänsklig process och Marques (2010) skriver att 
kommunikation är grunden för all mänsklig interaktion, oavsett sammanhang (Hård af 
Segerstad, 2002, s. 34). Kommunikation kan också betraktas som människans viktigaste 
beteende (Hård af Segerstad, 2002, s. 28).  Det är tack vare vår förmåga att utväxla 
information med vår omgivning som vi har lyckats skapa de komplexa system för 
samarbete som kallas sociala organisationer och som påverkar människors liv ut alla 
aspekter, inte minst arbetslivet.  

Allt eftersom dagens organisationer blir mer och mer komplexa i sin struktur och 
karaktär ställer det högre krav på den interna kommunikationen (Marques, 2010). 
Kommunikativt ledarskap och en öppen intern dialog betraktas som viktiga faktorer för en 
välfungerande intern kommunikation, som i sin tur har en stor påverkan på organisationens 
framgång (Erikson, 2008, s. 36). Kommunikation bör ses som en av de viktigaste 
ledningsprocesserna i organisationen då medarbetarna ständigt behöver informeras (Wood, 
1999). Inte bara om sådant som är viktigt för deras arbete utan om sådant som bidrar till att 
skapa engagemang för organisationen. Även Heide, Johansson och Simonsson (2012, s. 15) 
är inne på att kommunikation bör betraktas som en viktig ledningsfråga och skriver också 
att denna har blivit både viktigare och svårare i takt med organisationernas utveckling. 
Även chefers kommunikativa uppdrag har förändrats, från att handla om att i mångt och 
mycket förmedla information till att i huvudsak omfatta att sålla och sortera (Heide, 
Johansson och Simonsson, 2012, s. 126). Simonsson (2002) hävdar dock att många chefer 
är fast i sin roll som förmedlare av information och att kommunikationen mellan 
medarbetare och chef inte har hängt med i den senaste tidens utveckling (Heide, Johansson 
och Simonsson, 2012, s. 127).  
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Flera forskare tycks vara överens om att det råder ett glapp i utvecklingen mellan 
organisationer och den interna kommunikationen. Erikson (2008, s. 35) skriver att få 
organisationer lyckats förnya och anpassa sin interna kommunikation till rådande 
förutsättningar. Dagens informations- och kommunikationsteknik erbjuder en ny arena för 
kommunikation mellan chefer och medarbetare men baksidan är att många organisationer 
fått ett ökat informationsöverflöd (Heide, Johansson och Simonsson, 2012, s. 126). Det 
främsta kommunikationsproblemet i många organisationer idag är följaktligen inte att det 
saknas information, utan tvärtom, att överflödet av information gör det svårt att tolka och 
skapa mening i den information som finns. 

1.1.1 Den studerade organisationen 
Trafikverket är en myndighet som på uppdrag av regeringen ansvarar för den långsiktiga 
infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande 
och drift av statliga vägar och järnvägar (Trafikverket, 2017). Organisationen är uppdelad i 
sex olika verksamhetsområden: planering, trafikledning, underhåll, investering, stora 
projekt och informations- och kommunikationsteknik (se figur 1). Verksamhetsområdet 
Trafikledning är i sin tur uppdelat i åtta regionala trafikledningsområden varav den 
studerade enheten, Trafikledning Öst Stockholm, utgör en av dessa (Heine, 2019). I 
samverkan med tågföretagen ansvarar dessa enheter för att person- och godståg kan 
framföras snabbt och säkert.  

Figur 1: Organisationsschema Trafikverket. Den undersökta enheten ligger under 
verksamhetsområde “Trafikledning”. (Trafikverket, 2018) 
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På enheten Trafikledning Öst Stockholm arbetar totalt 76 stycken medarbetare fördelat på 
rollerna trafikledare, trafikinformatörer och produktionsledare som tillsammans är 
underställda fem stycken sektionschefer (Heine, 2019). Medarbetarna arbetar operativt i 
skift dygnet runt året runt. Trafikledarna ansvarar för att övervaka och upprätthålla den 
dagliga driften av tågtrafiken utifrån ett säkerhetsperspektiv. Trafikinformatörerna ansvarar 
för trafikinformationen via högtalarutrop och skyltning för att tågresenärerna ska få 
korrekta uppgifter om trafikläget. Produktionsledarna arbetsleder Trafikledare och 
Trafikinformatörer i det operativa arbetet. I ett tätt samarbete med Trafikledare, 
Trafikinformatörer och Produktionsledare arbetar även Tågledare, 
Trafikinformationsledare, Drifttekniker, Driftledare och Regional Operativ Ledare med den 
operativa driften av tågtrafiken, dessa roller tillhör dock två andra enheter (Heine, 2019). 
För en utförligare bild av organisationsstrukturen på den studerade enheten se figur 2.  

 
Figur 2: Organisationsschema för hela trafikledningsenheten med den studerade enheten 
utmarkerad. (Egen konstruktion baserad på information från Heine, 2019) 

 
Sektionschefernas arbetsuppgifter, förutom arbetsledning och personalansvar, är bland 
annat att lösa bemanningsfrågor samt att distribuera vidare information som kommer 
ovanifrån ut i organisationen. Till skillnad från sina medarbetare så arbetar 
sektionscheferna vanliga kontorstider. Även om tidiga mornar och kvällar förekommer så 
är det sällan någon chef på plats under sena kvällar och nätter. På grund av medarbetarnas 
olika arbetstider så träffar sektionscheferna sällan alla sina medarbetare på en och samma 
gång. En stor del av kommunikationen mellan chef och medarbetare sker således på andra 
sätt än via personliga möten, ofta genom mejl (Heine, 2019). 
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1.2 Problembeskrivning  
Den studerade enheten Trafikledning Öst Stockholm genomgick under 2012 en stor 
omorganisation och brottas sedan dess med en stor personalbrist. Det har föranlett en 
tidspress i medarbetarnas arbete som gör det svårt för dem att hinna inhämta och ta till sig 
information under arbetspassen. Det har också lett till att cheferna behöver ägna majoriteten 
av sin tid åt att lösa bemanningsfrågor. Enhetens operativa arbete utgör ett ständigt 
informationsflöde både inom och mellan de olika arbetsgrupperna. Utöver information för 
att upprätthålla den dagliga driften på enheten tillkommer även information kring 
kommande händelser, projekt och förändringar i organisationen. Det största problemet 
anses vara den stora mängden mail som skickas och tas emot på enheten och som gör det 
svårt att sålla i informationen. Medarbetarna upplever även att alla mail gör svårt att hänga 
med i de regeltolkningar och ändringar som sker samt att hitta relevant information. 

1.2.1 Intressenter 
I figur 3 redovisas en intressentanalys över identifierade kärn-, primär- och 
sekundärintressenter som i någon omfattning berörs av en förändrad internkommunikation 
på den studerade enheten. Analysen visar att, förutom handledare, så utgör sektionschefer 
och medarbetare studiens kärnintressenter och att dessa har en direkt påverkan på resultatet.  
 

 
Figur 3: Intressentanalys. Egen konstruktion baserad på Tonnquist (2012, s. 69) modell för analys 
av intressenter. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka den interna kommunikationen på Trafikverkets lokala 
enhet Trafikledning Öst Stockholm med målet att ta fram en implementeringsplan för att 
förbättra den interna kommunikationen. 

För att svara upp mot syftet avser studien att besvara följande frågor: 
- Vad är grundorsaken till kommunikationsproblemet? 
- Hur påverkar ledarskapet den interna kommunikationen? 
- Hur påverkas medarbetarna av den interna kommunikationen?  
- Hur kan den interna kommunikationen förbättras? 

 
 
1.4 Avgränsningar  
Studien ämnar endast undersöka problemet med, och förbättringar av, den interna 
kommunikationen på Trafikverkets enhet Trafikledning Öst Stockholm. Av den interna 
kommunikationen är det endast den vertikala kommunikationen mellan chef och 
medarbetare som kommer att studeras och studien omfattar således inte någon form av 
extern kommunikation, vare sig ut mot allmänheten eller mellan enheter inom Trafikverket. 
Studien ämnar heller inte beröra hur säkerhetsinformation kommuniceras inom enheten. 
Vidare omfattar studien enbart framtagning av förbättringsförslag och implementeringsplan 
men omfattar inte hur implementering eller uppföljning denna ska gå till. Arbetet kommer 
att ske enligt anvisningarna för examensarbete i industriell teknik och därmed leverera 
inom dessa. 
 
  



  6 (57) 

2. Teori 
 

I det här kapitlet presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för att 
besvara studiens frågeställningar. Teorierna ger en bakgrund till kommunikation med 
fokus på den interna kommunikationen inom organisationer och presenterar hur en effektiv 
intern kommunikation kan utvecklas. 

 
 
2.1 Begrepp  
Kommunikation 
Kommunikation kommer från latinets communis och betyder gemensam, kommunikation 
betyder således att göra något gemensamt (Hård af Segerstad, 2002, s. 34). Det är en 
mänsklig handling, något som vi gör och kan klassas som en social process.  
 
Information 
Information uppstår ur kommunikationen och härstammar från det latinska verbet 
informare som betyder utforma (Hård af Segerstad, 2002, s. 35). Informationen är 
följaktligen det vi utväxlar genom att kommunicera med varandra. (Heide, Johansson och 
Simonsson (2012, s. 24) beskriver det som innehållet som förs över i kommunikationen 
mellan människor.) 
 
Intern kommunikation 
Intern kommunikation kan beskrivas som organisationsmedlemmars formella och 
informella kommunikation internt i organisationen (Heide, Johansson och Simonsson, 
2012, s. 63). 
 
2.2 Kommunikation 
Kommunikation kan förklaras som en process som äger rum mellan flera människor och 
knyter dem samman, samt har ett innehåll som görs gemensamt (Heide, Johansson och 
Simonsson, 2012, s. 25). Ett annat sätt att se på kommunikationen är att kommunikation 
består av komplexa, kreativa processer där innehåll konstrueras och tolkas genom 
interaktioner mellan människor (s. 28). 

Information är det innehåll som överförs i kommunikationen mellan människor 
(Heide, Johansson och Simonsson, 2012, s. 24). Vad som räknas som information kan dock 
vara olika för olika personer och påverkas av språk, erfarenhet, kunskap och intresse. 
Information innehåller inte en universell betydelse, utan måste alltid tolkas för att vara 
användbar (s. 25), vilket innebär att enbart tillgång till information inte likställt med insikt, 
förståelse och kunskap (s. 24).  

Olika synsätt på kommunikation påverkar hur ledare ser på kommunikation, vilket i 
förlängningen påverkar kommunikationens status inom organisationen och hur 
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kommunikation används i praktiken (Heide, Johansson och Simonsson, 2012, s. 27). 
Kommunikation kan delas upp i två övergripande synsätt, kommunikation som överföring 
(transmission) och kommunikation som delning av ett budskap (meningsskapande).  

I transmissionssynsättet ses kommunikation som en överföring av ett budskap från 
en sändare till en mottagare, där budskapet ses som opåverkat av mottagaren (Heide, 
Johansson och Simonsson, 2012, s. 30). Med ett transmissionssynsätt på kommunikation 
reduceras mottagaren till en passiv individ, vilket även innebär att ledningen utgår från att 
tolkningen av budskapet inte utgör något problem (s. 31).  

I organisationer kan synen på kommunikation som en överföring leda till en övertro 
på organisationens kommunikationseffektivitet då det ger en bild av att kommunikation är 
enkelt och att den sända och den mottagna informationen alltid är identisk (Heide, 
Johansson och Simonsson, 2012, s. 32). Det kan också leda till att organisationen inte 
använder tillräckliga resurser i form av redundans, information som upprepar information 
utan att tillföra någon ny information och feedback för att säkerställa att informationen 
förstås och följs, vilket är en förutsättning för en bra intern kommunikation (White, Vanc 
och Stafford, 2010). Att endast upprepa ett meddelande räcker inte, utan det behövs 
ledtrådar till tolkning och en försäkring om att meddelandet tolkas på det sätt som var 
avsett. Vidare kan även synen på kommunikation som överföring leda till att 
kommunikationen i sig inte beaktas om det skulle uppstå kommunikationssvårigheter inom 
organisationen.  
 Att se på kommunikation som delning innebär istället att kommunikationen ses som 
ett medel som skapar, påverkar och bevarar relationer; och iscensätter delade värden, 
gemensamma kulturer och mål (Heide, Johansson och Simonsson, 2012, s. 33). Språket 
används för att sätta ord på vad som sker och genom kommunikation mellan människor 
konstrueras en viss social verklighet med kunskap, identitet, relationer och betydelse. 
Människor tänker och agerar sedan utifrån deras mentala bild, deras uppfattning av 
verkligheten. Den sociala verkligheten är delvis gemensam och delvis individuell och 
förkunskaper, erfarenheter, värderingar, attityder, status och perspektiv påverkar hur 
innehållet i kommunikationen tolkas. Kommunikation kan genom detta synsätt användas 
för att påverka människors kunskaper, förståelse, känslor och handlingsberedskap. 
 
2.3 Intern kommunikation 
Kommunikation i organisationer kan definieras som en kontinuerlig process där 
medlemmarna upprätthåller och förändrar organisationen genom att kommunicera med 
individer och grupper både intern och externt (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s. 258). I 
vertikala byråkratier bygger kommunikationen till stor del på en enkelriktad, formell 
kommunikationsprocess där information sprids uppifrån och ned och främst handlar om 
arbetsuppgifter (Heide, Johansson och Simonsson, 2012, s. 125).  

Om inte medarbetarna vet vad organisation står för och vart den är på väg så är det 
troligt att ingen utanför organisationen heller förstår det (Erikson, 2008, s. 70).  Under sin 
tid som VD på SAS sa Jan Carlzon “Vi måste se varje medarbetare som en resurs i den 
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interna kommunikationen” (Carlzon citerad i Erikson, 2008, s. 70). Med det citatet påvisade 
han vikten av medarbetarnas roll i den interna kommunikationen. Erikson (2008, s. 71) 
beskriver några anledningar till att det är viktigt med en effektiv intern kommunikation så 
som att skapa motivation och vi-anda. Medarbetare som känner till målen, har tillräckligt 
information för att ta bra beslut och en överblick av helheten får en ökad motivation. Med 
rätt utformad dialog läggs grunden för ett bra arbetsklimat. Effektiv intern kommunikation 
kan också motverka ryktesspridning som ofta beror på otydlig, missvisande eller 
ofullständig information. Den interna kommunikationen kan också minska 
personalomsättning. Om medarbetarna medverkar i en konstruktiv intern dialog ökar 
trivseln och den egna utvecklingen samtidigt som risken för oönskad personalomsättning 
minskar och därmed kostnaden för denna. Slutligen hävdar Erikson (2008, s. 72) att en 
effektiv intern kommunikation kan bidra till personlig utveckling genom att tillföra 
kunskap som inte bara berör det egna arbetet.  

Ett flertal studier har kopplat intern kommunikation och i vilken grad anställda 
informeras till arbetstillfredsställelse och prestation (White, Vanc och Stafford, 2010). 
Studier visar att medarbetare som är mer nöjda med ledningens kommunikation i större 
utsträckning är lojala, och att närmaste chefens kommunikation, personlig feedback, och 
information om organisationen är viktiga för medarbetares identifikation med sina 
organisationer (Johansson, 2014). 
White, Vanc och Stafford (2010) fann i sin studie det är viktigt för anställda att ta emot 
information, även om informationen inte är direkt kopplat till deras dagliga arbete. 
Anställda vill känna att de är har koll på vad som händer i verksamheten, vilket främjar en 
känsla av gemenskap och gör att medarbetarna känner sig respekterade. 

2.3.1 Informationsöverflöd 
Informationsöverflöd inträffar när mängden information som behöver bearbetas överstiger 
den tid som finns tillgänglig för att göra det (Miller, 1956; Eppler and Mengis, 2004, se 
White, Vanc och Stafford, 2010). Att kommunicera för lite skapar ett vakuum som orsakar 
misstro och spekulation (White, Vanc och Stafford, 2010). Om informationsmängden ökar 
krävs det ytterligare resurser, särskilt tid, för att bearbeta informationen (Zhuang, Qui och 
Peng, 2011, s. 70). Bortsett från mängden information har även kvaliteten på informationen 
identifierats som en bidragande faktor till informationsöverflöd (Wang et al., 1998, se 
White, Vanc och Stafford, 2010).  Bartoo och Sias (2004) menar att motta en stor mängd 
information inte nödvändigtvis är samma sak som att få rätt mängd information och rätt 
mängd information behöver inte heller innehålla rätt information för personen i fråga 
(White, Vanc och Stafford, 2010). Haas (2006) fann att även när mängden intern 
kommunikation i organisationer ökades önskade anställda fortfarande mer (White, Vanc 
och Stafford, 2010). 

Effekterna av informationsöverflöd inom organisationer sträcker sig från en 
oförmåga att använda informationen effektivt, dåligt beslutsfattande, en större tolerans för 
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fel, en avsaknad av perspektiv och kognitiv ansträngning och stress, till lägre 
jobbtillfredsställelse och fysisk sjukdom (Zhuang, Qui och Peng, 2011).  

Schick et al. (1990), beskriver att kvaliteteten på en individs beslut ökar med mer 
information, upp till en viss gräns, varefter den nya informationen inte tas med i 
beslutsfattandet utan istället leder till förvirring och påverkar individernas förmåga att 
prioritera eller komma ihåg tidigare information (Zhuang, Qui och Peng, 2011). När 
mängden information ökar blir det allt svårare att skilja viktig från oviktig information 
(Heide, Johansson och Simonsson, 2012, s. 127), i ständiga informationsflöden där allt 
behöver uppmärksammas ökar risken för att budskap försvinner i mängden och när 
mottagare nås av allt för mycket information kommer de i många fall förbise eller aktivt 
välja bort budskapet (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s. 261).  
 
2.4 Kommunikation och ledarskap 
Ledarskap är tätt sammankopplat med kommunikation; det är genom sin kommunikation 
som ledare agerar och kommunikationsförmåga ses som en av de viktigaste 
förutsättningarna för att organisationer lyckas (Johansson, 2014). Ledningen i en 
organisation har därmed ett stort inflytande på den interna kommunikationen (White, Vanc 
och Stafford, 2010; Wood, 1999; Johansson, 2014) och Wood (1999, s. 136) menar att 
grunden till en effektiv kommunikation ligger i engagemanget från den högsta ledningen. 
Forskning visar att ledares kommunikation ger positiva effekter när det gäller 
förändringsbenägenhet, ökat medarbetarengagemang, och effektivitet i organisationer, samt 
leder till positiva hälsoeffekter (Johansson, 2014).  

Vanan att skicka information ner genom byråkratiska nivåer bygger på den 
pappershanteringen som var standard innan införandet av elektronisk kommunikation 
(White, Vanc och Stafford, 2010). Med informations- och kommunikationsteknik så som 
mail och intranät har chefers kommunikativa uppdrag förändrats och handlar idag allt 
mindre om att distribuera information, utan mer om att skapa mening genom att; sålla och 
sortera; förädla och förklara; initiera och skapa förutsättningar för dialog (Simonsson, 2006, 
se Heide, Johansson och Simonsson, 2012).  

Trots detta visar Simonsson (2002) i sin avhandling att chefer i alltför stor 
utsträckning är fasta i sin roll som förmedlare och distributörer av information (Heide, 
Johansson och Simonsson, 2012, s. 127). När information skickas nedåt i flera led blir 
resultatet ofta ett ojämnt flöde och filtrering av informationen, vilket kan skapa en 
uppfattning av att information har filtrerats eller censurerats innan den når alla nivåer. En 
effekt av detta kan leda till att medarbetare istället söker information från alternativa källor 
(White, Vanc och Stafford, 2010). White, Vanc och Stafford (2010) menar att om ett 
meddelande är avsett för alla anställda kan det skickas från toppen till alla nivåer samtidigt.  

Heide, Johansson och Simonsson (2012, s. 43) menar att en av strukturens 
viktigaste funktioner är att hindra informationsflöden och minska informationsmängden 
och att ledningen har en viktig uppgift i att hjälpa medarbetarna att sålla och sortera ut 
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vilken informationen som är viktig. Genom att cheferna väljer att ta upp vissa saker och 
inte andra kan de påverka medarbetarnas föreställningar.  

Enligt Heide, Johansson och Simonsson (2012, s. 130) är det dock inte tillräckligt 
att en fråga eller ett budskap uppmärksammas, det behöver även förädlas och anpassas till 
mottagaren för att kunna tilldelas mening. Ett sätt att anpassa budskapet efter medarbetarna 
är sätta in informationen i ett sammanhang som relaterar till medarbetarnas vardag. För att 
skapa mening kring komplexa budskap är även viktigt att ledningen initiera och skapa 
förutsättningar för dialog (s. 127). Genom dialog skapas också förutsättningar för 
delaktighet och lärande, men då krävs det att alla deltagare har möjlighet att delta på lika 
villkor, att de fritt kan säga sin mening och utifrån det skapa en åsikt (Heide, Johansson och 
Simonsson, 2012, s. 134). 

