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Abstract

Communication tools and its effects on the internal
communication within an organisation

Beatrice Yxhammar

The globalization and digitalisation have made information more avalible. In order to
handle a huge amount of information, technical tools may be used. Within
organizations, technical tools are at times used to facilitate dissemination of
information. However, if the technical tools are not functioning for its purpose, the
tool might insted aggravate the dissemination of information. A pilot study,
accomplished at a company named Briab, showed that employeed felt unsatisfied with
the technical communication-tools used within the company. Based on the result from
the pilot study, this study has been done with the purpose to chart actions of
impovements for the internal communcation-tools at Briab. The prospect of
improved internal communication-tools was to contribute to improvement of the
internal communication as a hole.
   
The study was delimited to the four central communication-tools within Briab; the
intranet, Briab Studio, Microsoft Teams and Microsoft Outlook. In order to achieve
the purpose of the study, a survey was preformed upon the hole company. The result
of the survey identified the needs for internal communication and the oponions
regarding the internal communication-tools. The survey result showed that the
respondents experianced defects regarding all of the internal communication-tools,
yet mostly regarding the intranet and Briab Studio. The respondents did, among
other, describe that to much information were not updated, that information were
not mediated in a satisfying way and that the company lacked knowledge for how to
communicate internally. 

Based on the results from the survey, analysis were done by the means of affinity
diagrams, where the answers were categorised and the two main problems, of the
respective communication-tools, were charted. In order to provide effective actions
of improvements, the main causes of the problems were identified through a
workshop together with representatives of the company. The main causes were
identified as a lack of information-ownership, categorisation of information and
guidelines for internal communication, among others. The problems with the internal
communicaiton-tools generated in a lack of concern within the employees at Briab,
overload of information resulted in employees missing out on important information
and the lack of guidelines for internal communication opened to employees using the
communication-tools in various ways. Based on the main problems, theories and the
employees suggestion of improvement, an action plan of improvements was made.
Through the action plan, the purpose of the study was achieved by charting actions of
improvements for the internal communication-tools. Briab has been recomended to
implement and follow up on the effect of the actions, in order to improve the
communication-tools and hopefully improve the interal communication within the
company.

Key words: communication-tools, information technology, internal communication,
improvement, total quality management.  
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Sammanfattning 

Globaliseringens och digitaliseringens framväxt har givit upphov till att människor har fått 
större tillgång till information. I syfte att underlätta hanteringen av massinformation kan 
bland annat tekniska hjälpmedel användas. Inom organisationer används bland annat tekniska 
kommunikationsverktyg för att underlätta informationsspridningen inom verksamheten. 
Fungerar inte kommunikationsverktygen i enlighet med sitt syfte och verksamhetens 
kommunikationsbehov kan de istället försvåra kommunikationen inom verksamheten. Vid en 
förstudie som har genomförts på företaget Briab har det visat sig att medarbetare upplevt att 
de interna kommunikationsverktygen inte fungerat tillräckligt väl för att underlätta företagets 
interna kommunikation. Utifrån resultatet av förstudien har denna studien har genomförts i 
syfte att ta fram förbättringsåtgärder för de interna kommunikationsverktygen på Briab. 
Förhoppningen var att effekterna av förbättrade interna kommunikationsverktyg även skulle 
bidra till att förbättra företagets interna kommunikation.  
 
Studien avgränsades till att undersöka de fyra centrala interna kommunikationsverktygen på 
Briab: intranätet, Briab Studio, Microsoft Teams och Microsoft Outlook. För att uppnå syftet 
med studien har en enkätundersökning genomförts på hela företaget. Resultatet av 
enkätundersökningen kartlade medarbetarnas kommunikationsbehov samt hur de deras 
upplevelse av respektive kommunikationsverktyg. Resultatet har visat att respondenterna 
upplever brister hos alla verktyg, men främst hos intranätet och Briab Studio. Respondenterna 
har bland annat beskrivit att det finns allt för mycket information som inte är uppdateras, att 
information inte har förmedlats på ett tillfredställande sätt och att det saknats kunskap för hur 
man ska använda vissa kommunikationsverktyg. 
 