Det finns fyra förutsättningar på individnivå som påverkar ledarens kommunikativa 
beteende (Johansson, 2014): medvetenhet, kunskap, attityder och förmåga när det gäller 
kommunikation. En ledare som är medveten om kommunikationens betydelse tenderar att i 
större utsträckning planera sin kommunikation. Kommunikationsförmågan är både 
relaterad till attityder, d.v.s. hur viktig ledaren anser kommunikationen är, vilken 
kunskapsnivå om kommunikation ledaren har, och vilken kommunikationsförmåga ledaren 
har i olika situationer. 

Kommunikativt ledarskap kan med fördel integreras i annat ledarutvecklingsarbete i 
organisationen (Johansson, 2014). Ett första steg är att bestämma målen med det arbetet 
utifrån den ledarskapsmodell och de värderingar som organisationen har. Det arbetet kan i 
och för sig innebära att ledarskapsmodellen behöver utvecklas för att kunna omfatta 
kommunikativt ledarskap. Ett andra steg är att se över hur ledarskap och kommunikation 
mäts och utvärderas. Det kan handla om medarbetarundersökningar, och de frågor som 
finns med i enkäter, men även om 360 graders feedback, utvecklingssamtal, och andra 
former av uppföljningar av ledarskap i organisationen. Det tredje steget är att fundera över 
vilka former för stöd och utveckling av chefers kommunikationsförmåga i form av 
coachning, kurser och program som behövs. 
 
2.5 Effektiv kommunikation 
För att uppnå en effektiv intern kommunikation delger Erikson (2008, s. 86) följande råd:  

• Delegera ansvaret för innehållet. Engagera fler i den interna dialogen och gör dem 
medansvariga för innehåll och struktur. 

• Underlätta nyfiket sökande och lärande. Klarlägg vilka informationskanaler som 
innehåller vilken information så att alla vet var de kan hitta det de söker.  

• Stimulera ett oändligt antal samtidiga dialoger. Skapa drivkraft och idérikedom 
genom att öppna upp för debatt på intranät och möten. 

• Kombinera olika kanaler. Olika medarbetare tar åt sig information på olika sätt och 
därför behövs kombinerade informationsvägar så att den interna kommunikationen 
utvecklas för alla.  
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• Öka snabbheten och tid för reflektion. Kombinera öppen och snabb intern 
information med möjlighet att reflektera och diskutera viktiga frågor under längre 
tid.  

Marques (2010) lägger fram ett antal kriterier som leder till en lyckad 
internkommunikation. Hon utgår i sin undersökning från fem grundläggande kriterier, 
framtagna av Zaremba (2006, se Marques, 2010): i rätt tid, tydlig, korrekt, relevant och 
trovärdig. 

Med i rätt tid menas att mottagarna måste få information vid en tidpunkt då 
informationen är meningsfull, Informationen är meningslös om den kommer för sent. 
Quirke (1995) menar att avvakta med att kommunicera kring pågående projekt och 
liknande hindrar medarbetarna från att förstå tankeprocessen och förstå det rationella, vilket 
kan leda till misstänksamhet och ryktesspridning (Wood, 1999, s. 139). 

Zaremba (2006, se Marques, 2010) framhåller vikten av att informationen är tydlig, 
vilket även styrks av Eppler (2012, s. 33) som menar att endast tydlig information kan 
informera eller övertyga, och om mottagaren inte förstår meddelandet kommer de helt 
enkelt att frånse det och istället vända sig till andra källor.  

Olika kanaler ger olika möjligheter när det kommer till tydlighet; muntlig 
kommunikation möjliggör omedelbar återkoppling och inkluderar även icke-verbala 
signaler som förbättrar chanserna för ett klart mottaget meddelande; medan skriftlig 
information istället kan skrivas och skrivas om innan det distribueras för att säkerställa att 
det uttrycker vad som var tänkt (Marques, 2010). Tydlighet och korrekthet är nära 
sammankopplade, men representerar olika krav på kommunikationen. Ett meddelande kan 
vara tydligt samtidigt som det inte är korrekt, vilket leder till förargelse bland de som 
mottog och agerade på den felaktiga informationen. För att ett meddelande ska vara 
effektivt behöver det ses som viktigt, relevant, för mottagaren, annars riskerar det att kastas 
bort, behandlas som en oviktig fråga, samt ses som något som endast slösar medarbetarnas 
tid. Gällande det sista kriteriet, trovärdigt, menar Zaremba (2006) att medarbetarna måste 
tro på meddelandet, annars kommer det att frånses (Marques, 2010). Vilken 
kommunikationsmetod som väljs kan här spela en viktig roll i hur ett meddelande kommer 
att tas emot. 

Marques (2010) lägger utöver dessa fram ytterligare fyra kriterier för en lyckad 
internkommunikation: ansvar, koncist, professionellt, och uppriktigt. Ansvar kan delas upp 
i två underkategorier: innehåll och sammanhang. Både den som skickar ett meddelande och 
den som tar emot det behöver ta ansvar för meddelandet. Det gäller inte bara meddelanden 
som innehåller konfidentiell information, utan all information som kommuniceras på 
arbetet. För den som skickar ett meddelande kan ansvar tolkas som att meddelandet är noga 
formulerat, förmedlas på ett sätt som inte är skadligt för någon part, och presenteras på ett 
sätt som eliminerar feltolkning så mycket som möjligt. För mottagaren kan ansvar tolkas 
som att konfidentiell information skyddas, korrekt tolkning av ett meddelande och ingen 
onödig förolämpning eller förvirring. Formen och stilen på meddelandet är viktigt för att ge 
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mottagaren en känsla för hur bokstavligt eller inte att meddelande bör tas (Douglas et al, 
2006, se Marques, 2010).  

I förhållande till meddelandets sammanhang kan ansvar tolkas som att 
kommunikation bör förmedlas i ett format som passar dess innehåll (Marques, 2010). Olika 
typer av meddelanden passar att kommuniceras via exempelvis mejl eller muntligt. Teéni 
(2001) menar att IT-baserad kommunikation kan vara ett snabbare alternativ, men att det 
också tar bort den kontroll avsändaren har över responsen och placerar det i mottagarens 
händer (Marques, 2010). Te'eni (2001, se Marques, 2010) framhäver särskilt den viktiga 
aspekten hur medarbetarna känner inför de olika kommunikationsformerna inom 
organisation, och understryker att dessa kanaler endast kommer att vara effektiva om 
anställda förstår och stödjer dem.  

Koncist. Ett annat viktigt kriterium för en lyckad internkommunikation är att 
kommunikationen är koncis (Marques, 2010). Medarbetare föredrar information som 
kommuniceras snabbt och direkt. Informationen som ges behöver vara nödvändig och vara 
fokuserat för att få fram essensen av meddelandet. Att komma från ämnet påverkar 
noggrannheten, förståelsen och betydelsen av ett meddelande.   

Professionellt. Ett meddelande som är dåligt formulerat eller dåligt stavat kan 
påverka avsändarens rykte och leda till en minskad respekt från mottagaren (Marques, 
2010). Kramer och Hess (2002) betonar att professionalism är av särskild betydelse i 
känslomässigt laddade situationer (Marques, 2010). 
 Uppriktigt. Medarbetare kan snabbt urskilja om ett meddelande är genuint eller inte, 
och om de upplever att ett meddelande inte är uppriktigt kommer avsändaren av 
meddelandet att möta ett minskat förtroende och respekt från mottagarna (Marques, 2010). 
Inman (1977) menar att medarbetarna måste lita på ledarna innan de kan tro på dem och 
ledarna därför måste vara ärliga och uppriktiga mot sina medarbetare (Marques, 2010). 
William och Geller (2008) menar vidare att ledare som har en empatisk kommunikationsstil 
har en förmåga att öka medarbetarnas känsla av personlig kontroll, uppskattning och 
respekt, vilket leder till ökad tillit, respekt, ärlighet och öppenhet mellan ledaren och 
medarbetarna (Marques, 2010). Detta leder i sin tur till en förstärkt internkommunikation, 
högre moral och motiverar medarbetarna att prestera högre.  

Enligt Kikoski (1993, s. 87) uppstår effektiv kommunikation först när ett 
meddelande har förståtts och han menar att chefer som vill kommunicera effektivt därför 
borde fokusera mindre på det faktum att de sänder iväg ett meddelande och mer på helheten 
utifrån vilken medarbetarna tar emot det.  

Silverman (1983) har tagit fram en modell kallad Optimum Legibility Formula 
(OLF) (se bilaga 1) som kan användas för att uppnå flera av de kriterier som läggs fram av 
Marques (2010): tydlig, korrekt, relevant och koncist. OLF fungerar som en 
redigeringsmetod för att skapa noggranna, tydliga och korta meddelanden genom att 
minska ner ett meddelande till dess grundläggande element. Metoden kan användas i de 
situationer som kräver exakt förståelse eller betydande investering av medarbetarnas tid, då 
varje ord behöver bidra med en nödvändig och unik del av det intenderade budskap.  
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2.6 Kommunikationskanaler 
Kanaler är de hjälpmedel gör att människor kan dela och överföra information (Heide, 
Johansson och Simonsson, 2012, s. 25). Jacobsen och Thorsvik (2014, s. 266) delar upp 
kommunikationskanaler utifrån fem dimensioner; snabbhet, hur snabb återkoppling 
mottagaren kan ge sändaren; rikedom, i vilken grad kanalen kan förmedla olika typer av 
information; parallellitet, i hur hög grad kanalen tillåter att flera samtal förs samtidigt; 
förberedelse, i hur hög grad sändaren har tid att tänka igenom budskapet innan det sänds; 
lagring, i hur hög grad informationen som sänds och mottas lagras och kan hämtas fram 
igen.  

En central fråga i forskning kring kommunikationskanaler är kanalens förmåga att 
förmedla rik information (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s. 262). Med rik information 
menas att kanalen; kan överföra många signaler samtidigt; ger möjlighet till snabb 
återkoppling; ger möjlighet att använda ett naturligt språk; och gör att sändaren och 
mottagaren kan vara personliga och anpassa budskapet till varandra. Kommunikationsrika 
kanaler bidrar effektivt till en känsla av gemenskap (White, Vanc och Stafford, 2010). 

Jacobsen och Thorsvik (2014, s. 262) skriver om att kanaler i huvudsak kan delas 
upp i skriftlig och muntlig information. Skriftlig information har ett relativt begränsat 
utrymme för förmedling av rik information samtidigt som det generellt ofta tar lång tid 
innan sändaren får återkoppling av mottagaren. Muntlig kommunikation ger möjlighet att 
både förmedla rik kommunikation och få direkt och snabb återkoppling. Studier visar på att 
muntlig kommunikation ansikte mot ansikte är effektivast, framför allt om de personer som 
ska kommunicera känner att de har ont om tid. White, Vanc och Stafford (2010) fann i 
deras studie att muntlig kommunikation är den mest effektiva kommunikationskanalen och 
även sågs som mest trovärdig. Studien fann att medan e-post är effektiv för 
informationsutbyte är preferensen för kommunikation bland alla anställda fortfarande 
ansikte mot ansikte. Kommunikation ansikte mot ansikte ökar 
informationstillfredsställelsen och känslan av gemenskap eftersom den tillåter icke verbal 
kommunikation och ger möjlighet till interaktion och omedelbar återkoppling.  

Erikson (2008, s. 78) kompletterar ovan resonemang med elektroniska kanaler som 
bland annat e-post och intranät. Fördelen med elektroniska kanaler är att de är omedelbara 
och att det går att sända information till exakt de mottagare som berörs. Erikson (2008) 
beskriver dock en svaghet med de elektroniska kanalerna med att de kräver en viss 
utrustning för att konsumeras. Det kan göra det svårt att använda elektroniska kanaler vid 
skiftarbete eller på arbetsplatser där medarbetarna inte har tillgång till en egen dator.  

Införandet av informations- och kommunikationsteknik, såsom intranät, mail m.m. 
har skapat möjligheter för organisationer att demokratisera kommunikationen genom att 
snabbt och effektivt kunna sprida stora mängder information till ett stort antal mottagare 
(Heide, Johansson och Simonsson, 2012, s. 126). Konsekvensen av detta blir dock att 
många organisationer har fått ett ökat informationsöverflöd.  
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Olika kanaler lämpar sig för olika typer av budskap (Jacobsson och Thorsvik, 2014, 
s. 264). Ju mer osäkerhet som är kopplat till budskapet desto rikare kommunikationskanal 
bör användas. Utöver informationsrikedom behöver även andra förhållanden tar i beaktande 
när val av kanal sker; behov av snabb återkoppling (tidspress); behov av personlig kontakt 
(budskap med stort inslag av känslomässigt innehåll); behov av konfidentialitet (att 
informationen inte läcker ut till obehöriga); och kontrollerbarhet (att informationen går att 
hämta fram igen om någon ska hållas ansvarig).   

White, Vanc och Stafford (2010) menar även att valet av den optimala 
kommunikationskanalen beror lika mycket på medarbetarnas förväntningar och inställning 
som på möjlig effektivitet, och medarbetare tenderar att utvärdera kommunikationskanaler 
baserat på deras förväntningar på dessa kanaler. Vid övervägandet av 
kommunikationskanaler måste chefer därför även undersöka vilka antaganden om mail och 
intranät som finns på arbetsplatsen.  

Mail är en skriftlig kommunikationsform som ofta har en muntlig form och som 
tillåter men sällan ger snabb återkoppling Jacobsen och Thorsvik (2014, s. 262). Den 
möjliggör dock att kommunicera med många parallellt, ha tid att förbereda budskapet och 
att kunna lagra informationen. Eftersom e-post är asynkron i det att det finns förseningar i 
att skicka, ta emot och svara, är det inte det optimala mediet för att överföra känslig eller 
komplicerad information eller att påverka, övertyga eller sälja in en idé (White, Vanc och 
Stafford, 2010). Det är mest användbart för att meddela samma sak till många människor, 
för att hålla anställda informerade om ett problem som de redan vet om och för att nå 
geografiskt spridda anställda.  

Ledare tror ofta att information som publiceras på en webbplats utgör 
kommunikation, och att en webbplats ger all information som anställda eventuellt behöver. 
White, Vanc och Stafford (2010) fann i deras studie att organisationens hemsida fungerar 
som arkiv varifrån information så som formulär och policys kan tas fram eller för att få 
tillgång till komplex uppföljningsinformation från möten. 
De flesta anställda har inte tid att bläddra på webbplatsen bara för att se vad som finns där. 
Därför måste cheferna leda anställda till information på företagets hemsida via någon annan 
form av kommunikation. 

Valet av kanal ger en indikation om betydelsen av ett meddelande och medarbetare 
associerar en hög grad av betydelse med möten där ledningen deltar, även om 
informationen som presenteras på mötet lika gärna skulle kunna publiceras på intranätet 
eller skickas via mail (White, Vanc och Stafford, 2010). 

Forskning visar att själva formen för möten kan vara ett hinder för dialog, där 
utformningen bidrar till att skapa passiva mötesdeltagare (Simonsson, 2002, se Heide, 
Johansson och Simonsson, 2012, s. 136). Genom att inte skicka ut en dagordning inför 
möten har deltagarna ingen chans att förbereda frågor eller synpunkter kring det som ska 
behandlas och medarbetare kan tolka det som att deras uppgift därför är att gå till mötet och 
lyssna. Tidsbrist kan också skapa hinder för dialog genom att medarbetarna kommer 
oförberedda, utan att ha hunnit läsa på eller reflektera innan de kommer till mötet (s. 137). 
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Det är även viktigt att mötesdeltagarna inte möts av en fullspäckad agenda, utan att det 
finns tid för dialog under mötet.  
 
2.7 Kommunikationspolicy 
Kommunikationspolicys kan definieras som “samlade riktlinjer för hur arbetet med 
kommunikation ska bedrivas i organisationen samt principer för fördelning av ansvar” 
(Erikson, 2008, s. 164). Definitionen innebär att policyn innefattar generella riktlinjer som 
ska gälla under en längre tid och som inte är kopplade till specifika åtgärder eller årsplaner. 
Policyns ska beskriva hur arbetet ska utföras och vilka ledord som ska gälla samt innehålla 
principer för ansvar och befogenheter. En policy bör hållas konkret och kortfattad för att 
vara lätt att läsa och förstå (Erikson, 2008, s. 169). Hur omfattande policyn är beror på 
organisationens storlek och behov av att skriftligt redovisa riktlinjer och 
ansvarsfördelning.    

För att en kommunikationspolicy ska få genomslagskraft krävs att flera åtgärder 
vidtas (Erikson, 2008, s. 171). Först och främst måste ledningen leva upp till policyn. Att 
utbilda alla chefer i kommunikation där policyns innehåll beskrivs, ger ett bättre resultat än 
att lita på att cheferna själva läser in och förstår. Utöver ledningens roll är det viktigt att 
klargöra att alla medarbetare ansvarar för att policyn efterlevs, en kommunikationspolicy 
berör alla i organisationen. Cheferna bör ansvara för att föra ut informationen till 
medarbetarna. Det är av yttersta vikt att alla medarbetare känner till både sina rättigheter 
och skyldigheter när det gäller kommunikation (Erikson, 2008, s. 173).  

Erikson (2008, s. 167) beskriver att det inte finns några regler för hur en 
kommunikationspolicy bör se ut men redovisar ett antal rubriker som bör ingå, exempelvis 
övergripande mål för den interna kommunikationen och beskrivning av informationsansvar 
och befogenheter. För en mer utförlig förklaring av kommunikationspolicyns upplägg se 
bilaga 2. 
 
2.8 Mätning av kommunikation 
Att genomföra undersökningar och mäta resultat av kommunikation bidrar till att klarlägga 
vilka insatser som varit mer, respektive mindre, framgångsrika samt bidrar till en högre 
effektivitet i det egna arbetet (Erikson, 2008, s. 145). Det ger också ett bättre 
beslutsunderlag och ökar möjligheterna att genomföra åtgärder mer effektivt än annars. 
Erikson (2008, s. 157) presenterar en modell för att mäta informationseffektivitet där 
förhållandet mellan informationsinsats och informationsnytta utgör måttet på effektivitet 
(se figur 4). 
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Figur 4: Modell för effektivitetsmätning (Erikson, 2008, s. 157).  
 
Modellen grundar sig på nyckeltal där informationsinsatsen utgörs av någon form av 
resursinsats, exempelvis kronor eller arbetstimmar. Informationsnyttan motsvarar resultatet 
som en viss insats ger och kan mätas i följande faser (Erikson, 2008, s. 157): 

• Mottaget. Budskapet har nått mottagaren. 
• Läst/sett/hört. Mottagaren har i någon mån läst/tittat/lyssnat. 
• Förstått. Mottagaren anser sig ha förstått innehållet. 
• Accepterat. Mottagaren har tagit till sig innehållet, förstått och accepterat det. 
• Reagerat. Mottagaren har utifrån ett accepterat budskap ändrat uppfattning eller 

beteende. 
Nyckeltalen kan mätas i de olika stegen i olika situationer så länge effekten av insatserna 
mäts hos mottagaren, eftersom det är först då verksamheten nått sitt verkliga 
kommunikativa syfte (Erikson, 2008, s. 158).  
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3. Metod 
 

 
I detta kapitel presenteras den vetenskapliga och praktiska metod som ligger till grund för 
studiens design och genomförande. Valda metoder för datainsamling och analys redovisas 
och förklaras och åtföljs av en redogörelse kring dess validitet och reliabilitet samt en 
beskrivning av studiens etiska förhållningssätt. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 
tillämpade metoder och en beskrivning av samarbetet mellan studiens författare. 

 
 
3.1 Design av studien  
Studien är en fallstudie och upplägget valdes utifrån syftet som utgår från en specifik enhet 
på en specifik organisation och ämnar studera en viss process, ett fall. Fallstudie lämpar sig 
väl som vetenskaplig metod när syftet är att fördjupa förståelsen för komplicerade 
händelser, likt kommunikationsprocessen på den studerade enheten (Merriam, 1993). För 
att svara upp mot studiens syfte och kunna leverera en plan för förbättrad 
internkommunikation krävdes kunskap om och av användarna. Då en fallstudie utgår från 
ett helhetsperspektiv och  
möjliggör en närhet till undersökningsobjektet var den det självklara valet som 
övergripande vetenskaplig metod (Patel och Davidson, 2011, s. 56).  

Patel och Davidson (2011, s. 14) beskriver hur rent kvalitativt- respektive rent 
kvantitativt inriktad forskning kan ses som ändpunkter på en skala men att verklig 
forskning sällan är enbart det ena eller det andra. I själva verket benämns att huvuddelen av 
den forskning som bedrivs inom samhälls- och beteendevetenskap befinner sig någonstans 
mellan dessa ändpunkter och utgör således en kombination av inriktningarna. Det här gäller 
även denna studie som i huvudsak har en kvalitativ inriktning där problemformuleringen 
fokuserar på mjuka data och datainsamlingen har sin utgångspunkt i kvalitativa metoder. 
Studien har dock kvantitativa inslag när det kommer till insamlingsmetod för att 
komplettera insamlad data med numeriska data. Det ansågs som en förutsättning för att nå 
ett helhetsperspektiv på problemet.  

Studien bygger på en induktiv ansats där resultatet av undersökningen ligger till 
grund för det teoretiska ramverket (Patel och Davidson, 2011, s. 82). Att en induktiv ansats 
valts framför en deduktiv beror på en vilja att uppnå en öppenhet i undersökning utan 
alltför mycket styrning och påverkan av yttre faktorer. Den grundar sig även på en tro att 
organisationens medlemmar och därmed studiens informanter är de som sitter inne på de 
sanna svaren.  
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3.1.2 DMAIC 
För planering och praktiskt genomförande av studien tillämpades projektmetoden DMAIC. 
Valet att använda DMAIC, trots att projektet inte är ett klassiskt Six Sigma projekt, 
grundade sig i att metoden är särskilt lämplig för förbättringsprojekt och fungerar lika bra 
på alla typer av processer (Magnusson, Kroslid och Bergman, 2003). Genom att använda en 
etablerad projektmodell, vars framgångsfaktor bland annat bygger på att basera beslut på 
fakta, avsågs också att skapa ett intresse för projektet och på så sätt vinna ledningens 
engagemang.  

Ett DMAIC-projekt bör uppfylla ett antal kriterier för att metoden ska klassas som 
lämplig, exempelvis så måste det vara betydelsefullt för verksamheten (Isaksson, 2015). 
Problemet bör också vara avgränsat och väl definierat, det ska ha en realistisk 
svårighetsgrad och en begränsad omfattning samt vara möjligt att följa upp. Det bedömdes 
att syftet med studien uppfyllde alla dessa krav och dessutom ansågs metoden med dess 
olika faser kunna ge struktur till arbetet och skapa tydlighet. De fem faserna inom DMAIC; 
Define, Measure, Analyse, Improve och Control, satte inte bara grunden för arbetsgången 
för studien utan även för strukturen på rapporten. Resultatet av define-fasen återfinns i 
rapportens inledning. Resultatet av measure-fasen och till viss del analyse-fasen utgör 
rapportens resultatdel och resterande del av analyse-fasen återfinns i analyskapitlet. 
Resultatet av improve-fasen hittas också i analyskapitlet som avslutas med resultatet av 
med resultatet av den sista fasen, Control-fasen. En översikt av studiens praktiska 
arbetsgång enligt DMAIC och dess delmoment samt i vilken del av rapporten respektive 
resultat återfinns visualiseras i figur 5.  

 
 

Figur 5: En översikt av studiens arbetsgång och var i rapporten resultatet av de olika faserna 
återfinns. (Författarnas egen konstruktion, 2019). 
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3.1.3 DMAIC som arbetssätt i studien 
Define-fasen av projektet startade med att definiera problemet genom att klarlägga vad som 
inträffat och avgränsa problemet. Det här gjordes för att skapa en tydlig bild av syftet med 
studien och vad som ämnades åstadkommas. En intressentanalys togs fram i detta steg för 
att även kunna definiera kunden i projektet och på så sätt klargöra dennes behov och 
förväntningar.  

När problem och kund var definierat gick projektet över i Measure-fasen som 
dominerades av datainsamling. En workshop med medarbetare och chefer genomfördes och 
kompletterades även med intervjufrågor i mailformat till samtliga deltagare. Workshopen 
bestod av flera olika delmoment, bland annat en kundresa och framtagandet av ett 
fiskbensdiagram. Några dagar efter workshopen skickades en enkät ut till medarbetare och 
chefer på enheten för att samla in mer och bredare information. I slutet av Measure-fasen 
påbörjades också en litteraturstudie som utgick från resultatet av undersökningarna.  

I Analyse-fasen av projektet visualiserades delar av insamlade data i diagram för att 
tydliggöra resultatet. Därefter analyserades insamlade data utifrån den framtagna teoretiska 
referensramen och problemets grundorsak bestämdes.  

I Improve-fasen identifierades möjliga lösningar utifrån det analyserade resultatet 
och i samråd med handledaren valdes lösning för att förbättra den interna 
kommunikationen. En implementeringsplan till organisationen togs också fram och 
stämdes av med handledaren. 

Den sista fasen i ett DMAIC-projekt är Control-fasen och den går normalt ut på att 
kontrollera och följa upp projektets resultat (Isaksson, 2015). Eftersom studien inte 
omfattar själva implementeringen av lösningen så inkluderar den därmed heller ingen 
uppföljning. Det beslutades dock att denna fas skulle utgöras av förslag på hur 
organisationen själva kan följa upp resultatet.  
 
3.2 Datainsamlingsmetod  

3.2.1 Workshop 
Workshops kan beskrivas som ett effektivt sätt att på kort tid identifiera, strukturera och 
prioritera önskemål och förslag (Eriksson, 2008, s. 68). Valet att använda workshop som 
datainsamlingsmetod grundade sig i studiens kvalitativa inriktning och en ambition att 
skapa ett så brett perspektiv som möjligt av problembilden under den tid som fanns att 
tillgå. En fördel med workshops är att de ger en omedelbar förankring och samsyn i 
gruppen, vilket sågs som en viktig del när det kom till studiens syfte med att ta fram en 
implementeringsplan (Eriksson, 2008, s. 80).  

En lyckad workshop bygger enligt Eriksson (2008, s. 71) på en process som kan 
delas in i tre faser: planering, genomförande och uppföljning. Under planeringsfasen 
fastställs syftet med workshopen och deltagarna utses, där ett lämpligt antal anses vara 
mellan fem till nio personer. Deltagarantalet under den genomförda workshopen var fem 
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personer vilket sågs som lämpligt i förhållande till tiden för workshopen som var begränsad 
till två timmar. Deltagarna bestod av två stycken sektionschefer, en trafikledare, en 
trafikinformatör och en produktionsledare. Valet av deltagare utgick från roller där en 
likafördelning mellan chefer och medarbetare var önskvärd samt eftersträvades en 
spridning bland operativ personal. Urvalet grundade sig i viljan att skapa en balans i 
gruppen mellan medarbetare och chefer samt att få till en så representativ grupp som 
möjligt. Det fanns också ett krav på deltagarnas arbetade tid i organisationen där ett år 
sattes som ett minimum för att säkra en befintlig erfarenhet av enhetens interna 
kommunikation.  

När deltagarna var utsedda skickades en kallelse ut som förutom agenda, innehöll 
information om workshopens och studiens syfte samt om de forskningsetiska aspekterna (se 
bilaga 3). De forskningsetiska aspekterna för studien förklaras närmare under rubriken 3.5 
Etiska ställningstaganden.  

Under planeringen av workshopen togs även en intervjuguide fram med frågor som 
workshopen avsåg att besvara (se bilaga 4). Majoriteten av frågorna ställdes dock aldrig rätt 
ut utan bakades in i övningarna och användes som en checklista av studiens författare, 
tillika workshopledare, för att kontrollera att övningarna resulterade i önskvärd information. 
Intervjuguiden, utformades med utgångspunkt i studiens frågeställningar samt på resultatet 
av en tidigare genomförd förstudie (Ekdahl och Erixon, 2019). Frågorna höll en låg grad av 
såväl strukturering som standardisering, vilket innebar att de gav deltagarna utrymme att 
svara med egna ord och att de följde samtalet snarare än en förutbestämd ordning (Patel och 
Davidson, 2011, s. 81).  

Genomförandefasen av workshopen inleddes med en kortade brainstorming på 5 
minuter där alla deltagare fick i uppgift att beskriva sin dagliga kommunikation på jobbet 
med fem ord. Avsikten med övningen var att få deltagarna att börja reflektera över den 
interna kommunikationen och känna sig bekväma i rummet och enligt Eriksson (2008, s. 
75) är det lämpligt att inleda med denna form av isbrytare för att få deltagarna att börja 
prata med varandra och känna att de landar.  

En workshop ställer krav på deltagarnas kreativitet och de övningar som 
genomfördes valdes för att sätta fart på den kreativa processen. Workshoptillfällets andra 
övning var den så kallade kundresan vilket är ett verktyg som primärt används för att 
visualisera och förstå kundens upplevelse av en tjänst (Ben Salem Dynehäll och Lärk 
Ståhlberg, 2015, ss. 130–131). Övningen gick ut på att kartlägga deltagarnas upplevelse av 
den interna kommunikationen genom deras beskrivning och de fick i tur och ordning 
redogöra för sin upplevelse av den interna kommunikationen på arbetsplatsen under en dag. 
Övningen möjliggjorde för alla deltagare, att utan avbrott, få delge sin bild av den interna 
kommunikationen och gav upphov till både reflektion och diskussion kring deltagarnas 
olika upplevelser.  

Workshopens tredje övning bestod av att deltagarna tillsammans skulle ta fram ett 
orsaks-verkan-diagram eller fiskbensdiagram som det också kallas. Syftet med övningen 
var att bena ut orsakerna till problemet för att senare kunna identifiera problemets 
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grundorsak (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 242). För att inte behöva utgå från noll och för 
att hjälpa deltagarna att enklare komma igång utgick diagrammet från de sju M:en; 
management, människa, metod, mätning, maskin, material och miljö. Enligt Bergman och 
Klefsjö (2012, s. 244) kan många problem hänföras till just dessa orsaker och därför ansågs 
det lämpligt att använda dessa som grund.  

Workshopen avslutades med en sista brainstorming-övning där deltagarna fick 
skriva ner sina tre främsta förslag på att lösa problemet med den interna kommunikationen. 
Den här övningen var till för att fånga upp deltagarnas önskemål och eventuella behov samt 
ge dem möjlighet att prata fritt om lösningar för att se om de delade en gemensam bild.  

Eriksson förklarar att det är viktigt att följa upp en workshop med dokumentation 
till deltagarna (2008, s. 79). Om denna punkt förbises är risken stor att deltagarna känner att 
de bidrog med sina idéer men att dessa sedan bara rann ut i sanden. För att undvika detta 
samt för att få deltagarna att bekräfta att allt blivit korrekt återgivet och därigenom undvika 
missförstånd eller tolkningsfel, skickades anteckningarna från dagen ut till samtliga 
deltagare. Eftersom organisationens säkerhetsföreskrifter förbjöd all form av 
ljudupptagning var inspelning inte ett alternativ och därav ansvarade en av studenterna för 
att anteckna allt som sades medan den andra agerade workshopledare. En sammanställning 
av anteckningarna från workshopen återfinns i bilaga 5. 

Tillsammans med anteckningarna skickades även ett uppföljningsmejl med ett antal 
kompletterande frågor ut till deltagarna, se bilaga 6. Frågorna som skickades ut kom från 
den intervjuguide som tagits fram innan workshopen och som inte besvarats under själva 
workshoptillfället. Totalt var det från början 20 frågor och av dessa ansågs 7 stycken inte ha 
blivit besvarade eller endast delvis besvarade när workshopen var avslutad. Utöver dessa 
skickades även 2 stycken extra frågor med till de två cheferna för att fördjupa 
informationen kring deras roll och ledarskapets koppling till den interna kommunikationen. 
Alla workshopdeltagare förutom en medarbetare besvarade frågorna. 

3.2.2 Enkät  
För att nå ett bredare empiriskt underlag kompletterades datainsamlingen med två enkäter, 
en till medarbetare och en till chefer (se bilaga 7 och 8). Enkäterna skapades i Google 
Formulär och skickades ut via mejl till enhetens 76 medarbetare och 5 chefer. Med 
enkäterna skickades ett missiv ut som informerade de potentiella respondenterna om syftet 
med enkäten och varför deras svar var viktiga samt försäkrade dem om att deltagandet var 
anonymt (se bilaga 9). Med vetskapen om medarbetarnas begränsade möjlighet att läsa mejl 
så var syftet med missivet, förutom att informera om anonymitet, att på ett så kort och 
lättläst sätt som möjligt fånga medarbetarnas intresse och motivera dem till att svara på 
enkäten (Patel och Davidson, 2011, s. 75).  

Upplägget på enkäterna följde det som beskrivs av Patel och Davidson (2011, s. 77) 
med en neutral inledning och avslut och huvudfrågor där emellan. Enkäterna inleddes med 
att ta reda på bakgrundsvariabler i form av roll och avslutades med en öppen fråga kring 
övriga synpunkter som gav respondenterna möjlighet att tillägga sådant som de ansåg var 
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betydelsefullt. Mellan inledning och avslut fanns de, som av Patel och Davidson (2011, s. 
77) beskrivs som, de egentliga frågorna som behandlar själva frågeställningarna. Enkäterna 
innehöll totalt 21 frågor varav 5 var öppna frågor med låg grad av strukturering där 
respondenten gavs möjlighet att skriva ner sitt svar (2011, s. 76). Övriga frågor hade fasta 
svarsalternativ och således en hög grad av såväl strukturering som standardisering.  

Enkätfrågornas utformning grundade sig således i studiens frågeställningar där 
frågorna ämnade täcka in alla fyra områden. Resultatet av workshopen bidrog även med 
visst underlag vid utformningen av enkätfrågorna och då särskilt till de frågor som innehöll 
information specifik för arbetsplatsen, exempelvis kring kommunikationskanaler.  

Beslutet att använda enkäter som metod för datainsamling togs efter genomförd 
workshop då ett behov av att komplettera och bredda inhämtad information uppkom. För att 
kunna besvara studiens frågeställningar ansågs ett bredare underlag vara nödvändigt. 
Enkäterna genomfördes också för att säkerställa urvalets representativitet på workshopen. 
Valet att genomföra just enkäter grundar sig främst i att det är en metod som möjliggör att 
nå ut till många samt att de är relativt lätta att administrera. På grund av studiens snäva 
tidsram ansågs enkäter som den bästa metoden ur alla aspekter.  

Respondenterna fick en tidsfrist på två veckor att besvara enkäten och det första 
missivet efterföljdes av två stycken påminnelser. Valet att hålla enkäten öppen under två 
veckor grundade sig i medarbetarnas varierande arbetstider och viljan att ge dem möjlighet 
att svara under kommande skiftcykel. När enkäterna stängdes för inkommande svar hade 31 
av 76 medarbetare och 3 av 5 chefer skickat in sina svar.  
 
3.3 Dataanalys 
Det finns ingen bestämd metod för hur en kvalitativ bearbetning bör genomföras och Patel 
och Davidson (2011, s. 122) skriver att det är upp till varje forskare att hitta ett arbetssätt 
som passar för att få fram en läsbar text. Vidare beskriver de att en struktur med väl valda 
rubriker som ger en röd tråd till tolkningen är att föredra och att vissa forskare arbetar med 
sina texter genom att klippa ut och sortera in i dokument. Analysen av insamlade data 
skedde till stor del enligt denna beskrivning och startade med att anteckningarna från 
workshopen samt svaren på enkäterna kontrollerades och lästes igenom noggrant. Därefter 
bröts allt insamlat material ned i fyra analyskategorier, motsvarande studiens 
frågeställningar, genom att utsagor klipptes ut och sorterades in under respektive rubrik. 
För att göra en kvalitativ bearbetning av enkätsvaren plockades hela frågor ut och 
placerades under respektive analyskategori, exempelvis placerades frågan “Hur bedömer du 
mängden information du tar emot?” under rubriken “Vad är grundorsaken till 
kommunikationsproblemet?”. Svaren på enkätfrågor med fasta svarsalternativ bearbetades 
genom att först exportera resultatet till en Excel fil för att skapa en bättre översyn av 
resultatet. Därefter sammanställdes enkätens numeriska data för varje fråga och en del av 
dessa lades in i diagram för att visualisera resultatet.  
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När allt material hade brutits ned och placerats in under de fyra rubrikerna 
genomfördes en första sammanställning under varje kategori. När denna var genomförd och 
utsagornas placering kontrollerats och korrigerats genererades en sammanfattning av 
resultatet under varje kategori.  

Att bearbeta resultatet på detta sätt gjorde det möjligt att strukturera och skapa en 
överblick av den stora mängden textmaterial som den insamlade data utgjorde. Att bryta 
ned materialet i utsagor gjorde det också enkelt att se under vilken rubrik respektive utsaga 
hörde hemma. 
 
3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

3.4.1 Validitet  
I denna studie har både en kvalitativ och en kvantitativ metod för datainsamling tillämpats. 
Den kvalitativa datainsamlingen skedde via en workshop med utvalda medarbetare i 
organisationen och möjliggjorde en djupare förståelse för problemet. Workshopen 
kompletterades med en enkät för att bredda underlaget och uppnå en mer generell bild av 
läget. Genom att använda två olika insamlingsmetoder, så kallad triangulering, samlades så 
pass mycket data in att det ansågs utgöra ett trovärdigt underlag för att tolka problemet med 
den interna kommunikationen på enheten (Patel och Davidson, 2011, s. 106). Ur ett 
kvalitativt perspektiv kan studien därmed anses ha en hög validitet.  

Validitet i en kvantitativ studie kan enligt Patel och Davidson (2011, s. 102) 
hänföras till innehållsvaliditet och samtidig validitet. Kortfattat kan det beskrivas som att en 
hög innehållsvaliditet kan uppnås om det finns en tydlig koppling mellan studiens 
teoretiska ramverk och frågorna i enkäten, som bör täcka in hela det studerade 
problemområdet. Den samtidiga validiteten kan säkerställas genom att låta testa 
mätinstrumentet, i detta fall enkäten, på en liknande grupp och jämföra utfallet med 
resultatet av exempelvis intervjuer. Mot bakgrund av detta kan enkäterna i denna studie 
anses ha en låg validitet då utformningen grundar sig i studiens frågeställningar snarare än i 
teorin och enkäterna testades heller aldrig på någon eller några referenspersoner innan de 
skickades ut. Eftersom studien är en i huvudsak kvalitativ studie med en induktiv 
forskningsansats så anses enkätens låga validitet ur ett kvantitativt perspektiv ha en mycket 
liten inverkan på den övergripande validiteten som anses som hög. En högre validitet hade 
möjligtvis kunnat uppnås om den kvalitativa datainsamlingen hade kompletterats med 
personliga intervjuer, något som bortprioriterades på grund av den snäva tidsplanen.  

3.4.2 Reliabilitet  
Ett sätt att förbättra reliabiliteten i en undersökning är bland annat att lagra verkligheten 
genom att exempelvis spela in intervjuer (Patel och Davidson, 2011, s. 104). På grund av 
att den studerade enheten klassas som skyddsobjekt förbjöd dess säkerhetsföreskrifter all 
form av ljudupptagning i lokalerna vilket gjorde att inspelning av workshopen inte var ett 
alternativ. Istället ansvarade en av studiens författare för att anteckna hela workshopen 
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medan den andra författaren agerade workshopledare. Upplägget möjliggjorde för den 
författare som antecknade att helhjärtat ägna sig åt att lyssna och anteckna, vilket bedömdes 
säkra kvalitén på anteckningarna. Slutligen skickades anteckningarna ut till samtliga 
deltagare som fick bekräfta ifall de ansåg det som korrekt återgivet eller om något behövde 
rättas till. Det här sättet att kontrollera reliabiliteten var det närmsta interbedömarreliabilitet 
som gick att uppnå med de resurser som fanns att tillgå. Ett mer korrekt sätt hade varit om 
ytterligare en person hade fört anteckningar parallellt med den första och 
överensstämmelsen mellan dessa hade således avgjort nivån av tillförlitlighet. Nu fick 
istället deltagarnas och den andra författarens bekräftan av anteckningarna utgöra ett mått 
på reliabiliteten.  

En enkäts reliabilitet påverkas bland annat av hur väl respondenterna besvarat 
frågorna (Patel och Davidson, 2011, s. 105). I tabell 1 visas deltagandet i de båda enkäterna 
som skickades ut till medarbetare och chefer på enheten. Den totala svarsfrekvensen var 
42% vilken får anses som hög sett till respondenternas utmaningar med att hinna läsa mail 
och ta tills sig av information. Enkäten som skickades ut till medarbetarna innehöll fem 
stycken öppna frågor där varje fråga besvarades av i genomsnitt 14 personer vilket 
motsvarar knappt hälften av respondenterna. Frågorna med fasta svarsalternativ besvarades 
av samtliga respondenter. I enkäten som skickades ut till enhetens chefer besvarades de 
öppna frågorna endast av en person. Sett ur detta perspektiv kan enkäternas reliabilitet 
anses som något låg, särskilt den som var avsedd för cheferna då den dessutom endast 
besvarades av tre av fem chefer. Mätningarnas tillförlitlighet förbättras dock något av att 
cheferna som deltog på workshopen inte har besvarat enkäten vilket betyder att samtliga 
fem chefer har deltagit i studien på ett eller annat sätt.  

Den slutliga bedömningen är att enkäternas, särskilt de öppna frågornas, låga 
svarsfrekvens kan kopplas samman med problemen med den interna kommunikationen på 
enheten vilket kan ha påverkat medarbetarnas möjlighet att delta. Det är dock möjligt att 
reliabiliteten hade kunnat förbättras om enkäten hade testats innan den skickades ut. På så 
sätt hade eventuella instruktioner kunnat förtydligas och formuleringar gjorts om vilket 
skulle kunna ha ökat svarsfrekvensen och därmed mätningarnas tillförlitlighet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  25 (57) 

Tabell 1: 
Tabellen visar distribution och deltagande för de båda enkäterna. 

 
Antal/  Skickade Besvarade Svarsfrekvens  Bortfall 
Funktion    

 
Chefer   5  3  60%   2 
Trafikledare  42  18  42,9%   24 
Informatörer  28  8  28,9%   20 
Produktionsledare 6  5  83%   1  

 
Totalt   81  34  42%   47 

 
Not: Tabellen visar endast deltagande i enkäten och inkluderar ej workshopdeltagarna.  