Utifrån enkätsvaren har en analys genomförts genom släktskapsdiagram, där svaren 
kategoriserades och kartlade vilka två huvudproblem som respektive kommunikationsverktyg 
hade. I syfte att ta fram effektiva åtgärder har grundorsakerna för huvudproblemen hos 
kommunikationsverktygen kartlagts genom en workshop tillsammans med representanter från 
företaget. Grundorsakerna var bland annat bristande informationsägandeskap, kategorisering 
av information och riktlinjer för internkommunikation. Problemen hos de interna 
kommunikationsverktygen gav upphov till att bristande delaktighet hos Briabs medarbetare, 
informationsöverflöd resulterade i att medarbetare missade viktig information och bristande 
riktlinjer gjorde att medarbetare använde kommunikationsverktygen på olika sätt. Utifrån 
grundproblemen, teorier och medarbetarnas förslag på lösningar, har en åtgärdsplan tagits 
fram. Genom åtgärdsplanen uppnådde studien sitt syfte att ta fram förbättringsåtgärder för de 
interna kommunikationsverktygen. Briab har rekommenderats att vidare implementera 
åtgärderna och följa upp dess effekter för att förbättra de verktygen och förhoppningsvis den 
interna kommunikationen på företaget.  
 
 
 
Nyckelord: förbättringsarbete, kommunikationsverktyg, informationsteknik, 
internkommunikation, offensiv kvalitetsutveckling.   
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Begreppsbeskrivning 
  
Intranätet: Är Briabs interna hemsida för alla medarbetare, även kallat Simba. 
  
Briab Studio: En månadsvis presentation från ledningen på Briab för att uppdatera företaget 
vad som händer. Alla medarbetare har obligatoriskt deltagande fysiskt på plats eller via 
livesändning på distans.  
 
Microsoft Teams: Ett program inom Office 365 i syfte att arbeta i Teams och chatta i grupper. 
  
Microsoft Outlook: Ett program inom Office 365 i syfte att använda e-mail och kalender. 
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1. Introduktion 
      
1.1 Inledning 
Traditionellt har information inneburit makt. Information har varit tillgänglig av ett fåtal 
människor som i och med detta givit dem makt genom den kunskap informationen bär på. 
Idag finns den information, som tidigare var privilegierad, tillgänglig för alla. Fler människor 
har tillgång till samma och framförallt mer information (Hård af Segerstad, 2011, s. 200; 
Heide, Johansson och Simonsson, 2015, s. 126,162). Genom internets framväxt har 
transparensen och informationstillgängligheten ökat. Det nya informationssamhället som 
vuxit fram har förändrat den kommunikativa spelplanen där det idag krävs nya egenskaper 
för att människor att orientera sig i det informationsöverflöd som vuxit fram (Hård af 
Segerstad, 2011, s. 189-193). Vissa menar på att vi idag lever i ett så kallat 
informationstekniskt samhälle (IKT) där den stora utmaningen är att lyckas bearbeta, lagra 
och kommunicera information på ett ändamålsenligt sätt (Hård af Segerstad, 2011, s. 189-
193, s. 38; Heide, Johansson och Simonsson, 2015, s. 126,162).  
 
I ett IKT samhälle är det viktigt att hitta verktyg för att underlätta bearbetning, lagring och 
förmedling av information (Hård af Segerstad, 2011, s. 193-199). Genom digitaliseringens 
framväxt har kunskap om kommunikationsverktyg ökat och förbättrat förutsättningarna för 
människor att hantera och orientera sig i ett informationsöverflöd. Med hjälp av nya 
kommunikationssystem och verktyg har vi idag större möjligheter sortera information, söka 
upp relevant och väsentlig information, kommunicera ut information till enbart berörda parter 
etc. (Valacich och Schneider, 2018, s. 32-44). Ett kommunikationsverktyg definieras som ett 
verktyg som tar in, samlar, hanterar och distribuerar användbar information.  
 