3.4.2 Generaliserbarhet 
Enligt Patel och Davidson (2011, s. 109) kan en generalisering av resultatet upplevas som 
problematiskt i kvalitativa studier då urvalet sällan skett systematiskt. En kvalitativ analys 
kan dock leda till en förståelse av ett fenomen och en generalisering kan då göras i relation 
till andra liknande situationer. Bedömningen av studiens resultat är att den undersökta 
organisationen är så specifik i dess karaktär att en bred generalisering av resultatet är svår 
att göra men som Patel och Davidson (2011) beskriver så kan en generalisering göras till 
andra liknande organisationer med samma typ av struktur och arbetssätt. 
 
3.5 Etiska ställningstaganden 

3.5.1 Objektivitet  
Då den studerade organisationen även är arbetsplats åt en av författarna har vikten av 
objektivitet varit ständigt närvarande.  Författaren som arbetar på organisationen har under 
studiens gång aktivt arbetat med att förhålla sig objektiv till studiens insamlade data, analys 
och resultat genom att anamma ett utifrån-perspektiv. Att studien har två författare, varav 
den ena inte har någon koppling till organisationen, anses ha främjat objektiviteten då 
denne fungerat som en kontrollfunktion som kunnat upptäcka eventuella personliga åsikter 
hos den andra.  

3.5.2 Anonymitet 
I det missiv som gick ut tillsammans med enkäten framgick att deltagandet var anonymt 
och att svaren inte går att spåra. Inga personliga uppgifter om individen samlades in och 
svaren går därmed inte att identifiera och spåra tillbaka till uppgiftslämnaren.  
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All information som deltagarna delgav under workshopen är konfidentiell vilket innebär att 
endast studiens författare vet vem som lämnade vilken uppgift och ingen personlig 
information återges i rapporten.    

3.5.3 Forskningsetiska aspekter 
I kallelsen som skickades ut till samtliga workshopdeltagare beskrevs de fyra 
forskningsetiska aspekterna och dess inverkan på deltagandet i korthet (se bilaga 3 för 
kallelse). Kallelsen innehöll även en beskrivning av studien och dess syfte samt en agenda 
för workshoptillfället. Deltagarna fick möjlighet att ställa frågor och även skriva på att de 
tagit del av informationen.  

Respondenterna av enkäterna informerades inte lika ingående om de etiska 
aspekterna utan fokus låg främst på att motivera till deltagande och försäkra anonymiteten.  
 
Informationskravet. 
I den kallelse som skickades ut fanns information om studien och dess syfte samt de 
forskningsetiska aspekterna. Deltagarna informerades även om syftet med deras egen 
medverkan och varför den ansågs viktig. Till övriga medarbetare och chefer på enheten 
skickades ett missiv ut tillsammans med enkäterna som informerade respondenterna om 
studien och dess syfte samt syftet med deras medverkan (se bilaga 9 för missiv).  
  
Samtyckekravet.  
Workshopdeltagarna informerades om att deras medverkan i studien var frivillig och att de 
hade rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet för deltagande i 
enkäten var inte lika tydligt kommunicerat. Det förutsattes snarare att respondenterna 
förstod att medverkan var frivillig då texten i missivet syftade till att motivera deltagarna 
och uttryckligen bad om deras medverkan.  
 
Konfidentialitetskravet.   
Workshopdeltagarna informerades om att all insamlade data skulle komma att 
avanonymiseras och att rapporten inte skulle innehålla några personliga uppgifter mer än 
eventuell titel och om deltagaren var en medarbetare eller chef. Deltagarna ombads även 
meddela författarna om de önskade att inte bli citerade. Även respondenterna meddelades 
om att deras deltagande i enkäten var helt anonymt och att svaren inte gick att spåra.  
 
Nyttjandekravet. 
Deltagarna på workshopen informerades om att data som samlades in endast skulle 
användas för studiens syfte och samtliga deltagare skrev även under på att de tagit del av 
informationen och godkände sin medverkan i studien. I missivet som gick ut med enkäten 
informerades respondenterna om varför data samlades in men det stod inte uttryckligen att 
de genom att delta gav tillstånd till att informationen nyttjades i studien.  
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3.6 Metoddiskussion 
De metoder som användes för att samla in data till studiens empiriska underlag visade sig 
ha både för och nackdelar. Workshop som metod fungerade bra då den resulterade i stora 
mängder användbara data. Det berodde troligtvis på bland annat en väl sammansatt 
workshop med övningar anpassade för ändamålet och med en bra koppling till studiens 
frågeställningar. Ett lyckosamt urval bidrog även det till utfallet som till stor del hängde på 
att deltagarna var villiga att dela med sig av sina erfarenheter. Framförallt så fungerade 
workshop som metod för datainsamling bra då studien hade sin utgångspunkt i 
organisationsmedlemmarnas upplevelser och åsikter av och om problemet och övningarna 
som genomfördes fick fram dessa på ett bra sätt. Det är möjligt att en gruppintervju hade 
kunnat bidra med liknande resultat. Risken är dock att intervju som begrepp, trots låg 
standardisering och strukturering på frågorna, hade kunnat inskränka på de diskussioner 
som fördes deltagarna emellan och som bedöms som nödvändiga för att få fram tillräckligt 
resultat.  

När det kommer till enkät som metod för datainsamling så var författarna medvetna 
om risken för låg svarsfrekvens då en stor del av kommunikationsproblematiken grundade 
sig i att medarbetarna inte hade tid att ta till sig information och vare sig läsa eller svara på 
mail. Trots detta togs ändå beslutet att göra ett försök med enkäter då det sågs som det enda 
sättet att nå ut till samtliga medarbetare på enheten och ge dem möjlighet att göra sin röst 
hörd. Svarsfrekvensen på enkäterna visade sig sedan uppnå 42% vilket ansågs 
tillfredställande med tanke på grundproblematiken men det påverkade ändå tillförlitligheten 
av mätningarna.  

Att använda enkäter i en studie med kvalitativ utgångspunkt påverkade till viss del 
även mätningarnas validitet men det bedömdes att metoden ändå var lämplig för ändamålet. 
Vad som dock kan diskuteras är ordningen på de två insamlingsmetoderna där det är 
möjligt att det varit bättre att inleda datainsamlingen med enkäterna istället för workshopen. 
På så sätt hade resultatet av enkäterna kunnat generera ett mer anpassat underlag till 
workshopen som eventuellt gjort det möjligt att djupdyka mer i detaljer och ventilera 
eventuella osäkerheter. Huruvida det hade påverkat studiens resultat är svårt att säga. 
Eftersom utfallet av resultatet visade på en förhållandevis hög samstämmighet bland 
medarbetarnas respektive chefernas åsikter så hade en omvänd ordning i datainsamlingen 
troligtvis inte medfört några större förändringar i studiens resultat.  

Den kvalitativa analysmetod som tillämpades där materialet bröts ned i utsagor som 
sedan sorterades in under rubriker motsvarande studiens frågeställningar fungerade mycket 
bra och gav en tydlighet till analysarbetet. Studiens datainsamlingsmetoder, i synnerhet 
workshopen, genererade stora mängder textmaterial och för att kunna analysera det på bästa 
sätt så bedömdes det nödvändigt att först sortera upp materialet. Att använda studiens 
frågeställningar som analyskategorier sågs som ett självklart val för att hålla en röd tråd 
genom hela studien. Att blanda in andra analyskategorier hade kunnat tillföra ett annat 
perspektiv på analysen men också skapa förvirring och utifrån studiens syfte så ansågs det 
heller inte nödvändigt.  
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Valet att tillämpa DMAIC som metod för studiens arbetsgång visade sig vara ett bra 
val. Först och främst för att metoden är anpassad för förbättringsprojekt, vilket var syftet 
med själva studien. Att arbeta enligt DMAIC gjorde att arbetet med att genomföra studien 
blev mer lättnavigerat då de olika faserna skapade en tydlighet bland studiens alla 
delmoment. Genom att hänga upp arbetet på de olika faserna blev det också lättare för 
författarna att få en överblick över studien och undvika att något moment missades eller 
förbisågs. Det underlättade också i kommunikationen med handledaren då det tydligt gick 
att påvisa hur arbetet låg till genom att hänvisa till aktuell fas.  

3.6.1 Samarbetet mellan studiens författare 
Studien har genomförts av två författare med samma ämnesinriktning. Författarna har haft 
ett nära samarbete och genomfört alla studiens stora arbetsmoment tillsammans. Workshop, 
utformning av enkäter, bearbetning och sammanställning av resultat genomfördes av båda 
författarna tillsammans. Detsamma gäller problembeskrivning, syfte, slutsatser och 
diskussion. Övriga kapitel i rapporten har skrivits enskilt av författarna efter att båda 
beslutat om innehållet. En författare skrev inledning och metod medan den andra ansvarade 
för att skriva ihop teori och analys. Båda författarna har dock bidragit med text även i de 
delar som inte hört till dennes primära ansvarsområde.   

Under arbetets gång har regelbundna avstämningar skett via Skype och Messenger. 
Till en början ett par gånger i veckan för att sedan, mot slutet av studien, höras flera gånger 
per dag. Författarna har i alla studiens moment arbetat i Google docs vilket bidragit till en 
total transparens i arbetet som tydligt gått att följa av båda parter.  
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4. Resultat 
 

 
I det här kapitlet presenteras resultatet av den genomförda datainsamlingen. Resultatet 
baseras på genomförd enkät och workshop och presenteras under rubrikerna “Vad är 
grundorsaken till kommunikationsproblemet?”, “Hur påverkar ledarskapet den interna 
kommunikationen?”, “Hur påverkas medarbetarna av den interna kommunikationen?” och 
“Hur kan den interna kommunikationen förbättras?”, vilket motsvarar studiens 
frågeställningar. All information som anges i resultatet om den studerade enhetens 
internkommunikation är uteslutande hämtad från genomförd workshop1, medarbetarenkät 
samt chefsenkät. 

 
 
I tabellen nedan redovisas resultatet i antalet utsagor uppdelat på insamlingsmetod och 
kategori. Översikten visar på mängden data som inkommit i varje kategori och bidrar till att 
skapa en översikt av resultatet.  
 

Tabell 2: 
Antal utsagor per insamlingsmetod och kategori. 

 
Kategori/  Grundorsak Ledarskap Medarbetare  Förbättring  
Insamlingsmetod    

 
Workshop  53  12  8  45 
Enkät   36  11  22  32 

 
Totalt   89  23  30  77 

 
Not: Enkätutsagorna består enbart av svar på de öppna frågorna i enkäten.  
 
4.1 Vad är grundorsaken till kommunikationsproblemet? 
Under workshopen fick deltagarna fylla i ett fiskbensdiagram med möjliga orsaker till 
kommunikationsproblemet på enheten. Diagrammet utgår från de sju M:en och resultatet 
presenteras i figur 6 nedan.  
 

                                                
1 Workshop, Trafikverket, 11 maj 2019. 
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Figur 6: Fiskbensdiagram framtaget av workshopdeltagarna inspirerat av Bergman och Klefsjö 
(2012, s. 242).  
 
Alla workshopdeltagare tar upp att det saknas en tydlig kommunikationsstrategi på enheten. 
En av deltagarna beskrev den interna kommunikationen som att beslut kommer uppifrån 
och det är sektionschefernas ansvar att förankra det bland medarbetarna. Det framkommer 
att kommunikationen upplevs som ostrukturerad då det kommuniceras på många olika sätt 
och att det är otydligt hur kommunikationen ska gå till. Workshopdeltagarna beskriver att 
de upplever det som att det kommuniceras mycket men att innehållet kan vara luddigt. En 
majoritet av deltagarna nämner att informationen de tar emot behöver tolkas. Deltagarna 
berättar också att det skickas ut mass-mail till medarbetarna. Den stora 
informationsmängden leder till att de upplever att det kommer för mycket irrelevant 
information, som i sin tur gör det svårt att hänga med.  

I enkäten ombads respondenterna att beskriva det främsta problemet med 
kommunikationen utifrån deras synvinkel. Det problem som tas upp av flest antal 
respondenter är mängden information som de tar emot, där problemet med för mycket mail 
nämns specifikt. En medarbetare skriver “Det främsta problemet är att vi får alldeles för 
mycket som vi inte har något behov av. Det blir svårt att snabbt se vad jag behöver läsa för 
mitt pass och då är jag redan 10 minuter in i passet”.  

Fler än hälften av respondenterna anser att de tar emot för mycket information 
medan en tredjedel anser att mängden information är lagom och drygt var tionde anser att 
de tar emot för lite information. Uppdelat på funktion anser sex av tio av trafikledarna att 
de tar emot för mycket information, motsvarande siffra för informatörerna är knappt fyra av 
tio och fyra av tio för produktionsledarna. 

När det kommer till information som de själva skickar iväg så anser fyra av fem att 
mängden information är lagom, minde än var tionde anser att de skickar för mycket 
information och drygt var tionde anser att de skickar för lite information. Samtliga chefer 
anser att de skickar ut en lagom mängd information. 
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En av workshopdeltagarna beskriver att arbetet sker i en operativ miljö, där det 
ständigt sker förändringar och det finns ett stort behov av att få ut information till 
medarbetarna för att de ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. På frågan “Vad skulle du 
vilja ha mindre information om?” svarar sju av tio av de svarande i enkäten att de skulle 
vilja ha mindre information om sådant som är irrelevant för deras arbete, som inte berör 
deras roll och som endast är information för kännedom. En respondent anger att hen tycker 
att det är bra att få mycket information för att på så sätt själv kunna välja vad hen vill läsa 
och när.  

Samtliga deltagare vid workshopen upplever att det inkommer alldeles för mycket 
mail och en av deltagarna uttrycker att mycket tid skulle gå att spara om alla tänkte efter 
innan de skickade iväg ett mail samt försäkrade sig om att det skickades till rätt personer. 
Samtidigt berättar en av deltagarna att hen själva skickar många frågor i separata mejl 
istället för att samla ihop alla frågorna till ett mail, samt att många mail skickas för 
kännedom, där en annan av deltagarna menar att informationen som är för kännedom hade 
varit bättre att ta på ett möte.  

Alla workshopdeltagare är överens om att den operativa personalen saknar tid för att 
kunna gå igenom, läsa och ta till sig all information som skickas ut, särskilt administrativ 
information. En av cheferna på workshopen säger att trots att hen är medveten om att de 
operativa medarbetarna inte har tid att gå igenom alla de mejl de får så måste informationen 
ut “vi måste skicka för att få ut infon”.  Hen förklarar att den stora personalbristen på 
enheten gör att cheferna måste lägga nästan all sin tid på att lösa bemanningen, vilket leder 
till att de skickar mer information i mail istället för att ta det personligen. En annan 
deltagare menar att mailen därav fungerar som en nödlösning då tiden för personliga möten 
inte räcker till.  

I enkäten uppger en femtedel av respondenterna att det är svårt att sålla i den 
information som kommer in och en respondent skriver “Det är svårt att sålla och ta till sig 
informationen just jag behöver. Svårt att komma ihåg informationen för att det är så mycket 
annan information”. Av totalt antal svaranden så uppger dock fyra av fem av 
respondenterna att de kan sålla i den information som kommer in även om majoriteten 
beskriver problematiken med att information inte sammanfattas utan skickas ut långa 
mailkonversationer där medarbetarna själva får leta reda på vad som är viktigt. En 
workshopdeltagare berättar att hen vidarebefordrar mail för att det ger en känsla av att ha 
ryggen fri och säger att “folk efterfrågar kommunikation hela tiden så man skickar 
massutskick”.  

Ett annat problem som tas upp av flera respondenter i enkäten är att den information 
som skickas inte är anpassad till mottagaren. En respondent skriver att mycket av den 
information som mottas inte är riktad till någon särskild funktion eller att informationen 
först passerar flera andra funktioner innan den når den slutliga mottagaren “Mycket info till 
TKL kommer först till TL eller INFO i onödan”. En annan respondent anger “information 
som jag behöver finns ofta att ta del av, men är inte riktad direkt till mig. Individ eller 
funktion, så jag måste alltid leta efter informationen”.  
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I enkäten tillfrågades respondenterna huruvida de kunde hitta den information de 
söker och sju av tio anser att de kan hitta den information de behöver, medan två av tio 
anser att de inte kan det. Workshopdeltagarna nämner också svårigheter att hitta 
information med förklaringen att det är för otydliga och öppna kommunikationsvägar, samt 
att informationen finns på många olika ställen. Även i enkäten kommenterar flera av 
respondenterna att det är svårt att veta var informationen finns eftersom det finns så många 
olika kommunikationsvägar för den operativa personalen att ständigt övervaka. Samma typ 
av information kan komma i flera olika kanaler. Ett problem som nämns i samband med 
detta är att när information ändras någonstans så måste den ändras eller tas bort på andra 
ställen. En av respondenterna uppger i enkäten att hen inte vet om informationen är 
uppdaterad i alla kanaler och därför inte kan lita på det hen läser. En annan respondent 
skriver att det största problemet med kommunikationen är att information kommer från 
flera håll “säkerhetsrelaterad information kommer från flera input. Ibland v-brev ibland 
säkerhet, ibland från chef”, och en annan anger att det är svårt att alltid veta vad som gäller 
eftersom det kommer ”olika bud från olika håll”. 

Under workshopen framkommer att medarbetarna upplever att det är för lite möten 
och kontakt mellan människor. Cheferna upplever å sin sida att de har alldeles för mycket 
möten för att ha tid att kommunicera med personalen. En av cheferna beskriver det som att 
chefer springer från ett möte till ett annat och att ett av problemen är att det är så många 
som jobbar på enheten, vilket gör att det krävs så många möten för att alla ska nås av 
informationen. En annan av cheferna nämner att det ofta bjuds in väldigt många deltagare 
till möten, deltagare som egentligen inte hade behövt vara där, utifrån en rädsla att någon 
ska missas. Under workshopen beskriver deltagarna att Trafikledarna och 
trafikinformatörerna har två schemalagda möten var sjätte vecka, en arbetsplatsträff med 
samtliga funktioner och ett funktionsmöte som berör rollspecifika frågor. 
Produktionsledarna får delta vid arbetsplatsträffarna i den mån de hinner, men har det inte 
schemalagt. Utöver det har produktionsledarna på grund av deras roll som arbetsledande 
funktion och ledningens förlängda arm ett möte med sin chef varje vecka. En av cheferna 
som deltog vid workshopen upplever att det ibland hinner hända mycket innan nästa 
omgång av arbetsplatsträffar och att det då är svårt att få ut information till alla medarbetare 
eftersom det är svårt att samla operativ skiftgående personal till möte utöver det som är 
schemalagt.    

Under workshopen diskuteras också ett problem kring möteskultur och 
mötesstrukturen och att det saknas riktlinjer kring detta. Workshopdeltagarna upplever att 
det inte alltid finns en tydlig dagordning och mål med alla möten, att deltagarna inte har 
med sig material till mötet och att ansvarsfördelningen är otydligt. Det finns mötesmallar, 
men deltagarna upplever att de är svåra att hitta och att de inte är anpassade till operativt 
arbete. 

Ett annat problem med kommunikationen som samtliga deltagare nämner under 
workshopen är den begränsade användarvänligheten i det kommunikationsverktyg som 
kallas för arbetsrum. De digitala arbetsrum som används upplevs som svårnavigerade och 
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det är svårt att hitta i vilken mapp något ligger eftersom det inte finns en fungerande 
sökfunktion. En av deltagarna beskriver de som ett “svart hål”. Det finns för mycket 
information i för många olika mappar och i för många olika arbetsrum, som alla ser olika 
ut. Det resulterar i att medarbetarna inte går in och läser informationen som finns i 
arbetsrummen och cheferna väljer därför att skicka ut informationen via mail. En deltagare 
förklarar att det saknas utbildning i hur arbetsrummen fungerar och att det endast är ett fåtal 
personer som behärskar verktyget.   

Under workshopen berättar en deltagare om att information som skickas ut sällan 
följs upp och att det därför är svårt att veta vilka som nåtts av informationen. Personer som 
varit lediga eller haft semester missar ofta information som gått ut under deras frånvaro och 
det finns inget system för att ta reda på om personer mottagit och förstått information som 
gått ut i vissa kanaler. En respondent uttrycker i enkäten att kommunikationen försvåras av 
att alla medarbetare har olika arbetstider och att många har längre ledigheter.  

 
4.2 Hur påverkar ledarskapet den interna kommunikationen? 
I enkäten som skickades ut till enhetens sektionschefer bedömer de svarande den interna 
kommunikationen som medelbra. De chefer som besvarat enkäten uppger att det är tydligt 
vad som är deras kommunikationsansvar och de tycker att kommunikationen mellan chef 
och medarbetare fungerar bra. Cheferna anser också att det är tydligt vilka förväntningar 
chefer och medarbetare har på varandras kommunikation. En av chefsrespondenterna anger 
dock att det vore bra om det kommer riktlinjer för kommunikation mellan chefer och vidare 
mot medarbetare.  

Workshopdeltagarna berättar att det inte sker någon egen mätning av den interna 
kommunikationen, men att viss mätning sker via den årliga medarbetarundersökningen. De 
två cheferna som deltar under workshopen tar upp att de anser att det är svårt att mäta 
medarbetarna i deras kommunikation och att den mätning som sker endast fokuserar på 
ledningen.  