IKT:s framfart har en stor påverkan på organisationsutveckling (Hård af Segerstad, 2011, s. 
199). Information är grundläggande för kunskaps- och kompetensutveckling inom 
organisationer, detta kallas knowledge management (Awad och Ghaziri, 2003, s. 3). Kunskap 
och kompetens är förutsättningar för att motivera och engagera medarbetare samt producera 
det värde som företaget avser leverera till sina kunder (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 471). 
Bristande kommunikation, informationsöverföring, kan leda till stora problem hos 
organisationer där missuppfattningar, tolkningsfel eller informationsbrist kan leda till fel och 
brister inom den operativa verksamheten.  
 
Vissa menar på att det idag finns en hög tilltro till IKT som en effektivisering av företagets 
kommunikation och kunskapsöverföring. Hög tilltro till IKT, som en lösning på 
kommunikation och kunskapsöverföring inom en organisation, kan vara problematisk. IKT 
verktyg som intranät, e-mail och andra kommunikationsverktyg har möjlighet att förenkla 
kommunikation och kunskapsöverföring i en organisation, men förbättrar inte 
kommunikationen genom att enbart erhålla information. Kunskapsöverföring och effektiv 
kommunikation kräver en djup förståelse för de kommunikation- och informationsbehov som 
finns hos organisationens medarbetare (Heide, 2002, s. 14).  
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1.2 Bakgrund och problemformulering  
Briab är ett företag på cirka 150 medarbetare som arbetar med konsultering inom brand och 
risk. Företaget har ett flertal affärsområden Fire Safety Engineering, Risk Management, New 
Technology och Products and Solutions. De flesta som arbetar på Briab är tekniska konsulter 
som hjälper företagets kunder att brand och risksäkra bl.a. byggnader i ett tidigt skede i 
byggprocessen. Briab hjälper även sina kunder med förvaltning av genom exempelvis 
försäkringstekniska frågor. Arbetet med kunderna sker främst i projektform. Verksamheten 
på Briab tekniskt intensiv där teknikfrågor och forskning är viktigt för att utveckla företaget 
för att på bästa sätt hitta bra lösningar till sina kunder (Briab, n.d). 
      
En förstudie genomfördes, under januari till mars 2019, på Briab angående vad företaget har 
för interna förbättringsområden. Förstudien kartlade och prioriterade mellan tre väsentliga 
förbättringsområden i förstudien, dessa var internkommunikation, kvalitet- och 
hållbarhetsarbete samt offboarding processen. Förstudien visade att det var den interna 
kommunikationen på företaget som hade störst brister och uppmärksammade problem. 
Förstudiens resultat visar att internkommunikationen var det förbättringsområde som skulle 
ge mest nytta av att genomgå ett förbättringsarbete (Bilaga 1). I förstudien framgår det att 
internkommunikationen var av stor betydelse för företagets medarbetare genom den 
frustration som identifieras i de problem som beskrevs i intervjuerna. Problemen som 
beskrivs i förstudien var på vilket sätt företaget förmedlar och mottager information. 
      
Sammanfattningsvis upplever respondenterna i förstudien att det inte finns tillräckligt väl  
fungerande verktyg för internkommunikation. De interna kommunikationsverktygen brister 
såväl i att sprida som att ta emot den information som är väsentlig för den enskilda 
medarbetaren (Bilaga 1). Briab har enligt förstudien ett identifierat problem med sin 
internkomunikation som ligger i linje med de utmaningar som det nya IKT samhället innebär 
i form av att bearbeta, lagra och kommunicera information. Bristande 
kommunikationsverktyg gör att det blir ännu svårare för Briab att ha en god fungerande 
internkommunikation (Bilaga 1; Hård af Segerstad, 2011, s. 193-199).  

      
1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att ta fram förbättringsåtgärder för Briabs verktyg för 
internkommunikation. Syftet har som önskat effekt att förbättra den interna 
kommunikationen på Briab. För att uppnå syftet avser studien besvara följande 
frågeställningar: 
  
1. Vilka verktyg för internkommunikation finns på Briab?  
2. Vilka interna kommunikationsbehov har Briabs medarbetare?  
3. Möter de interna kommunikationsverktygens egenskaper och funktioner de behov som 
identifieras hos företagets medarbetare?  
4. Vad är orsakerna till att företagets verktyg för internkommunikation inte uppfyller de 
identifierade behoven?  
5. Vad bör åtgärdas av företagets verktyg för internkommunikation för att uppfylla de 
identifierade behoven?  
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1.4 Avgränsningar  
Studien kommer enbart förbättra fyra verktyg för internkommunikation som anses ha en 
central betydelse för företaget. Studien kommer inte att kontrollera effekterna av de 
framtagna förbättringsåtgärderna.  
      