Samtliga tre chefer som besvarat enkäten anser att den mängd information de 
skickar iväg är lagom. Två av cheferna anser även att den mängd information de tar emot är 
lagom, medan en anser att hen tar emot för mycket information. En av chefsrespondenterna 
anger att hen skulle vilja kommunicera mer om pågående och kommande projekt och 
satsningar samt diskussion och utvärdering efter händelser. Samtliga chefer som besvarat 
enkäten anser även att de har tillgång till den information de behöver och de vet var de kan 
hitta den. I enkäten framgår att sektionscheferna inte ges någon utbildning i 
kommunikation. En av chefsrespondenterna anger att de erhåller ledarskapsutbildning men 
att hen önskar utbildning specifikt inom kommunikation. 

I enkäten som skickades ut till medarbetarna ombads respondenterna svara på i 
vilken omfattning de läser information som deras chef skickat ut via mejl på en skala 
mellan 1 och 5 där 1 motsvarar alltid och 5 aldrig. Svaren visar att majoriteten alltid läser 
mejlen men att ett fåtal läser de mycket sällan. Totalt uppger fyra respondenter att de nästan 
aldrig läser den information deras chef skickar ut, tre av dessa är informatörer.  
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En respondent anger i enkäten att hen skulle vilja ha mindre information om sin 
chefs kommande schema. En annan önskar mindre information om organisatoriska mål och 
strategier och en tredje vill ha mindre information om vilka arbetspass som saknas. 

I enkäten till medarbetarna svarar drygt hälften att deras chef alltid svarar på deras 
mejl och strax under hälften att deras chef oftast svarar. En av respondenterna uppger att 
chefernas förmåga att informera och svara på mejl varierar beroende på vilken chef det 
gäller och att vissa chefer är dåliga på detta. En annan respondent tar upp att det är få chefer 
som syns till på det operativa våningsplanet och uttrycker ”det är fortfarande i princip bara 
en SC som syns nere i det operativa regelbundet”. Det här nämns även under workshopen 
där en av cheferna förklarar hur hen minimerar antal mail med frågor från medarbetarna 
genom att röra sig bland den operativa personalen och ta upp saker direkt ansikte mot 
ansikte. Båda cheferna som deltog under workshopen känner att de inte har tid att prata 
med medarbetarna så mycket som de skulle vilja då en stor del av deras arbetsdagar går ut 
på att lösa bemanningsfrågor. En av dem påpekar att hen måste ta sig den tiden och menar 
att den är värdefull. Den andra menar på att svårigheten är att alla vill ha sin 
kommunikation på olika sätt och det går aldrig göra alla helt nöjda. Båda cheferna nämner 
också att trots att de får det återkopplat att det gör stor nytta när de går runt och pratar med 
personalen så känner de själva ibland att “nu måste jag gå och jobba” och “nu måste jag gå 
och göra nytta”.  

I enkäten till medarbetarna uppger sju av tio att den information de får är lite eller 
inte alls anpassad till mottagaren och tre av tio anger att den är delvis anpassad. 
Trafikledare och produktionsledare bedömer att informationen är minst anpassad till 
mottagaren. I enkäten till chefer ställdes istället frågan hur de upplever att den information 
de skickar är anpassad efter mottagaren och där anser två av chefsrespondenterna att 
informationen är helt eller delvis anpassad. 

Under workshopen berättar cheferna om sina kommunikationsvanor där den ena 
berättar att hen öppnar mejlen på väg till jobbet för att se vad som är viktigast att göra när 
hen kommer in. På grund av ett pressat schema har de ett behov av att vikta det som 
kommer in för att se vad som ska göras först och vad som går att avvakta med. En av 
cheferna nämner också att hen läser igenom mail fler gånger för att undvika missförstånd 
och låter ofta en annan chefskollega, om det finns tid, läsa igenom veckobrev med mera 
innan de skickas ut. Hen nämner också att det är lätt att ibland fastna i mejlen och att 
istället för att då gå ner ett våningsplan till den operativa personalen så görs ett massutskick 
med tråkig info som kanske inte når fram om den inte specifikt följs upp, vilket inte alltid 
görs. Endast en chefsrespondent anger i enkäten att hen försäkrar sig om att medarbetarna 
fått information genom att följa upp. 
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4.3 Hur påverkas medarbetarna av den interna kommunikationen? 
Enkäten som skickats ut till medarbetarna visar att uppfattningen om den interna 
kommunikationen varierar men att flest respondenter, fyra av tio bedömer den som en fyra 
på en skala från ett till fem där ett är dålig och fem är bra. Produktionsledarna är den 
funktion som ger den interna kommunikationen sämst betyg med ett snitt på 3,2, därefter 
trafikledarna med ett snitt på 3,3 och informatörerna ger den bäst betyg med ett snitt på 3,5. 
Sju av de totalt 31 personer som besvarat enkäten ger den interna kommunikationen en två 
av fem, fem av dessa sju är trafikledare (se figur 7).  

 
Figur 7: Diagrammet visar hur medarbetarna bedömer mängden information de tar emot uppdelat 
på roller (Egen konstruktion, 2019).  
 
En övervägande majoritet av respondenterna anser att kommunikationen mellan 
medarbetare och chef fungerar bra eller mycket bra. Minde än en av tio anser att den 
fungerar dåligt. 

När det kommer till kommunikationsansvar så anser fyra av tio av respondenterna 
att det är tydligt vad som är deras kommunikationsansvar medan en tredjedel anser att det 
inte är tydligt och en fjärdedel vet inte. 

Som beskrivits tidigare framkom det i enkäten att medarbetarna upplever att det är 
svårt att sålla i informationen och urskilja vad som är viktigt. Av de sex personer som 
svarat att de inte kan sålla i informationen är fem stycken trafikledare. En respondent anger 
att mängden information gör att det är svårt att komma ihåg det som är viktigt och en annan 
respondent tar upp att mängden information är ett problem eftersom den har gjort att folk 
har slutat ta till sig av allt. En tredje respondent skriver att mängden text i den information 
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som skickas ut leder till att syftet med meddelandet missas eller missförstås, hen skriver 
också. “Vi får också artonsidiga Powerpoints istället för viktig info i punktform”. 

Så gott som alla respondenter anser att de har tillgång till den information de 
behöver och två tredjedelar uppger att de kan hitta den information de behöver. En femtedel 
av respondenterna uppger dock att de inte kan hitta information och workshopdeltagarna 
anser att det kan vara svårt att hitta information eftersom den ofta återfinns i många olika 
kanaler. En deltagare förklarar att det gör det svårt för medarbetarna att veta var de ska 
söka efter information, samt att informationen inte alltid är riktat till en specifik funktion 
eller arbetsgrupp.  

I enkäten anger fyra av fem av respondenterna att de oftast får information i tid 
medan en av fem anser att de sällan får information i tid. Samtidigt uppger samtliga chefer 
att de oftast får informationen i tid. En workshopdeltagare tar upp att information som rör 
specifika händelser går ut till medarbetarna i ett väldigt tidigt skede för att sedan inte 
upprepas, vilket enligt hen leder till att medarbetarna hinner glömma bort informationen 
tills dess att de behöver den. När de sedan har behov av informationen börjar de istället 
diskutera med varandra, varpå det ofta uppstår missförstånd. Om någon missuppfattat eller 
kommer ihåg fel så sprids fel information En av respondenterna skriver också i enkäten att 
hen inte vet om informationen är uppdaterad i alla kanaler och därför inte kan lita på det 
hen läser. En av deltagarna på workshopen menar på att hen skulle vilja att information om 
särskilda händelser gick ut till medarbetarna samma dag de inträffar med vad och hur de 
ska göra. I enkäten anger å andra sidan en respondent att hen skulle vilja ha information 
tidigare då det pågår väldigt mycket förbättringsarbeten som medarbetarna inte är delaktiga 
i och när informationen väl kommer känns det ofta som att operativ personal inte varit med 
och fått tycka till. En annan respondent skriver att hen skulle vilja ha mer information så att 
hen slipper gissa eller hitta på egna lösningar när det egentligen finns en planerad sedan 
tidigare. En workshopdeltagare tar upp att när information skickas ut via mejl skrivs den 
ofta ut och läggs på de operativa arbetsborden men att det finns för mycket utskriven 
information och att ingen läser den. Ytterligare en respondent nämner att mycket av 
informationen som kommer i veckobrevet hade hen velat ha flera dagar innan veckobrevet 
skickas ut. Hen önskar att man istället kunde gå in i ett av de digitala arbetsrummen och ta 
del av nyheter.  
 
4.4 Hur kan den interna kommunikationen förbättras? 
För att sortera bland de förslag och idéer som framkommit i enkäten och under workshopen 
har dessa sorterats in under olika kategorier vilka redovisas nedan. 
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4.4.1. Tid  
Workshopdeltagarna uppger att medarbetarna saknar tid för att ta in information och en 
respondent skriver att det är ett problem att de förväntas genomföra till exempel enkäter när 
de arbetar operativt. “Det är jätteviktigt med möjligheter att påverka och lyfta sina tankar 
men då ska man också få en ärlig chans”. Tre respondenter skriver att de skulle vilja ha 
särskilt avsatt tid för kommunikation som att läsa och skicka mejl. En respondent uppger att 
det oftast finns något att läsa som veckobrev eller “bra-att-veta” och att alla borde få en 
kvart till detta innan skiftbyte. En workshopdeltagare kom även med förslaget att 
medarbetarna skulle få tid för utbildning, utöver de två timmar i veckan med 
Arbetsplatsträffar och Funktionsträffar. 

4.4.2 Typ av information 
På frågan “Vad skulle du vilja ha mer information om?” anger fem respondenter att de 
önskar mer information som är direkt kopplat till de olika yrkesrollerna. Två respondenter 
önskar mer information om pågående och kommande projekt och en av cheferna skriver att 
hen skulle vilja kommunicera mer kring pågående och kommande projekt, samt diskussion 
och utvärdering efter händelser.  

4.4.3 Mejl 
 Alla workshopdeltagare är överens om att mängden mejl som skickas varje dag är för stor. 
De två cheferna nämner att mejl och bemanningsfrågor är det som upptar deras arbetsdag. 
En av workshopdeltagarna säger uttryckligen att om det är något enheten borde fokusera på 
så är det mailkulturen och en av cheferna föreslår att det skulle införas riktlinjer för 
exempelvis vilken typ av mejl som skickas från chef till medarbetare och hur lång tid en 
chef får ta på sig att svara på mejl. En deltagare menar att en enkel sak som att ta bort allt 
som inte behövs när man vidarebefordrar mejl skulle förbättra mycket. En av cheferna 
berättar att hen alltid läser igenom mejl fler gånger innan de skickas för att undvika 
missförstånd. Två respondenter uppger i enkäten att de önskar färre mejl.  

4.4.4 Möten 
En av cheferna säger under workshopen att enhetens mötesstruktur behöver ses över, med 
målet att ta bort hälften av alla möten. Samtliga workshopdeltagare anser att det saknas 
anpassade mötesmallar och att möteskulturen behöver ses över. De nämner att det behövs 
en tydlig struktur och att det bör finnas en tydlig dagordning och en person som ansvarar 
för denna. En deltagare föreslår att inför varje möte bör sammankallande person ställa sig 
frågor som “Har mötet ett tydligt mål?” och “Ska alla deltagare vara med?”. Ett annat 
förslag som kom upp var att minska mängden mail genom att samla ihop frågor och 
information som passar bättre att ta upp på ett möte. 
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4.4.5 Arbetsrum  
En workshopdeltagare önskar att arbetsrummen vore mera användarvänliga och 
strukturerade och att det fanns en bättre sökfunktion som möjliggör att söka i de olika 
mapparna. En annan deltagare tar upp att det är bra att det finns arbetsrum, men att det 
borde finnas folk som administrerar dessa. En deltagare önskar en bättre utbildning i 
verktyget och ett förslag om att få hjälp genom att få en länk till var i arbetsrum specifik 
information kan hittas tas upp.  

4.4.6 Självbriefing  
Under workshopen nämnder flera av deltagarna att de önskar någon form av självbriefing, 
att information anpassad för de och deras arbetspass finns tillgänglig digitalt på deras 
arbetsstation när de påbörjar sitt pass. En av deltagarna förklarar det som ett system som 
liknar det som används av flygledare. I enkäten skriver en respondent att hen önskar få all 
information hen behöver veta om sitt arbetspass när hen loggar in. En annan respondent 
skriver att hen önskar informationen på en säkerhetstavla som andra spårbundna företag har 
och ytterligare en respondent föreslår en digital skärm istället för den befintliga White 
board-tavlan vid entrén. En respondent skriver att hen önskar “Ett ställe där all information 
fanns när jag behövde den. Vore fint med ett ställe där informationen dök upp den dagen 
jag behövde den, men inte före eller efter”.  

4.4.7 Övriga kanaler 
I enkäterna ombads både chefer och medarbetare ange hur ofta de använder de vanligaste 
kommunikationskanalerna på enheten samt hur de upplever nyttan med dessa kanaler (se 
bilaga 10 för exempel). Svaren visar att anslagstavlan används i liten utsträckning av både 
chefer och medarbetare. Båda parter upplever även minst nytta med detta 
kommunikationsverktyg. Svaren visar också att både medarbetare och chefer upplever stor 
nytta med både APT och Wikin samt att medarbetarna använder whiteboardtavlan varje 
dag.  

4.4.8 Kvittens 
För att kunna förbättra sin kommunikation anger en respondent i enkäten att hen önskar 
någon form av kvittenssystem. Hen anser att det borde vara standard att kvittera att man 
tagit emot viss information så att arbetsgivaren kan veta om personalen tagit emot 
informationen eller ej. Respondenten beskriver att “som det är nu så vet arbetsgivaren 
ingenting”. En av cheferna på workshopen menar att det är svårt att veta om mottagaren har 
tagit emot och förstått informationen i vissa kommunikationskanaler. En annan 
workshopdeltagare efterfrågar kvittens i form av läskvitto på alla mejl riktade till 
trafikledarna som handlar om trafiksäkerhet. Hen vill också ha en funktion för att kunna 
kräva läskvitto på viktiga meddelanden som skickas i de chattar som används i det 
operativa arbetet.  
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5. Analys  
 

 
I det här kapitlet följer en analys av det empiriska underlaget som samlats in och 
bearbetats i studien. Empirin har kopplats till den teoretiska referensramen och resultatet 
redovisas under rubrikerna motsvarande studiens fyra frågeställningar. Efter analysen 
presenteras lösningar för att förbättra den interna kommunikationen på enheten och 
dessa sammanfattas sedan i en implementeringsplan.    

 
 
5.1 Analys av insamlad data 

5.1.1 Vad är grundorsaken till kommunikationsproblemet? 
Den studerade organisationen kan liknas vid en vertikal byråkrati, där kommunikationen 
bygger på en enkelriktad, formell kommunikationsprocess med information som sprids 
uppifrån och ner (Heide, Johansson och Simonsson, 2012, s. 125).  Kommunikationen inom 
den studerade enheten präglas av transmissionssynsättet vilket visar sig genom att 
ledningen fokuserar på att skicka ut information till medarbetarna, även när de är medvetna 
om att medarbetarna inte har möjlighet att gå igenom informationen (Heide, Johansson och 
Simonsson, 2012, s. 30).  Synsättet, som innebär att kommunikationen enbart ses som en 
överföring av information, gör mottagaren till en passiv individ (2012, s. 31). Under 
workshopen förklarade en av deltagarna den kontinuerliga informationsöverföringen med 
en strävan att hålla ryggen fri. Effekterna av detta förhållningssätt tycks påverka hela den 
interna kommunikationen inom enheten. 

Informationsöverflöd inträffar när kraven på att bearbeta information överstiger 
kapaciteten att bearbeta den, vilket på den studerade enheten visar sig genom att 
medarbetarna upplever att det saknas tid för att ta till sig den information de mottager 
(Miller, 1956; Eppler and Mengis, 2004, se White, Vanc och Stafford, 2010). En av 
respondenterna i enkäten skriver “Det viktiga är inte mängden info utan kvalitén” vilket 
styrks av resonemanget att kvaliteten på själva informationen utgör en bidragande faktor till 
informationsöverflöd (Wang et al, 1998, se White, Vanc och Stafford, 2010).  

En av workshopdeltagarna berättade att personalen ständigt efterfrågar 
kommunikation och att ledningen därför gör massutskick med information. Bartoo och Sias 
(2004) menar att mottaga en stor mängd information inte nödvändigtvis är samma sak som 
att få rätt mängd information och rätt mängd information behöver inte heller innehålla rätt 
information för personen i fråga (White, Vanc och Stafford, 2010). Det här skulle kunna 
förklara ledningens uppfattning om att medarbetarna efterfrågar mer information, medan 
majoriteten av medarbetarna anser att de nås av en för stor mängd information, samtidigt 
som ingen av respondenterna upplever att de alltid har tillgång till den information de 
behöver. 
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Forskning visar på att det är viktigt för medarbetare att även få information som inte 
är essentiellt för deras arbete eftersom det gör att medarbetarna känner sig respekterade 
samt att upplevelsen av att bara veta vad som händer skapar en känsla av gemenskap 
(White, Vanc och Stafford, 2010). I den genomförda enkätundersökning svarar 70% av 
respondenterna att de skulle vilja ha mindre information om sådant som är irrelevant för 
deras arbete, som inte berör deras roll och som endast är information för kännedom, vilket 
går emot ovanstående resonemang. Motsägelsen skulle dock kunna ses som en effekt av 
informationsöverflödet på enheten som gör att medarbetarna upplever att det är svårt att 
sålla i mängden information och därför endast önskar information som direkt berör deras 
arbete. Samtidigt nämner andra respondenter i enkäten att de hellre tar emot för mycket än 
för lite information och att de önskar mer information om projekt som jobbar med att ta 
fram nya arbetssätt, processer, system, regelverk m.m. och att det pågår många 
förbättringsarbeten som de inte känner sig delaktiga i, vilket är i linje med forskningen som 
visar på medarbetares ständiga behov av mer information (Haas, 2006, se White, Vanc och 
Stafford, 2010). Quirke (1995) menar även att en effekt av att avvakta med att 
kommunicera kring pågående projekt och liknande händelser hindrar medarbetarna från att 
förstå tankeprocessen och det rationella i besluten, vilket kan leda till misstänksamhet och 
ryktesspridning (Wood, 1999, s. 139).  

Resultatet visar på att majoriteten av medarbetarna anser att de får för många mail 
medan andra anser att de finns för få möten, vilket stämmer överens med andra studier som 
visar på att även om mail är ett effektivt medium för att utbyta information så föredrar 
medarbetare interpersonell kommunikation (White, Vanc och Stafford, 2010). White, Vanc 
och Stafford (2010) menar också att face-to-face kommunikation ökar känslan av tillräcklig 
mängd information och känslan av gemenskap eftersom det möjliggör interaktion och 
direkt feedback, samt att den ses som mest trovärdig. Införandet av informations- och 
kommunikationsteknik, såsom intranät, mejl m.m. har skapat möjligheter för organisationer 
att demokratisera kommunikationen genom att snabbt och effektivt kunna sprida stora 
mängder information till ett stort antal mottagare (Heide, Johansson och Simonsson, 2012, 
s. 126). Konsekvensen av detta är dock att många organisationer har fått ett ökat 
informationsöverflöd, vilket tycks stämma bra in på den studerade enheten. Ytterligare en 
förklaring till informationsöverflödet kan vara den att mejl som huvudsaklig kanal för 
kommunikation inte lämpar sig för den aktuella arbetsplatsen. Skiftgående personal och 
begränsad tillgång till egna datorer försvårar informationsinhämtningen och visar på en 
svaghet med elektroniska kommunikationskanaler (Erikson, 2008, s. 78).  

Flera av de problem som togs upp under workshopen och i enkäten kan på olika sätt 
kopplas till kommunikationskanaler. Problemen beskrevs som svårigheter med att hitta 
information på grund av otydliga och öppna kommunikationsvägar, upplevelsen av för 
många mail och för få möten, bristande mail- och möteskultur, digitala arbetsrum som är 
svåra att navigera i. Olika kanaler lämpar sig för olika typer av budskap (Jacobsson och 
Thorsvik, 2014, s. 264) och generellt bör rika kommunikationskanaler användas för 
budskap som omges av en större osäkerhet. Utöver informationsrikedom behöver 



  41 (57) 

avsändaren av ett budskap även ta ställning till behovet av snabb återkoppling, personlig 
kontakt, konfidentialitet och kontrollerbarhet. 

En av cheferna tog under workshopen upp svårigheten med att alla vill ha sin 
kommunikation på olika sätt och det aldrig går göra alla helt nöjda. För att uppnå en 
effektiv intern kommunikation behövs därför en kombination av olika kanaler så att den 
interna kommunikationen utvecklas för alla (Erikson, 2008, s. 86). Samtidigt visar 
resultatet på att medarbetarna anser att en av svårigheterna med att hitta den information 
som eftersöks är att informationen kan finnas i flera olika kanaler. Detta skulle dock kunna 
tydliggöras genom en klarläggning av vilka informationskanaler som innehåller vilken typ 
av information (Erikson, 2008, s. 86).   