2. Teori 
      
Kvalitetsutveckling som teori startade i Japan under 1970-talet (Bergman och Klefsjö, 2012, 
s. 19). Initialt skapades kvalitetscirklar som lösningen på problemet. Vidare under 1990-talet 
dominerade statistisk processtyrning i samband med framväxten av Six Sigma. Under 2000-
talet växte ett fokus på att minska slöseri som en del av Lean management. Idag finns ett 
flertal kvalitetstekniska teorier och utgångspunkter, trots att de alla har relativt lika 
värderingar och innehåll där det som skiljer dem åt framförallt är vart de lägger sitt fokus. 
Kvalitetsutveckling som teori har vuxit och används mer och mer inom företag och 
organisationer. 
      
Teorier inom organisationskommunikation har en längre historik än teorier inom 
kvalitetsutveckling (Heide, Johansson och Simonsson, 2016, s. 81-116). Den forskning som 
bedrivs inom organisationskommunikation utgår framförallt utifrån tre perspektiv; det 
klassiska-, tolkande- och kritiska perspektivet. Det klassiska perspektivet har sitt ursprung 
under 1800-talet och har sin grund i att se kommunikation som något som kan förbättras och 
mätas i en organisation. Forskning inom det klassiska perspektivet idag är framförallt 
Marques som främst studerar hur man kan förbättra kvalitet på organisationskommunikation. 
Det tolkande perspektivet ser kommunikation inom organisationer som resultat av social 
interaktion genom kommunikation, där organisationskommunikation främst ska ses som 
meningsskapande och kulturbyggande. Det kritiska perspektivet ser på 
organisationskommunikation som en del av ett strukturellt maktskapande. Kommunikation 
ses som ett maktverktyg genom de rutiner och normer som skapas. 
      
De studier som har som syfte att förbättra verktyg för kommunikation inom företag har 
främst en syn på kommunikation som något påverkningsbart, i enlighet med det klassiska 
perspektivet på kommunikation (Andersson, 2003; Ögren och Johansson, 2014; Kjellkvist, 
2018).  Studier om verktyg för internkommunikation beskriver olika digitala plattformar som 
kommunikationsverktyg, framförallt intranät som en relativt ny och växande plattform för 
intern kommunikation. Betydelsen av medarbetares engagemang, motivation, behov och 
förutsättningar beskrivs ofta som viktigt i studier rörande förbättring av kommunikation. 
Studier som kombinerar teorier om kvalitetsutveckling och organisationskommunikation är 
inte vanligt förekommande.  
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2.1 Teoretisk utgångspunkt 
Den teori som berörs i denna studie härrör främst till betydelsen av information och 
kommunikation för att en organisation ska kunna arbeta i enlighet med offensiv 
kvalitetsutveckling. Utifrån definitionen av kommunikation som en process för 
informationsdelning och kunskapsutveckling berör det till stor del förutsättningarna för 
medarbetarnas delaktighet, möjlighet att basera beslut på fakta och slutligen den interna 
kundnöjdheten. Teorin avser slutligen att belysa de kommunikationsverktyg som företag 
använder sig av för att underlätta och effektivisera den interna kommunikationen. Genom 
kommunikationsverktyg som möter medarbetarnas kommunikationsbehov kan företag och 
organisationer effektivisera sin interna kommunikation och därmed förbättra verksamheten.  

 
2.2 Teoretisk bakgrund   
Den teoretiska bakgrunden byggs upp av primärt två ämnen, offensiv kvalitetsutveckling 
samt kommunikation inom organisationer. Teorier inom offensiv kvalitetsutveckling ligger 
som grund för studiens angreppsätt att förbättra de interna kommunikationsverktygen. 
Teorier inom organisationskommunikation ligger till grund för att förstå hur de interna 
kommunikationsverktygen påverkar kvalitén på företagets kommunikation.  
      
Offensiv kvalitetsutveckling 
Offensiv kvalitetsutveckling definieras som ett integrerat kvalitetsarbete i en organisation. 
Kvalitetsutveckling innebär att ständigt sträva efter att uppfylla och helst överträffa, de behov 
som finns hos organisationens kunder (Bhat, 2010, s. 46-48). Förbättringsarbetet syftar till att 
pågå kontinuerligt och kräver engagemang från ledning och medarbetare samt ett fokus på de 
processer som tillslut levererar ett värde för företagets kunder (Tarí, Molina, och Castejo ́n, 
2006, s. 497; Bergman och Klefsjö, 2012, s. 38, 56). Offensiv kvalitetsutveckling strävar efter 
att öka kundtillfredsställelsen genom att förbättra verksamheten utifrån kundernas behov.  
 
Utgångspunkten för offensiv kvalitetsutveckling vilar på följande värderingar, även kallade 
hörnstenar (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 38). 

 
Figur 1: Egenkonstruerad hörnstensmodell baserad på illustration av Bergman och 

Klefsjö (2012, s. 40). 
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Teorier om kvalitetsutveckling menar på, för att öka kundtillfredsställelsen bör 
organisationen studera och identifiera kundernas behov (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 40; 
Bhat, 2010, s. 140ff). Den traditionella synen på begreppet kund är de som köper 
organisationens producerade varor och tjänster. Emellertid innefattar begreppet även de 
interna kunderna. De interna kunderna är företagets medarbetare. Medarbetarnas behov 
spelar en central roll för verksamhetsutveckling. Medarbetarna skapar värde för de externa 
kunderna genom verksamhetens processer. Är inte de interna medarbetarnas behov uppfyllda 
påverkas den externa kundtillfredsställelse och därmed förbättrar verksamhetens 
produktkvalitet (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 41-42).  
 
I syfte att uppnå en förbättrad kvalité och en förbättrad verksamhet finns det inom teorier om 
kvalitetsutveckling ett flertal arbetssätt och verktyg att använda sig av (Bergman och Klefsjö, 
2012, s. 422; Bhat, 2010, s. 64). Ett verktyg som används inom offensiv kvalitetsutveckling 
är släktskapsdiagram. Ett släktskapsdiagram används för att gruppera en stor mängd data i 
syfte att skapa en sammanfattande bild över vad insamlad data säger. Den data som oftast 
analyseras är idéer behov och åsikter (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 486-490). 
Släktskapsdiagram fungerar väl i ett sammanhang åsikter, behov och idéer har olika 
beskrivningar på olika nivåer, men har beskriver samma sak eller har kopplingar mellan 
varandra (Takai och Ishii, 2010, s. 101-102; Plain, 2007). Ett släktskapsdiagram brukar 
genomföras genom en flerstegsmetod.  
 
De steg som en kategorisering av data generellt genomgår för att få fram ett 
släktskapsdiagram är följande;  

1. Inskaffa individuella svar 
2. Klustra de lappar som är besläktade 
3. Sammanställ de lappar som benämner samma fenomen och skapa kategorier 
4. Kartlägg sambandet mellan de besläktade kategorierna 
5. Illustrera sambandet mellan kategorierna i ett släktskapsdiagram, se Figur 2. 

 

 
Figur 2: Egenkonstruerat släktskapsdiagram baserad på illustration av Bergman och Klefsjö 

(2012, s. 486). 
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Ytterligare att kvalitetstekniks verktyg som används inom offensiv kvalitetsutveckling är 
orsak-verkan-diagram. Orsak-verkan diagram används i syfte är att kartlägga grundorsaken 
till ett identifierat problem. Det finns olika sätt att gå tillväga för att kartlägga orsaker till ett 
problem (Oxford Reference, 2016). En frågeteknik som kan användas för att hitta rotorsaken 
till ett problem är att använda 5 varför (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 242-246). 
Frågetekniken 5 varför går ut på att då ett problemen identifieras, ska man ställa frågan, och 
svara på varför, problemet existerar. Syftet är att ställa tillräckligt många varför för att 
kartlägga grundorsaken till ett identifierat problem. Genom att lösa ett grundorsaken till 
problemen, som identifierats genom fem varför, åtgärdas de efterföljande problemen som en 
följd av detta.  