Vilken kommunikationsmetod som väljs kan spela en viktig roll i hur ett 
meddelande kommer att tas emot och avsändaren av ett meddelande behöver ta ansvar för 
att kommunikationen förmedlas i ett format som passar dess innehåll (Marques, 2010). 
Valet av vilken kommunikationskanal som passar bäst beror på såväl medarbetarnas 
förväntningar och inställning som på möjlig effektivitet (White, Vanc och Stafford, 2010). 
Medarbetare tenderar att utvärdera kommunikationskanaler baserat på deras förväntningar 
på dessa kanaler och de kommer endast att vara effektiva om medarbetarna förstår och 
stödjer dem (White, Vanc och Stafford, 2010; Te’eni, 2001, se Marques, 2010). Utifrån 
resultatet framgår att såväl chefer som medarbetare har en negativ inställning till de digitala 
arbetsrummen och fyra av tio medarbetare anger att de sällan eller aldrig använder de 
digitala arbetsrummen. Utifrån resonemanget ovan kan information som förmedlas via 
dessa kanaler automatisk tolkas något negativt och att framförallt information som är av 
stor betydelse därför bör undvikas att förmedlas via dessa, till dess att en förändring av 
medarbetarnas förväntningar på kanalen har skett.   

Resultatet visar på att både medarbetare och chefer upplever att det skulle behövas 
någon form av kvittenssystem för att kontrollera om mottagaren har tagit emot 
informationen eller ej. En av medarbetarna lyfter också upp i enkäten att information som 
skickas ut sällan följs upp viket resulterar i att personer som har varit lediga eller haft 
semester ibland missar information som har gått ut under deras frånvaro. Avsaknaden av 
redundans skulle kunna bero på synen av kommunikation som överföring, vilket Heide, 
Johansson och Simonsson skriver kan leda till att organisationen inte använder tillräckliga 
resurser i form av redundans och feedback för att säkerställa att informationen förstås och 
följs, vilket enligt White, Vanc och Stafford (2010) är en förutsättning för en bra intern 
kommunikation. Att lägga till läskvitto på samtliga mejl som skickas ut skulle generera en 
stor ökning av antalet mail som avsändaren av originalmejlet får motta och kan därför inte 
ses som en hållbar lösning. Genom att tydliggöra vilken information som kan återfinnas i 
vilka informationskanaler vet medarbetarna var de kan söka efter information (Erikson, 
2008, s. 86) och har då i större utsträckning möjlighet att ta ett eget ansvar för sin 
informationsinhämtning. Detsamma gäller för den självbriefing som flera av medarbetarna 
efterfrågar.  
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5.1.2 Hur påverkar ledarskapet den interna kommunikationen? 
Ledningen i en organisation har ett stort inflytande på den interna kommunikationen 
(White, Vanc och Stafford, 2010; Wood, 1999; Johansson, 2014) och Wood (1999, s. 136) 
menar att grunden till en effektiv kommunikation ligger i engagemanget från den högsta 
ledningen.  

Att chefernas bild av att de skickar iväg en lagom mängd information skiljer sig 
från medarbetarnas syn på informationsmängden skulle kunna ses som en effekt av det 
transmissionssynsätt på kommunikation som genomsyrar organisationen. Detta stämmer 
överens med tidigare forskning om att chefer i alltför stor utsträckning är fasta i sin roll 
som förmedlare och distributörer av information (Simonsson, 2002, se Heide, Johansson 
och Simonsson, 2012, s. 127).  

I enkäten uppger en femtedel av respondenterna att det är svårt att sålla i den 
information som kommer in medan nästan fyra av fem respondenter svarade att de kan sålla 
i den informationen. En majoritet av respondenterna beskriver dock problematiken med att 
information inte sammanfattas utan skickas ut i långa mailkonversationer där medarbetarna 
själva får leta reda på vad som är viktigt. Det här överensstämmer med Heide, Johansson 
och Simonsson (2012, s. 127) resonemang om att stora mängder information som sprids gör 
det svårt att skilja viktig information från oviktig. Heide, Johansson och Simonsson (2012, 
s. 43) menar att en av organisationsstrukturens viktigaste funktioner är att hindra 
informationsflöden och minska informationsmängden och att ledningen har en viktig 
uppgift i att hjälpa medarbetarna att sortera ut vilken informationen som är viktig.  

Ett kriterium för en lyckad internkommunikation är enligt Marques (2010) att 
kommunikationen är koncis. Medarbetare föredrar information som kommuniceras snabbt 
och direkt. Att komma från ämnet påverkar noggrannheten, förståelsen och betydelsen av 
ett meddelande. Informationen behöver vara nödvändig och fokuserad för att få fram 
essensen av meddelandet. Vilket överensstämmer med vad medarbetarna inom den 
studerade enheten beskriver som att den stora informationsmängden leder till att de 
upplever att det kommer för mycket irrelevant information, som i sin tur gör det svårt att 
hänga med. 

I organisationer kan synen på kommunikation som en överföring leda till en övertro 
på organisationens kommunikationseffektivitet då det ger en bild av att kommunikation är 
enkelt och att den sända och den mottagna informationen alltid är identisk (Heide, 
Johansson och Simonsson, 2012, s. 32). Enligt Heide, Johansson och Simonsson (2012, s. 
130) är det inte tillräckligt att en fråga eller ett budskap uppmärksammas, det behöver även 
förädlas och anpassas till mottagaren för att kunna tilldelas mening. En majoritet av 
deltagarna vid workshopen nämner att informationen de tar emot behöver tolkas. Genom 
transmissionssynsättet reduceras mottagaren till en passiv individ, vilket även innebär att 
ledningen utgår från att tolkningen av budskapet inte utgör något problem (Heide, 
Johansson och Simonsson, 2012, s. 31). Genom att ledningen introducerar ämnet i samtalet 
är det också de som bestämmer vad som ska diskuteras, vad som refereras och vad det ska 
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betyda och medarbetarna måste försöka förstå genom att inta ledningens perspektiv. 
Kommunikationen begränsas även av en ojämlik distribution av kunskap, makt och prestige 
och även om medarbetarna vill förstå uppstår felaktiga antaganden om gemensamma 
betydelser.  Eppler (2012, s. 33) framhåller att endast tydlig information kan informera eller 
övertyga, och om mottagaren inte förstår meddelandet kommer hen helt enkelt att frånse det 
och istället vända sig till andra källor.  

Cheferna inom den studerade avdelningen har därmed en viktig uppgift i att förädla 
och förklara genom att anpassa budskapet efter medarbetarna och sätta in informationen i 
ett sammanhang (Heide, Johansson och Simonsson, 2012, ss. 130–131). Exempel på 
kontextualisering kan vara att beskriva vad olika beslut får för konsekvenser för enhetens 
verksamhet, eller, hur enhetens mål, beslut och satsningar relaterar till organisationens 
övergripande mål och visioner. Kikoski (1993, s. 87) menar att effektiv kommunikation 
uppstår först när ett meddelande har förståtts och att chefer som vill kommunicera effektivt 
därför borde fokusera mindre på det faktum att de sänder iväg ett meddelande och mer på 
helheten utifrån vilken medarbetarna tar emot det.  

Cheferna på enheten har ingen specifik utbildning inom kommunikation. Kunskap, 
tillsammans med medvetenhet, attityd och förmåga påverkar ledares kommunikativa 
beteende (Johansson, 2014). En utbildning inom kommunikation skulle öka enhetens 
chefers kunskapsnivå kring kommunikation, vilket i sin tur skulle påverka deras förmåga, 
attityd och medvetenhet. En ledare som är medveten om kommunikationens betydelse 
tenderar att i större utsträckning planera sin kommunikation (Johansson, 2014). Genom att 
skapa en medvetenhet hos organisationens ledning genom bland annat utbildning skulle 
kunna leda till att cheferna i större utsträckning planerar sin kommunikation och därmed 
även anpassar den utifrån mottagarna.  

Marques (2010) menar att såväl avsändare som mottagare av ett meddelande har ett 
ansvar för meddelandet, i form av att meddelandet är noga formulerat och presenteras på ett 
sätt som eliminerar feltolkning så mycket som möjligt respektive att meddelandet tolkas 
korrekt och att mottagaren inte blir förolämpad eller förvirrad i onödan. Formen och stilen 
på meddelandet är viktigt för att ge mottagaren en känsla för hur bokstavligt eller inte att 
meddelande bör tas (Douglas et al, 2006, se Marques, 2010).  

Både i enkäten och under workshopen togs det upp att få chefer rör sig i den 
operativa lokalen och de chefer som deltog i workshopen menade att det kändes som att de 
inte hade tid att göra det och att det inte kändes som att de jobbade när de gjorde så. White, 
Vanc och Stafford (2010) menar tvärtemot att det är värt att lägga ner tid på face-to-face 
kommunikation med medarbetarna eftersom det ökar informationstillfredsställelsen och 
känslan av gemenskap bland medarbetarna. En av workshopdeltagarna menade även att 
bristen av personliga möten gjorde att mailen fick fungera som en nödlösning. Ett 
bidragande problem till bristen på personliga möten kan också ligga i det faktum att 
personalen arbetar skift och alltså inte befinner sig på arbetsplatsen under samma tid som 
cheferna varje dag. Det kan därför tänkas att om mer tid lades på face-to-face 
kommunikation skulle mängden mail som skickas kunna minskas, medarbetarna skulle 
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känna sig mer tillfredsställda med den information de mottog och tidsåtgången för 
spridning och inhämtning av information som en helhet tordes minska för såväl chefer som 
medarbetare.  

För att skapa mening kring komplexa budskap räcker det inte med enkelriktad 
kommunikation, vilket majoriteten av kommunikationen inom den studerade enheten kan 
ses som, utan det är även viktigt att ledningen initierar och skapar förutsättningar för dialog 
(Heide, Johansson och Simonsson, 2012, s. 127). Genom dialog skapas också 
förutsättningar för delaktighet och lärande, vilket är något som medarbetarna inom den 
studerade enheten efterfrågar.  

Under workshopen diskuterades också ett problem kring möteskultur och 
mötesstruktur och det saknas riktlinjer kring denna. Forskning visar att själva formen för 
möten kan vara ett hinder för dialog, där utformningen bidrar till att skapa passiva 
mötesdeltagare (Simonsson, 2002, se Heide, Johansson och Simonsson, 2012, s. 136). 
Workshopdeltagarna upplevde att det inte alltid fanns en tydlig dagordning och mål med 
alla möten, att deltagarna inte hade med sig material till mötet och att ansvarsfördelningen 
var otydligt. Genom att inte skicka ut en dagordning inför möten har deltagarna ingen chans 
att förbereda frågor eller synpunkter kring det som ska behandlas och medarbetare kan 
tolka det som att deras uppgift därför är att gå till mötet och lyssna (Simonsson, 2002, se 
Heide, Johansson och Simonsson, 2012, s. 136).  

Den tidsbrist som respondenterna och workshopdeltagarna beskriver kan också 
skapa hinder för dialog genom att medarbetarna kommer oförberedda till möten, utan att ha 
hunnit läsa på eller reflektera innan (Simonsson, 2002, se Heide, Johansson och Simonsson, 
2012, s. 137). Det är även viktigt att mötesdeltagarna inte möts av en fullspäckad agenda, 
utan att det finns tid för dialog under mötet. Dialog förutsätter även att alla deltagare har 
möjlighet att delta på lika villkor, att de fritt kan säga sin mening och utifrån det skapa en 
åsikt (Heide, Johansson och Simonsson, 2012, s. 134). En av respondenterna lyfter i 
enkäten att det är viktigt att man kan diskutera utan prestige och är öppen för förslag och 
förbättringar.  

En respondent uppger i enkäten att chefernas förmåga att informera och svara på 
mail varierar beroende på vilken chef det gäller och att vissa chefer är dåliga på detta. När 
information skickas nedåt i flera led, liksom i den studerade organisationen, blir resultatet 
ofta ett ojämnt flöde och filtrering av informationen och kan skapa en uppfattning av att 
information har filtrerats eller censurerats innan den når alla nivåer (White, Vanc och 
Stafford, 2010). En effekt av detta kan leda till att medarbetare istället söker information 
från alternativa källor inklusive ryktesspridning, vilket kan förklara de missförstånd som en 
av workshopdelatagarna berättar kan uppstå när medarbetarna saknar information och 
därför börjar diskutera med varandra. White, Vanc och Stafford (2010) menar att vanan att 
skicka information ner genom byråkratiska nivåer bygger på pappershanteringen innan 
införandet av elektronisk kommunikation och att om ett om meddelandet är avsett för alla 
anställda kan det skickas från toppen till alla nivåer samtidigt.  
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5.1.3 Hur påverkas medarbetarna av den interna kommunikationen? 
Studier har visat att intern kommunikation är kopplat till jobbtillfredsställelse, prestation, 
identifiering med organisation och lojalitet (Johansson, 2014; White, Vanc och Stafford, 
2010). Det informationsöverflöd som medarbetarna inom den studerade enheten upplever, 
kan leda till en oförmåga att använda informationen effektivt, stress, lägre 
jobbtillfredsställelse och fysisk sjukdom (Zhuang, Qui och Peng, 2011). Det kan därför 
hävdas att en förbättrad intern kommunikation borde prioriteras av ledningen för att inte 
vara en bidragande faktor till den stress och arbetsbelastning som medarbetarna upplever.  

Som beskrivits tidigare framkom det i enkäten att medarbetarna upplever att det är 
svårt att sålla i informationen och urskilja vad som är viktigt. En respondent anger att 
mängden information gör att det är svårt att komma ihåg det som är viktigt och en annan 
respondent tar upp att mängden information är ett problem eftersom den har gjort att 
medarbetarna slutat ta till sig av allt. Schick et al. (1990, se Zhuang, Qui och Peng, 2011) 
beskriver att kvalitén på en individs beslut blir bättre med mer information, upp till en viss 
gräns, varefter den nya informationen inte tas med i beslutsfattandet utan istället leder till 
förvirring och påverkar individernas förmåga att prioritera eller komma ihåg tidigare 
information. Budskap riskerar att drunkna i ständiga informationsflöden där allt behöver 
uppmärksamhet och i situationer med allt för mycket information kommer mottagaren i 
många fall förbise eller aktivt välja bort budskapet (Jacobsen och Thorsvik, 2014, s. 261). 
För att ett meddelande ska vara effektivt behöver det betraktas som viktigt och relevant, av 
mottagaren, annars riskerar det att kastas bort och behandlas som en oviktig fråga samt ses 
som något som slösar medarbetarnas tid (Zaremba, 2006, se Marques, 2010).  

I enkäten uppger en respondent att mängden text i den information som skickas ut 
leder till att syftet med meddelandet missas eller missförstås. Zaremba (2006, se Marques 
2010) framhåller vikten av att informationen är tydlig och menar att 
kommunikationsmetoden behöver väljas så att meddelandet tydligt kan tas emot. Olika 
kanaler ger olika möjligheter när det kommer till tydlighet, muntlig kommunikation 
möjliggör omedelbar återkoppling och inkluderar även icke-verbala signaler som förbättrar 
chanserna för ett klart mottaget meddelande. Skriftlig information kan istället skrivas och 
skrivas om innan det distribueras för att säkerställa att det uttrycker vad som var tänkt. 
Tydlighet och korrekthet är nära sammankopplade, men representerar olika krav på 
kommunikationen. Ett meddelande kan vara tydligt samtidigt som det inte är korrekt, vilket 
leder till förargelse bland de som mottog och agerade på den felaktiga informationen 
(Zaremba, 2006, se Marques 2010). 

Resultatet visar på medarbetarna upplever att de ibland missar viktig information. 
Att informationen som skickas ut inte upprepas kan bero på ledningens 
transmissionssynsätt på kommunikation, vilket enligt Heide, Johansson och Simonsson 
(2012, s. 32) kan leda till en övertro på organisationens kommunikationseffektivitet då det 
ger en bild av att kommunikation är enkelt och att den sända och den mottagna 
informationen alltid är identisk. Det kan i sin tur leda till att organisationen inte använder 
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tillräckliga resurser i form av redundans (information som upprepar information utan att 
tillföra någon ny) och feedback för att säkerställa att informationen förstås och följs. Att 
endast upprepa ett meddelande räcker inte, utan det behövs ledtrådar till tolkning och en 
försäkring om att meddelandet tolkas på det sätt som var avsett. Redundans i 
kommunikationen leder till en lyckad internkommunikation (White, Vanc och Stafford, 
2010). 

Zaremba (2006) menar att ett av kriterierna för en lyckad intern kommunikation är 
att kommunikationen sker i rätt tid och framhåller att mottagarna måste få information vid 
en tidpunkt då informationen är meningsfull, informationen är meningslös om den kommer 
för sent (Marques, 2010). Det råder en spridd uppfattning om när medarbetarna på den 
studerade enheten vill ta emot informationen Drygt en femtedel av respondenterna uppger i 
enkäten att de sällan får information i tid. En av deltagarna på workshopen menar på att hen 
skulle vilja att information om särskilda händelser gick ut till medarbetarna samma dag de 
inträffar med vad och hur de ska göra. I enkäten anger å andra sidan en respondent att hen 
skulle vilja ha information tidigare då det pågår väldigt mycket förbättringsarbeten som 
medarbetarna inte är delaktiga i och när informationen väl kommer känns det ofta så att 
operativ personal inte fått vara med och tycka till.  

Det är tydligt att ledningen behöver lägga upp en plan för i vilka skeden de ska gå ut 
med information, samt att medarbetarna behöver informeras både i ett tidigt skede och i 
nära anslutning till den aktuella händelsen för att tillfredsställa medarbetarnas olika behov 
samt säkerställa att medarbetarna har tillgång till informationen när de behöver den. 
Dessutom motverkar komplett information i god tid rykten, eftersom rykten uppstår när det 
finns otillräcklig och ofullständig information då det får folk att spekulera (White, Vanc 
och Stafford, 2010). En effektiv internkommunikation skulle kunna leda till att 
medarbetarna istället har tillräckligt information för att ta bra beslut och en överblick av 
helheten vilket ger en ökad motivation och ett bra arbetsklimat (Erikson, 2008, s. 71). Om 
medarbetarna vidare medverkar i en konstruktiv intern dialog ökar trivseln och den egna 
utvecklingen samtidigt som risken för oönskad personalomsättning minskar. 
 
5.2 Hur kan den interna kommunikationen förbättras? 
Det nuvarande transmissionssynsättet som genomsyrar enheten bör ändras till en syn på 
kommunikation som delning av information. Transmissionssynsättet reducerar 
medarbetarna till passiva individer (Heide, Johansson och Simonsson, 2012, s. 31). Genom 
att istället tillämpa en syn på kommunikation som delning inkluderas även medarbetarna i 
skapandet av mening. 

Utifrån ovanstående analys av resultatet och med en utgångspunkt i att ändra 
synsättet på kommunikationen har följande lösningar för att förbättra den interna 
kommunikationen valts.  
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5.2.1 Mätning av kommunikation 
Ett steg i att förbättra internkommunikationen samt se över vilka förbättringsåtgärder som 
varit mer, respektive mindre, framgångsrika är att genomföra undersökningar och mäta 
resultat av kommunikation (Erikson, 2008, s. 145). Resultatet visade på att mätning av 
kommunikationen endast skedde i mindre omfattning en gång per år. Att införa mätning av 
kommunikationen skulle även bidra till en högre effektivitet i det egna arbete och ett bättre 
beslutsunderlag vilket ökar möjligheterna att genomföra åtgärder mer effektivt än annars 
(Erikson, 2008, s. 145) och Johansson (2014) menar att se över hur ledarskap och 
kommunikation mäts och utvärderas är ett steg mot att utveckla ett kommunikativt 
ledarskap.  

Workshopdeltagarna tog upp att de ansåg att det var svårt att mäta medarbetarna i 
deras kommunikation och att den mätning som skedde endast fokuserade på ledningen. 
Som förslag på hur mätningen av interkommunikationen ska gå till föreslår vi Eriksons 
(2008, s. 157) modell för att mäta informationseffektivitet där förhållandet mellan 
informationsinsats och informationsnytta utgör måttet på effektivitet. För den studerade 
enheten skulle det kunna motsvara att tidsåtgången i förhållande till informationsnyttan i 
faserna (Erikson, 2008, s. 157): mottaget, läst/sett/hört, förstått, accepterat och reagerat.  

Andra förslag på mätning av kommunikation ges av Johansson (2014) som föreslår 
medarbetarundersökningar, enkäter, 360 graders feedback, utvecklingssamtal, och andra 
former av uppföljningar av ledarskap i organisationen. 

5.2.2 Kommunikationspolicy 
För att förbättra den interna kommunikationen kan enheten införa en lokal 
kommunikationspolicy, med generella riktlinjer för hur arbetet med kommunikation ska 
bedrivas på enheten (Erikson, 2008, s. 164), vilket var något som efterfrågades av 
deltagarna vid workshopen. Policyns ska beskriva hur arbetet ska utföras och vilka ledord 
som ska gälla samt innehålla principer för ansvar och befogenheter. En policy bör hållas 
konkret och kortfattad för att vara lätt att läsa och förstå (Erikson, 2008, s. 169). Hur 
omfattande policyn är beror på organisationens storlek och behov av att skriftligt redovisa 
riktlinjer och ansvarsfördelning.  