      

 

Figur 3: Egenkonstruerad orsak-verkan diagram baserad på Oxford Reference (2016) 
 
Det finns kritik riktad mot kvalitetsutveckling som förbättringsteori genom dess tillämpnings- 
och implementeringssvårigheter (Bhat, 2010, s. 37,391). Svårigheterna yttrar sig till står del i 
en bristande förståelsen för vad ett kvalitetssystem innebär. Tillämpning och implementering 
hanteras som ett program och inte som ett helhetsgrepp för verksamheten (Bhat, 2010, s. 389; 
Tarí, Molina, och Castejo ́n, 2006, s. 497; Salaheldin, 2009, s. 216, 230). Implementering av 
kvalitetssystem är lång och tidskrävande och kräver en företagskultur som är förenlig med 
kvalitetsutvecklingens värderingar, inte enbart en åtgärdsplan, vilket gör offensiv 
kvalitetsutveckling svår att implementera och hantera. Bristande förståelse för 
kvalitetssystemets omfattning och resurskrävande gör att många företagsledare ger upp i tron 
om att ett förbättrat resultat ska tillfalla inom en kort tid, kvalitetsutveckling är en långvarig 
process för ständiga förbättringar över tid. 
      
Orsakerna till en bristande förståelse för kvalitetsutveckling menar kritiker beror på att 
beskrivningen av vad offensiv kvalitetsutveckling är otydlig eller varierar mellan olika 
författare (Bergquist, Fredriksson och Svensson, 2005, s. 310,318; Ngwenya, Sibanda och 
Matunzeni, 2016). De värderingar, tillämpningar och fokus som beskrivs inom offensiv 
kvalitetsutveckling kritiseras för att vara riktade mot en viss typ av verksamhet, där vissa 
förutsättningar som att anställda vill arbeta mer kvalitativt och har kunskap om det, att det 
finns flexibilitet i organisationsstrukturen, att man kan definiera kund och kvalité, att det 
finns processer och rutiner för hur verksamheten ska fungera etc., antas finnas, i en 
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organisation (Radin och Coffee, 1993). Brist på en enhetlig definition, anpassning till alla 
former av verksamheter samt avsaknad av verktyg för implementering gör att företag och 
organisationer misslyckas att implementera offensiv kvalitetsutveckling i sin verksamhet.  
      
Kommunikation 
Kommunikation definieras enligt nationalencyklopedin som “överföring av information 
mellan människor, djur, växter eller apparater” (Nationalencyklopedin, n.d.). Peder Hård af 
Segerstad (2011, s. 34) bekräftar denna definition på begreppet genom sin beskrivning av att 
kommunikation är en process för att sprida information. Hård af Segerstad gör även en 
koppling mellan information och kunskap. Han beskriver att information är grundläggande 
för kunskap, men att det krävs en tolkningsprocess för att information ska generera kunskap 
hos mottagaren. Han menar att “information är kunskapens råvara” (Hård af Segerstad s. 38). 
En av de mest vedertagna beskrivningarna av kommunikationsprocessen är 
kommunikationsmodellen av Shannon och Weavers (Shannon och Weaver, 1949, s. 3). Figur 
4 illustrerar kommunikationsmodellen och hur information från informationskällan överförs 
till informationsmottagaren.  

 
Figur 4: Egenkonstruerad kommunikationsmodell baserad på Shannon och Weaver (1949, s. 

3). 

Kommunikationsprocessen sker mellan två parter (Valacich och Schneider, 2018, s. 45). 
Dessa parter kan bestå av levande organismer men också mellan tekniska system. Den 
vanligaste kommunikationen som diskuteras i forskningslitteratur är den mellan människor. I 
takt med att teknologin och digitaliseringen utvecklas blir det dock allt mer vanligt med 
kommunikation mellan människa och tekniskt system, eller till och med mellan två tekniska 
system.  
 