I enlighet med Eriksons (2008, s. 167) föreslår vi följande rubriker i 
kommunikationspolicyn: 

• Förord av organisationens högste chef 
• Beskrivning av verksamhetsområden som policyn täcker 
• Övergripande mål för intern kommunikation 
• Prioriterade målgrupper för intern kommunikation 
• Riktlinjer för löpande arbete 
• Principer för öppenhet och sekretess 
• Övergripande beskrivning av informationsansvar och befogenheter för olika 

befattningshavare 
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I riktlinjerna för det löpande arbetet föreslår vi att en klarläggning av vilka 
informationskanaler som innehåller vilken typ av information skulle ingå (Erikson, 2008, s. 
86), eftersom det skulle lösa de problem som medarbetarna upplever med att hitta den 
information de behöver på grund av otydliga och öppna kommunikationsvägar, samt kunna 
leda till en minskning av antalet mail. Utöver ovanstående punkter dessa bör mål och 
riktlinjer för delområdet ingå, i detta fall intern kommunikation, som vidare kan innefatta 
exempelvis policys för kommunikationskanaler (Erikson, 2008, s. 86). Utifrån vad som 
framkommit i resultatet anser vi att den mer generella kommunikationspolicyn därför borde 
kompletteras med en mejl- samt en mötespolicy. Där mejlpolicyn enligt önskemål som 
framkom under workshopen skulle kunna innehålla vilken typ av mejl som skickas från 
chef till medarbetare och hur lång tid en chef får ta på sig att svara på mail, samt riktlinjer 
för hur skriftliga meddelanden ska utformas utifrån Silvermans (1983) Optimum Legibility 
Formula.   

Mötespolicyn skulle utifrån det resultat som framkommit kunna innehålla en 
generell mötesmall, riktlinjer för att varje möte måste ha ett tydligt syfte och en tydlig 
agenda som ska skickas ut till mötesdeltagarna en bestämd tid innan mötet för att ge alla 
chansen att förbereda frågor och synpunkter och därigenom göra dem medansvariga för 
innehåll och struktur och på så vis engagera fler i den interna dialogen (Simonsson, 2002, 
se Heide, Johansson och Simonsson, 2012, s. 136; Erikson, 2008, s. 86), samt att det tydligt 
ska framgå vem eller vilken funktion som ansvarar för mötet. Den som ansvarar för mötet 
borde även se över att alla som bjuds in till mötet deltar av en anledning. Om mötespolicyn 
följs skulle det i förlängningen kunna leda till att antalet möten minskade samt att de möten 
som hålls sker effektivare så att cheferna får mer tid över för att kommunicera med 
medarbetarna.  

För att en kommunikationspolicy ska få genomslagskraft bör samtliga chefer 
utbildas i kommunikation och policyns innehåll. Detta för att säkerställa att de lever upp till 
policyn samt för att de ska kunna för ut informationen till medarbetarna. Eftersom 
kommunikationspolicy berör alla inom enheten är det också viktigt att klargöra att alla 
medarbetare ansvarar för att policyn efterlevs. Av respondenterna i enkäten svarade endast 
fyra av tio att det är tydligt vad som är deras kommunikationsansvar. Det är av yttersta vikt 
att alla medarbetare känner till både sina rättigheter och skyldigheter när det gäller 
kommunikation (Erikson, 2008, s. 173). 

5.2.3 Optimum Legibility Formula 
För att råda bot på den otydlighet som workshopdeltagarna beskriver finns i den interna 
kommunikationen skulle Silvermans (1983) modell Optimum Legibility Formula kunna 
införas som ett verktyg som cheferna kan ta hjälp av när de behöver kommunicera något 
som är viktigt att det inte missförstås, samt för att generellt kunna minska ner tiden det tar 
för medarbetarna att ta in informationen. Cheferna skulle då kunna använda sig av den 7-
stegsmetod som beskrivs i bilaga 1. Eftersom kvaliteten på informationen har identifierats 
som en bidragande faktor till informationsöverflöd (Wang et al., 1998, se White, Vanc och 
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Stafford, 2010) skulle användandet av formulan även kunna bidra till en uppfattning om ett 
minskat informationsöverflöd.  

5.2.4 Utbildning för alla chefer 
För att förbättra kommunikationen i en organisation är det viktigt att alla medlemmarna 
utbildas inom detta område, då nivån på den gemensamma kommunikationen alltid avgörs 
av den som använder den lägre nivån (Grundelius, 2012). Den personalbrist som råder på 
enheten gör det svårt att i dagsläget genomföra en utbildning för medarbetarna. Då 
ledningen har ett stort inflytande på kommunikationen genom att vara den som i huvudsak 
introducerar ämnen samt har större möjlighet att påverka i form av införande av policys 
m.m. skulle en utbildning av sektionscheferna ändå få en stor påverkan på 
internkommunikationen, där grunden för en effektiv kommunikation ligger i engagemanget 
från den högsta ledningen (Wood, 1999, s. 136). Specifik utbildning inom kommunikation 
var även något som efterfrågades under workshopen.  

Kunskap, tillsammans med medvetenhet, attityd och förmåga påverkar ledares 
kommunikativa beteende (Johansson, 2014). En utbildning inom kommunikation skulle öka 
enhetens chefers kunskapsnivå kring kommunikation, vilket i sin tur skulle påverka deras 
förmåga, attityd och medvetenhet. Hon menar att kommunikativt ledarskap med fördel 
integreras i annat ledarutvecklingsarbete i organisationen och att ett första steg är att 
bestämma målen med det arbetet utifrån den ledarskapsmodell och de värderingar som 
organisationen har. Målet kan här kopplas ihop med de övergripande mål för 
internkommunikationen som sattes i kommunikationspolicyn. Utbildning av chefer ses 
även som en förutsättning för att kommunikationspolicyn ska få genomslag (Erikson, 2008, 
s. 171). Vidare bör ledningen fundera över vilka former för stöd och utveckling av chefers 
kommunikationsförmåga i form av coachning, kurser och program som behövs (Johansson, 
2014). 

5.2.5 Tid för informationsinhämtning 
Resultatet visar på att mängden information som medarbetarna behöver bearbeta överstiger 
den tid som finns tillgänglig för att göra det (Miller, 1956; Eppler and Mengis, 2004, se 
White et al). Då den operativa verksamheten i sig kräver en stor informationsmängd är det 
inte möjligt att en minskning av all information som inte är direkt kopplad till det operativa 
arbetet skulle lösa problemet med informationsöverflöd. När det finns för mycket 
information, krävs ytterligare resurser, särskilt tid, för att bearbeta det (Zhuang, Qui och 
Peng, 2011, s. 70). Därför menar vi, liksom workshopdeltagarna och flera av 
respondenterna i enkäten, att det finns ett behov av att införa tid för 
informationsinhämtning i medarbetarnas scheman.  
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5.2.6 Sammanfattning  
• Grundorsaken till organisationens kommunikationsproblem ligger i det 

transmissionssynsätt på kommunikation som präglar enheten, där kommunikation 
ses som överföring av information från ledning till medarbetare. 

• Tidsbrist tillsammans med dåligt anpassad information, otydliga 
informationskanaler och en låg grad av interpersonell kommunikation leder till ett 
informationsöverflöd där medarbetarna har svårt att hitta, sålla och ta till sig 
information.  

• Ledningen har en avgörande roll för den interna kommunikationen och bör fokusera 
mer på att anpassa kommunikationen till medarbetarna och skapa möjlighet till 
dialog.  

• Medarbetarna påverkas negativt av bristerna i den interna kommunikationen genom 
bland annat stress och minskad trivsel.  

• Ett förändrat synsätt på kommunikationen från överföring till delning av 
information tillsammans med införandet av mätning, kommunikationspolicy, 
utbildning och tid för informationsinhämtning tros kunna förbättra den interna 
kommunikationen.  

 
  



  51 (57) 

5.3. Implementeringsplan för förbättrad intern kommunikation 

Mätning Genomför en första mätning av den interna kommunikationen 
med hjälp av Eriksons (2008) modell för effektivitetsmätning 
för att fastställa ett nuläge. 

Kommunikationspolicy Utforma en kommunikationspolicy för den interna 
kommunikationen med Eriksons (2008) rubriker som mall. 
I kommunikationspolicyn bör en policy för mail ingå utifrån 
Optimum Legibility Formula samt en mötespolicy. 

Utbildning Inför regelbundna utbildningar för chefer i kommunikation och 
kommunikationsverktyg samt utbilda alla chefer 
kommunikationspolicyn. 

Tid Ge medarbetarna tid för informationsinhämtning genom att 
införa 30 minuter i turlistan reserverat för detta ändamål. 

Inför 
kommunikationspolicy 

Implementera kommunikationspolicyn i verksamheten och 
förankra den bland både medarbetare och chefer. Utse ägare av 
policyn. 

Följ upp med mätning  Följ upp resultatet med regelbundna mätningar av 
kommunikationseffektiviteten två gånger per år. 

 

5.3.1 Förslag på uppföljning 
När den framtagna planen för förbättrad intern kommunikation implementerats i 
organisationen är rekommendationen att följande åtgärder vidtas: 

• Utse en ägare av hela implementeringsplanen 
• Dokumentera och standardisera kommunikationspolicyn 
• Genomför mätning av resultatet 
• Utvärdera resultatet 
• Dela resultatet med övriga sju enheter inom verksamhetsområdet Trafikledning. 
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6. Slutsatser 
 

 
I det här kapitlet presenteras de slutsatser som dragits utifrån det analyserade resultatet i 
förhållande till studiens uppsatta frågeställningar. 

 
 
6.1 Slutsatser 
Studien genomfördes med syftet att undersöka den interna kommunikationen 
på Trafikverkets lokala enhet Trafikledning Öst Stockholm och med målet att ta fram en 
implementeringsplan för att förbättra den interna kommunikationen. För att besvara syftet 
utformades fyra frågeställningar och nedan redovisas resultatet av dessa. 

6.1.1 Vad är grundorsaken till kommunikationsproblemet? 
Det transmissionssynsätt på kommunikation som präglar verksamheten bedöms vara 
grundorsaken till enhetens kommunikationsproblem. Synsättet, som innebär att 
kommunikation ses som överföring av information, tros orsaka problemet med 
informationsöverflödet då syftet med informationen tycks vara att den bara ska ut för att 
sedan föras ner i organisationen. Hur mottagare tolkar informationen bedöms därmed inte 
vara prioriterat. 

6.1.2 Hur påverkar ledarskapet den interna kommunikationen? 
Ledningen har en avgörande roll och sätter tonen för den interna kommunikationen. Som en 
effekt av transmissionssynsättet har cheferna inom enheten inte följt med i utvecklingen 
och är fast i en gammal roll som distributörer av information. Vilket har lett till de 
kommunikationsproblem som kan identifieras på enheten.  

Det är ledningens uppgift att anpassa budskapet efter medarbetarna eftersom det är 
först när meddelandet har förståtts som effektiv kommunikation uppstår. En större vikt 
borde därför läggas på helheten utifrån vilken medarbetarna tar emot information. Cheferna 
saknar utbildning inom kommunikation. Om de hade givits specifik utbildning inom 
kommunikation hade det kunnat resultera i en bättre planering och anpassning av 
kommunikationen till medarbetarna. Cheferna prioriterar inte heller muntlig 
kommunikation med medarbetarna, vilket annars hade kunnat leda till en ökad 
informationstillfredsställelse och känsla av gemenskap bland medarbetarna. 

6.1.3 Hur påverkas medarbetarna av den interna kommunikationen?  
Transmissionssynsättet har reducerat medarbetarna till passiva individer som inte 
inkluderas i kommunikationen. Istället skickas information i överflöd ut till medarbetarna 
som inte har tid varken sålla i eller ta till sig informationen, vilket leder till att viktig 
information missas. Informationsöverflödet leder till stress och minskad trivsel, vilket i 
förlängningen kan bidra till en oönskad personalbrist.  
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6.1.4 Hur kan den interna kommunikationen förbättras? 
Studien visar att den interna kommunikationen kan förbättras genom att organisationen 
förändrar sitt synsätt på kommunikation från att se den som överföring av information till 
delning av information. Bedömningen är att detta kan ske genom att implementera den 
framtagna planen för förbättring som innehåller följande åtgärder: 

• Upprätta en policy för den interna kommunikationen som även inkluderar policy för 
mejl och möten.  

• Utbilda enhetens chefer i kommunikation. 
• Inför mätning av den interna kommunikationens effektivitet. 
• Ge medarbetarna tid för informationsinhämtning. 
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7. Diskussion 
 

I det här kapitlet diskuteras det analyserade resultatet och studiens slutsatser. 
Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning inom området.  

 
 
7.1 Reflektion 
Studien har undersökt den interna kommunikationen, dess problem och effekter på en 
organisation som utgörs av en statlig myndighet. Resultatet visar på ett sätt att se på 
kommunikation som information som förs över från ledning till medarbetare och där 
medarbetaren utgör en passiv mottagare. Det skulle gå att dra paralleller från detta synsätt 
till byråkratiska organisationer med en utpräglad hierarkisk struktur och en top-down 
ledningsfilosofi, vilket även kan sägas känneteckna den studerade organisationen.  

Studien genererar i sig ingen ny teori men bekräftar tidigare forskning som visar att 
ledningen har ett stort inflytande på den interna kommunikationen samt att många chefer är 
fast i en förlegad roll som distributörer av information. Även här kan det tänkas finnas en 
koppling till den rigiditet och långsamma förändringstakt som kännetecknar typiska 
maskinbyråkratier. Avsaknaden av kommunikationsutbildning för cheferna kan även tyda 
på en bristande förståelse för kommunikationens påverkan på verksamheten, vilket skulle 
förklara varför utveckling och förbättring av den interna kommunikationen inte är ett 
prioriterat område.  

Resultatet visar dock i motsats till tidigare forskning att en majoritet av 
medarbetarna snarare efterfrågar mindre än mer information och att information som inte är 
direkt kopplad till medarbetarens arbete, som enligt teorierna ska leda till en ökad känsla av 
gemenskap och respekt, är den som efterfrågas minst. Det skulle dock kunna vara så att 
medarbetarnas önskan om mindre information är en motreaktion till det överflöd av 
information som de befinner sig i. Att för att lättare kunna sålla i informationen så vill de 
minimera den till minsta möjliga information som krävs för att utföra arbetet.  

Resultatet visar även på att kommunikation i takt med en ökad personalbrist har fått 
allt lägre prioritet bland cheferna inom den studerade enheten, när mer och mer tid som 
annars hade kunnat läggas på kommunikation går åt till att lösa bemanningsfrågor. Det 
informationsöverflöd som därigenom har skapats kan enligt forskning leda till stress, 
minskad trivsel, och i förlängningen bidra till personalbristen. 

Utifrån en teoretisk synvinkel har förbättringsförslag tagits fram med ambitionen att 
kunna få till en förändring av organisationens syn på kommunikation och därmed lösa de 
praktiska problem som den studerade enheten upplever. Denna uppsats är skriven utifrån 
både ledningens och medarbetarnas perspektiv för att skapa en helhetsbild av den interna 
kommunikationen och för att svara upp till syftet med att ta fram en implementeringsplan 
för att förbättra den interna kommunikationen.  
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7.2 Avslutande diskussion med förslag på fortsatt forskning/arbete 
 Under arbetets gång har författarna fått en ökad förståelse för hur viktigt det är med en väl 
fungerande intern kommunikation i organisationer och i vilken omfattning brister i den 
interna kommunikationen kan påverka verksamheten. Det finns en mängd teorier kring 
intern kommunikation och dess påverkan på organisationer och organisationsmedlemmar. 
Förhoppningen är att denna studie ska bidra till en ökad förståelse för hur synsättet på 
kommunikation kan påverka den interna kommunikationen i organisationen.  

Vår studie fokuserade på den interna kommunikationen i en operativ verksamhet 
där medarbetarna arbetar i skift och för att utveckla denna del av studien vore det intressant 
att studera organisationer med liknande arbetssätt i andra branscher för att se om det finns 
någon koppling mellan skiftgående arbete och utfallet av intern kommunikation. Även för 
att se om det skiljer sig åt beroende på om verksamheten är av privat eller offentlig 
karaktär.  

Vidare vore det av intresse med forskning som fokuserar på sättet att se på 
kommunikation i just myndigheter och vilka effekter det har på såväl den interna som den 
externa kommunikationen.  

Slutligen vore det intressant att fördjupa studierna av den interna kommunikationen 
inom Trafikverket, antingen med fokus på kommunikationen mellan olika enheter eller en 
jämförelsestudie av en annan enhet i en annan del av landet. För att göra forskningen till 
mer av allmänt intresse skulle studier av intern kommunikation på andra myndigheter 
kunna vara en idé. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. OLF 
 
Nedan följer Silvermans (1983) sju steg för att uppnå optimal läsbarhet: 

1. Har det skriftliga meddelandet ett bestämt syfte: ett beslut, en rekommendation, en 
bekräftelse, ett korrigerande, en förfrågan eller ett godkännande? Om inte, ta bort 
det. 

2. Besvarar meddelandet följande frågor: Vem? Vad? När? Var? Varför? På vilket 
sätt? Om inte, lägg till den information som saknas eller en förklaring till varför det 
saknas 

3. Finns det några meningar som innehåller samma verb eller synonym till verb? Om 
ja: slå ihop alla meningar med identiska eller synonyma verb.  

4. Står meningarna i prioritetsordning? Om inte, ordna om meningar efter deras 
prioritet. Bakgrundsinformation kan skrivas i ett separat stycke i slutet eller tas bort 
helt.  

5. Följer varje verb direkt efter ett subjekt? Om inte, placera verb omedelbart efter 
deras subjekt utan några avbrott.  

6. Finns det några länkande verb, som exempelvis “är”, “var”? Eliminera alla länkande 
verb.  

7. Innehåller varje mening ett verb? Om inte, se till att varje mening innehåller ett 
verb, varken mer eller mindre. 

  
  



   

Bilaga 2. Kommunikationspolicy 
 
Nedan följer Eriksons (2008, s. 167) förslag på rubriker i en kommunikationspolicy. 

• Förord av organisationens högste chef 
• Beskrivning av verksamhetsområden som policyn täcker 
• Övergripande mål för intern kommunikation 
• Prioriterade målgrupper för intern kommunikation 
• Riktlinjer för löpande arbete 
• Principer för öppenhet och sekretess 
• Övergripande beskrivning av informationsansvar och befogenheter för olika 

befattningshavare 
Utöver dessa bör mål och riktlinjer för delområdet ingå, i detta fall intern kommunikation, 
som vidare kan innefatta exempelvis policy för intranät och andra generella 
kommunikationskanaler.  
  



   

Bilaga 3. Kallelse Workshop 
 
Välkomna på workshop på torsdag 11/4 13.30-15.30.  
 
Vi läser kandidatprogrammet i ledarskap - kvalitet - förbättring på Uppsala Universitet och 
genomför nu vårt examensarbete på enheten Trafikledning Öst Stockholm Järnväg. Under 
examensarbetet kommer vi att studera hur kommunikationsprocessen på enheten kan 
förbättras och hur en ny plan för intern kommunikation kan se ut.  
 
Syftet med workshopen är att få en god förståelse för hur kommunikation och 
informationsspridning mellan chefer och medarbetare på enheten Trafik Öst Stockholm 
Järnväg ser ut idag, vad som fungerar bra och vad som skulle kunna förbättras. 
Er medverkan är viktig för oss för att vi ska kunna få en så bra bild av kommunikationen 
som möjligt och få med input från alla roller. Det är ni som arbetar i verksamheten som 
sitter på den viktigaste kunskapen kring vad ni har för behov och vad som skulle kunna 
förbättras.  
 
Till workshopen vore det bra om ni vill fundera på hur er kommunikation ser ut under ett 
arbetspass. Vilken information får ni? Från vilken funktion? När får ni informationen? Hur 
får ni informationen? Vilken information efterfrågar ni? Vilken information sänder ni 
själva? Till vilka funktioner? Hur och när sänder ni informationen? Vilka utmaningar som 
finns kring kommunikationen? Har ni några frågor, antingen innan eller efter workshop-
tillfället, så är ni välkomna att höra av er till någon av oss, se kontaktuppgifter nedan. 
 
Väl mött! 
 
Vänliga hälsningar 
Sara och Emely 
 

Sara Erixon, sara.w.erixon@gmail.com 
Emely Ekdahl, ekdahl.emely@gmail.com 
 
Etiska forskningsaspekter 
 
Etiska överväganden och riktlinjer har stor betydelse för forskningens kvalitét, 
genomförande och hur resultatet av forskning på ett ansvarsfullt sätt kan användas för att 
utveckla vårt samhälle. I enlighet med god forskningssed vill vi härmed informera er om de 
fyra forskningsetiska aspekterna, framtagna av Vetenskapsrådet, för att säkerställa balansen 
mellan kvalité och väsentlighet på den forskning som bedrivs i förhållande till den 
personliga integriteten.  



   

 
Informationskravet 
Forskaren ska informera berörda personer om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.  
I kallelsen finner du information om studien och syftet med din medverkan 
 
Samtyckeskravet 
Deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin medverkan. 
Din medverkan i studien är frivillig och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan.  
 
Konfidentialitetskravet 
Personliga uppgifter skall ges största möjliga konfidentialitet. 
All insamlad data kommer att avanonymiseras och rapporten kommer således inte innehålla 
några personliga uppgifter mer än roll, t. ex medarbetare och chef. Om du inte vill bli 
citerad, meddela då studenterna om detta.  
 
Nyttjandekravet 
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 
Efter avslutad studie kommer insamlad data i form av anteckningar att raderas.  
 
Källa:  God Forskningssed, Vetenskapsrådet, 2017.  

Forskningsmetodikens grunder, Runa Patel och Bo Davidson, 2011. 
  



   

Bilaga 4. Intervjuguide till workshop 
 
Frågor 

• Finns det en kartlagd process? Följs den? 
• Vilka typer av information? Hur ofta? 
• Vilka kanaler? 

- vilka kanaler ger möjlighet till dialog? 
• Problem? 
• Behov? 
• Har cheferna någon utbildning i kommunikationsfrågor?  
• Vad finns det för stöd att få? 
• Finns det en fastställd process? 
• Hur vet man vad/när/hur man ska kommunicera? 
• Hur sållar man i informationen? 
• Hur fungerar den vertikala informationen? (chef-medarbetare) 
• Hur fungerar den horisontella informationen? (mellan enheter, mellan medarbetare) 
• Hur skulle ni vilja bekräfta att ni har tagit del av information? 
• Hur gör man idag? 
• Hur skulle ni (chefer) vilja få bekräftat att medarbetarna har tagit del av 

information? 
• Vilken typ av information vill man få en bekräftelse på? 
• Är problemet verkligen för lite information eller snarare för mycket? Att det är svårt 

att hitta bland informationen? 
• Vad skulle ni vilja ha mer information om? 
• Vad skulle ni vilja ha mindre information om? 
• Är informationen tillräckligt förklarande, ges tillräckligt med sammanhang? Är 

informationen tillräckligt anpassad? 
• Vilken information vill ni bli “levererade” och vilken information kan ni eftersöka 

själva? 
• Upplever medarbetare att de får informationen i tid? 
• Upplever chefer att de får informationen i tid? 
• Finns det någon form av mätning eller belöning kring organisationens 

kommunikation, trivsel, kompetensutveckling? 
• Är det tydligt vad som är chefernas resp. medarbetarnas kommunikationsansvar? 
• Är det tydligt vilka förväntningar chefer och medarbetare har på varandras 

kommunikation? 
• Görs det undersökningar kring enhetens kommunikation? 

  



   

Bilaga 5. Sammanställning workshop (anonymiserad) 
 
Allmänt 

• Mätning sker via årlig medarbetarundersökning 
• Information som inte rör sig själv är ointressant. allt som inte är kritiskt kan man 

eftersöka själv. 
 
Chefer 

• Vet inte vad som dyker upp, måste vikta det som kommer in, kan jag vänta med 
det? Mycket beslut. 

• Man har ju sina mål och då gäller det att kommunicera så att man får ut det, ringa in 
en person mm. Hur gör jag för att på smartast sätt nå dit. 

• I somras la vi halva sommaren på vattenfallet. När hösten kom la vi tid på 
belysningen. Mycket skit som man inte skulle behöva ta tag i 

 
Problem 

• Ostrukturerat (kommunicerar på många olika sätt, inte så tydligt hur vi ska 
kommunicera) 

• Mycket, luddigt, tolkande, massutskick, svårt (att hänga med) 
•  omfattande, svår 
• Mycket, tolka, outlook - mycket mejl på en dag orimligt 
• All administrativ information finns det väldigt lite tid för. Ska man kolla upp nåt 

tänker man att det gör jag sen.  
• Problemet är att om någon missuppfattat så sprids fel information. Problemet är att 

om någon missuppfattat så sprids fel information. 
• Otydliga och för öppna kommunikationsvägar. Ex. järnvägsföretagen kan ringa alla, 

problematiskt.  
• Saknas en kommunikationsstrategi 
• Missar förväntningar. 
• Olika enheter 
• Ont om hdmi-kablar, lånedatoret, adminplatser 
• Svårt, får inte bli för plottrigt. Om infon införs någonstans så måste den bort på 

andra ställen. 
• För mycket irrelevant information. 

 
Information kommer för tidigt och glöms bort 

• Information som fås tidigt hinner glömmas bort, varpå vi börjar diskutera och då 
uppstår det lätt missförstånd 

• Man skulle vilja att samma dag det händer så förklarar något att så här gör vi så här 
kommer det gå till. 

 



   

Mejl 
• Alldeles för mycket mejl. Ibland fastnar man i mejlen.  
• Trillar in 40 mejl per dag 
• Outlook - mycket mejl på en dag orimligt 
• Oftast på väg till jobbet öppnar jag mejlen för att se vad som är viktigt att göra då 
• Läsa igenom mejl fler gånger för att undvika missförstånd. Låter en annan 

chefskollega läsa igenom veckobrev mm om det finns tid. 
• Om det är något vi ska fokusera på är det vår mejlkultur. Så många timmar som kan 

vinnas på att alla tänker efter före, kan det här tas på ett möte istället? Vilka ska det 
skickas till mm. 

• Mejl är ett jätteproblem. 
• Vi vet att de operativa medarbetarna inte har tid men vi måste skicka för att få ut 

infon. 
• Jag skickar mycket småfrågor. 
• Jag skickar mycket för kännedom och mycket är bra men alla gör likadant, bättre att 

ta på möten. 
• Känner man inte att man har lite ryggen fri om man vidarebefordrat mejlen. 
• Jag är extremt dålig på att släppa mejlen. 22.00 kolla mejlen. Lite farligt, man kan 

bli väldigt irriterad. Jag kollar också lite för att veta vad som händer i morgon. jag 
har faktiskt kunnat stoppa vissa situationer för att jag gjort det. När jag vaknar 
kollar jag mejlen. 

• Hantering av mejlen. 
• Mycket nödlösningar, får skicka mejl om sådant man hade velat ta personligen. 

Istället för att gå ner blir det lätt att man gör ett massutskick med tråkig info som 
inte går fram. Ingen kvittens så vet ej om det gått fram. 

• Funktionsbrevlådor. Klassiskt. Kommer in mejl till en funktion. Vi har skapat 
undermappar. Eller så mejlar man ut till hela gruppen. Där finns det svårigheter. 

 
Arbetsrum 

• Vårt arbetsrum är för svårnavigerat. För mycket. Vilken mapp, system.  
• Som ett svart hål.  
• Arbetsrummen är katastrof.  
• Vill att det ska vara strukturerat. Går inte att söka i de, bland mappar osv. Alla 

arbetsrum ser olika ut.  
• Saknar utbildning i arbetsrum, den utbildning som finns är inte bra 

 
Möten 

• Lite för lite möte/kontakt mellan människor 
• Mötesstrukturen annat problem. 
• Vi har för mycket möten. Kunde man ta bort de. 
• Tillkommit mycket möten med bemanning 



   

• Möteskultur, struktur, mötet blir lidande. Man har inte med sig material, finns ingen 
dagordning. Mycket ad hoc. Alla jobbar med att släcka bränder. Man springer från 
ett möte till ett annat.  

• Inget tydligt ansvar att den här personen ansvara för dagordningen.  
• Problem att vi är så många, krävs så mycket möten för att alla ska få info.  
• Alla bjuds in för rädsla att missa någon 
• Har mötet ett tydligt mål? Ska alla deltagare vara med? 
• Svårt att hitta mötesmallar, de är ej anpassade till operativt arbete 
• Saknas nedbrutna riktlinjer, finns endast övergripande 
• Ont om mötesrum 

 
Kvittens av information 

• Mycket dubbelarbete, saknar kvittens för information. Ett dataprogram som gör 
kvittenser.  

• Om det kommer en ny föreskrift har vi koll men på mindre grejer hade det varit bra 
med en kvittens. 

 
Dubbelarbete 

• Eftersom ni är så många så tänker säkert någon att det där har någon annan tagit. 
• Vi har färgkodning i Outlook, funkar sådär, används dåligt. Man vill diskutera med 

kollegor innan man skickar ut. 
 
Utskrivna papper 

• Vi skriver ut mycket papper och lägger på bordet som ingen läser. 
 
Vill ha info på olika sätt 

• En sak som är svår är att alla vill ha sin kommunikation på olika sätt, kan aldrig 
göra alla helt nöjda. Vi får tillbaks det. 

 
Lösningar 

• Mer personal 
• Mer tid 
• I den bästa av världar skulle man ha i turlistan “tid för mailläsning” 30 inför sitt 

pass och 30 min på slutet. 
• Vi har APT och Funktionsträffar. jag tänker en fjärde dag med bara utbildning.  
• Strukturerat (har en lista att bocka av) 
• Tittar på vår mötesstruktur, som mål att 50% ska bort. Om vi kan få till mer struktur 

och få bort hälften.  
• Kan man samla ihop och ta upp på mötet. 



   

• Gemensamt bestämma att såhär ska vi kommunicera i den här organisationen. T.ex. 
vilken typ av mail skickas från chef till medarbetare. Hur lång tid får en chef ta på 
sig att svara. 

• Enkel sak som när man vidarebefordrar mail, ta bort allt som inte behövs.  
• Jag vill ha den där självbriefingen. Flygledartornet man får allt presenterat för sin 

dag.  
• Kan använda Dittsskärmar till mer.  

 
Arbetsrum 

• Framförallt ska den vara användarvänlig.  
• Man måste kunna söka.  
• Bättre arbetsrum så att man kan hitta. 
• Verktyg som är användarvänliga, arbetsrum. Mer struktur. 
• Har lite med arbetsrum att göra, skulle vi ha någon sida som funkar optimalt så kan 

man som chef säga att kolla i arbetsrummet.  
 
Informella möten 

• Jag vet att jag kan ta spara lite mail om jag går ner och pratar med personen, att vara 
operativ.  

• Känner inte att jag har tid att prata med personalen, men jag måste ta den tiden. Den 
tiden jag lägger på att prata med dem är värdefull 

• Tyvärr, när man går ner och sätter sig så är det trevligt men så känner man att nu 
måste jag gå och jobba.  

• Att nu måste jag gå och göra nytta.  
• Fast det är där man gör nytta, det är det vi får höra. 

  



   

Bilaga 6. Uppföljningsmejl Workshop  
 
Hej! 
 
Stort tack för att ni valde att ställa upp på vår workshop. Hoppas att även ni fick ut något av 
den. Vi fick med oss en hel del värdefullt material till vår studie. I bifogat dokument hittar 
ni anteckningarna, läs gärna igenom och bekräfta om vi uppfattat er rätt eller om det är 
något vi bör ändra.  
Vi kommer i dagarna att skicka ut en enkät till både medarbetare och chefer på enheten 
men till er som var med på workshopen, och utgör vår “expertpanel”, har vi tagit fram 
några kompletterande frågor för att stärka upp vårt material som vi hoppas att ni kan tänka 
er att besvara. Vi vore ytterst tacksamma om ni har tid och möjlighet att besvara dessa inom 
de närmsta dagarna, gärna innan helgen. Tveka inte att höra av er till oss om ni har några 
frågor. 
 
Stort tack för er medverkan! 
 
Vänliga hälsningar 
Sara och Emely 
 
Frågor: 
-Vilka informationskanaler använder du idag? 
- Vilka problem kring det nuvarande sättet att kommunicera upplever ni? 
- Vad skulle du behöva för att kommunicera bättre? 
- Vad skulle du vilja ha mer information om? 
- Vad skulle du vilja ha mindre information om? 
- Vilken information vill ni bli “levererade” och vilken information kan ni eftersöka själva? 
- Är informationen tillräckligt förklarande, ges tillräckligt med sammanhang? Är 
informationen tillräckligt anpassad? 
 
Kompletterande frågor till chefer: 
- Är det tydligt vad som är chefernas resp. medarbetarnas kommunikationsansvar? 
- Är det tydligt vilka förväntningar chefer och medarbetare har på varandras 
kommunikation? 
 
Vänliga hälsningar 
Sara och Emely 
  



   

Bilaga 7. Enkät medarbetare

2019-05-22 Kommunikationsenkät för medarbetare

https://docs.google.com/forms/d/1yAkQcBDI9Bj1xjeaCrXN0xGJsm6pdjOEdqrCRGQp60w/edit 1/5

Kommunikationsenkät för medarbetare

Vi utför just nu en studie över kommunikationsprocessen på din enhet. Målet med studien är att ta 
fram en plan för att förbättra den interna kommunikationen på enheten. För att göra det behöver vi 
veta vad just du tycker om kommunikationen och vi ber dig därför att besvara denna enkät. Det tar 
max 10 minuter och dina svar är viktiga. Vi är tacksamma om du svarar på alla frågor och gärna så 
utförligt du kan på de frågor där möjlighet ges. Du är självklart anonym och dina svar går inte att 
spåra. Har du några frågor, om enkäten eller studien, så är du välkommen att kontakta oss. Tack för 
din medverkan!

1. Vilken funktion har du?
Markera endast en oval.

 Produktionsledare

 Trafikledare

 Informatör

2. Hur skulle du bedöma den interna kommunikationen på ditt jobb?

Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Dålig Bra

3. Hur tycker du att kommunikationen mellan chef och medarbetare fungerar?

Markera endast en oval.

 Mycket dåligt

 Dåligt

 Bra

 Mycket bra

 Vet ej/ingen åsikt

4. I vilken omfattning läser du den information din chef skickar ut via mail?

Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Alltid Aldrig

5. Kan du sålla i den information du får?

Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Vet ej/ingen åsikt



2019-05-22 Kommunikationsenkät för medarbetare

https://docs.google.com/forms/d/1yAkQcBDI9Bj1xjeaCrXN0xGJsm6pdjOEdqrCRGQp60w/edit 2/5

6. Har du tillgång till den information du behöver?

Markera endast en oval.

 Alltid

 Oftast

 Sällan

 Aldrig

7. Kan du hitta den information du behöver?

Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Vet ej/ingen åsikt

8. Hur bedömer du mängden information du tar emot?

Markera endast en oval.

 För mycket

 Lagom mängd

 För lite

9. Hur bedömer du mängden information du skickar iväg?

Markera endast en oval.

 För mycket

 Lagom mängd

 För lite

10. Vad skulle du vilka ha mer information om?

 

 

 

 

 

11. Vad skulle du vilja ha mindre information om?

 

 

 

 

 

12. Hur upplever du att den information du får är anpassad efter mottagaren?

Markera endast en oval.

1 2 3 4

Inte alls Helt anpassad



2019-05-22 Kommunikationsenkät för medarbetare
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13. Upplever du att du får information i tid?

Markera endast en oval.

 Alltid

 Oftast

 Sällan

 Aldrig

14. Är det tydligt vad som är ditt kommunikationsansvar?

Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Vet ej/ingen åsikt

15. I vilken utsträckning svarar din chef på dina mail?

Markera endast en oval.

 Alltid

 Oftast

 Sällan

 Aldrig

16. Hur ofta använder du dig av följande kommunikationskanaler?

Markera endast en oval per rad.

Flera gånger
om dagen

Varje
dag

Någon gång
i veckan Sällan Aldrig

När
tillfälle
ges

Vet
ej/ingen
åsikt

Schemalagda möten
som ex. APT
Uppstartsmöte
9möte
Övriga möten
Veckobrev
Bra att veta
Anslagstavlan
Whiteboardtavlan
med gannten
DITTskärmar
Arbetsrum
Wikin
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17. Hur upplever du nyttan med följande kommunikationskanaler?

Markera endast en oval per rad.

Stor
nytta

Viss
nytta

Minimal
nytta

Ingen nytta
alls

Vet ej/ingen
åsikt

Schemalagda möten som
ex. APT
Uppstartsmöte
9möte
Övriga möten
Veckobrev
Bra att veta
Anslagstavlan
Whiteboardtavlan med
gannten
DITTskärmar
Arbetsrum
Wikin

18. Använder du dig av några andra kommunikationskanaler än de tidigare nämnda, vilka?

 

 

 

 

 

19. Beskriv det främsta problemet med kommunikationen som du ser det

 

 

 

 

 

20. Vad skulle du behöva för att förbättra dina möjligheter till kommunikation?

 

 

 

 

 

21. Har du några övriga synpunkter eller önskemål gällande kommunikationen?

 

 

 

 

 



   

Bilaga 8. Enkät chefer 

 

2019-06-05 Kommunikationsenkät för chefer

https://docs.google.com/forms/d/1iMlSkGLkLIM6C9uwDiX2zVWdtBYhMOP9P0gsqHQ795w/edit 1/5

Kommunikationsenkät för chefer
Vi utför just nu en studie över kommunikationsprocessen på din enhet. Målet med studien är att ta 
fram en plan för att förbättra den interna kommunikationen på enheten. För att göra det behöver vi 
veta vad just du tycker om kommunikationen och vi ber dig därför att besvara denna enkät. Det tar 
max 10 minuter och dina svar är viktiga. Vi är tacksamma om du svarar på alla frågor och gärna så 
utförligt du kan på de frågor där möjlighet ges. Du är självklart anonym och dina svar går inte att 
spåra. Har du några frågor, om enkäten eller studien, så är du välkommen att kontakta oss. Tack för 
din medverkan!

1. Hur skulle du bedöma den interna kommunikationen på ditt jobb?
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Dålig Bra

2. Hur tycker du att kommunikationen mellan chef och medarbetare fungerar?
Markera endast en oval.

 Mycket dåligt

 Dåligt

 Bra

 Mycket bra

 Vet ej/ingen åsikt

3. Kan du sålla i den information du får/skickar?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Vet ej/ingen åsikt

4. Har du tillgång till den information du behöver?
Markera endast en oval.

 Alltid

 Oftast

 Sällan

 Aldrig

5. Kan du hitta den information du behöver?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Vet ej/ingen åsikt



2019-06-05 Kommunikationsenkät för chefer
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6. Hur bedömer du mängden information du tar emot?
Markera endast en oval.

 För mycket

 Lagom mängd

 För lite

7. Hur bedömer du mängden information du skickar iväg?
Markera endast en oval.

 För mycket

 Lagom mängd

 För lite

8. Vad skulle du vilka kommunicera mer om?
 

 

 

 

 

9. Vad skulle du vilja kommunicera mindre om?
 

 

 

 

 

10. Hur upplever du att den information du skickar är anpassad efter mottagaren?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Inte alls Helt anpassad

11. Upplever du att du får information i tid?
Markera endast en oval.

 Alltid

 Oftast

 Sällan

 Aldrig
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12. Hur kontrollerar du att medarbetarna har tagit del av informationen?
 

 

 

 

 

13. Är det tydligt vad som är ditt kommunikationsansvar?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Vet ej/ingen åsikt

14. Är det tydligt vilka förväntningar chefer och medarbetare har på varandras
kommunikation?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Vet ej/ingen åsikt

15. Har du någon utbildning i kommunikation? Om ja, vilken?
 

 

 

 

 

16. Hur ofta använder du dig av följande kommunikationskanaler?
Markera endast en oval per rad.

Flera gånger
om dagen

Varje
dag

Någon gång
i veckan Sällan Aldrig

När
tillfälle
ges

Vet
ej/ingen
åsikt

Schemalagda möten
som ex. APT
Uppstartsmöte
9möte
Övriga möten
Veckobrev
Bra att veta
Anslagstavlan
Whiteboardtavlan
med gannten
DITTskärmar
Arbetsrum
Wikin
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17. Hur upplever du nyttan med följande kommunikationskanaler?
Markera endast en oval per rad.

Stor
nytta

Viss
nytta

Minimal
nytta

Ingen nytta
alls

Vet ej/ingen
åsikt

Schemalagda möten som
ex. APT
Uppstartsmöte
9möte
Övriga möten
Veckobrev
Bra att veta
Anslagstavlan
Whiteboardtavlan med
gannten
DITTskärmar
Arbetsrum
Wikin

18. Använder du dig av några andra kommunikationskanaler än de tidigare nämnda, vilka?
 

 

 

 

 

19. Beskriv det främsta problemet med kommunikationen som du ser det
 

 

 

 

 

20. Vad skulle du behöva för att förbättra dina möjligheter till kommunikation?
 

 

 

 

 

21. Har du några övriga synpunkter eller önskemål gällande kommunikationen?
 

 

 

 

 



   

 
 
Bilaga 9. Missiv Enkät 
 
Hej! 
 
Vi utför just nu en studie över kommunikationsprocessen på din enhet. Målet med studien 
är att ta fram en plan för att förbättra den interna kommunikationen på enheten. För att göra 
det behöver vi veta vad just du tycker om kommunikationen och vi ber dig därför att 
besvara denna enkät. Det tar max 10 minuter och dina svar är viktiga. Vi är tacksamma om 
du svarar på alla frågor och gärna så utförligt du kan på de frågor där möjlighet ges. Du är 
självklart anonym och dina svar går inte att spåra. Har du några frågor, om enkäten eller 
studien, så är du välkommen att kontakta oss. Tack för din medverkan! 
 
Vänliga hälsningar 
Sara och Emely 
  



 
 

Bilaga 10. Diagram 

 
Figur 8: Diagrammet visar i vilken utsträckning medarbetarna använder sig av ovanstående 
kommunikationskanaler (Egen konstruktion, 2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
Figur 9: Diagrammet visar i vilken utsträckning cheferna använder sig av ovanstående 
kommunikationskanaler (Egen konstruktion, 2019).  
 



   

 
 

Figur 10: Diagrammet visar medarbetarnas upplevda nytta av kommunikationskanalerna 
(Egen konstruktion, 2019).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
Figur 11: Diagrammet visar chefernas upplevda nytta av kommunikationskanalerna (Egen 
konstruktion, 2019). 