Kommunikation inom organisationer fungerar på samma grundläggande sätt som 
kommunikationsprocessen (Heide, Johansson och Simonsson, 2015, s. 63-64). Likt offensiv 
kvalitetsutvecklings beskrivning av kund, delas kan organisationskommunikation delas in i 
intern och extern kommunikation. Den interna kommunikationen är den som sker mellan 
organisationens alla medlemmar. Extern kommunikation är den kommunikation som sker 
mellan organisationen och externa aktörer som exempelvis kunder, leverantörer och media.  
      
Det som skiljer kommunikation inom en organisation, mot den allmänna beskrivningen av 
kommunikation, är att den ofta sker för att nå mål kopplade till organisationens verksamhet 
(Forslund, 2016, s. 36ff). Företagsledningen har ofta en vision, mission, affärsplan, affärsmål, 
etc., som ska uppnås och följas för att företaget ska utvecklas i en önskad riktning. Strategi är 
en benämning på den väg företaget avser gå för att uppnå sina mål. Strategi kan även 
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tillämpas på företagets kommunikation. Strategisk kommunikation är en plan för hur 
organisationer kan kommunicera ett budskap till en publik på det mest ändamålsenliga sättet 
(Gulbrandsen och Just, 2016, s. 93). Strategisk kommunikation kan exempelvis vara en plan 
för att på bästa sätt förmedla och sprida information, och därmed kunskap, om 
organisationens mål och riktlinjer.  
      
Kommunikation och kvalitetsutveckling 
Utifrån hörnstenarna basera beslut på fakta, skapa förutsättningar för delaktighet och sätta 
kunderna i centrum, spelar kommunikationen en viktig del för offensiv kvalitetsutveckling 
(Bergman och Klefsjö, 2012, s. 38-40). Bergman och Klefsjö beskriver främst vikten av att 
basera beslut på fakta utifrån ett kvalitetsutvecklingsperspektiv, där fakta som samlas in 
ligger till grund för vad som ska förbättras (s. 42-44). Fakta ligger även till grund för hur 
medarbetare inom en organisation fattar beslut och därmed bedriver den vardagliga operativa 
verksamheten. För att skapa delaktighet hos medarbetarna behöver medarbetare känna att de 
har möjlighet att påverka sin arbetssituation.  
      
Kommunikation och kunskap är två viktiga beståndsdelar för att skapa delaktighet hos 
medarbetare (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 48-50). Carlzon stärker detta argument genom 
att förklara att “En människa som inte har information, inte kan ta ansvar. En människa som 
har information kan inte undgå att ta ansvar” (Carlzon, 2008, s. 3). För att medarbetare ska 
uppleva delaktighet, få sina behov fyllda och kunna basera sina beslut på fakta, krävs det en 
fungerande internkommunikation. Intern kommunikation är viktigt för att leva upp till 
hörnstenarna inom offensiv kvalitetsutveckling där strategisk kommunikation kan ses som ett 
arbetssätt.  
 
En viktig del inom offensiv kvalitetsutveckling är att ständigt förbättras och utvecklas. För att 
organisationer ska lyckas att ständigt förbättras krävs det att lyckas lära av sina erfarenheter 
och skapa organisatoriskt lärande (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 414-417; Grafström, 
Jonsson, Stig och Strannegård, 2017, s. 184-187). För att skapa erfarenhets- och 
kunskapsöverföring inom en organisation krävs det att utrymme skapas för informationen att 
spridas inom organisationen så att medarbetare kan lära av varandra (Grafström et al., 2017, 
s. 186). Knowledge management är en metod för att ta tillvara på organisationers interna 
kunskap. Det finns ett flertal definitioner på knowledge management (Awad och Ghaziri, 
2003, s. 3), Mats Heide definierar begreppet som “...styrning och hantering av en 
organisations interna information med hjälp av informations- och kommunikationsteknik i 
syfte att utvinna mer användbar kunskap (Heide, 2002, s. 13).  
 
Tekniken inom organisationen spelar en stor roll för möjligheten att sprida information och 
erfarenheter eftersom teknik idag ligger till grund för organisationers kommunikativa 
infrastruktur (Awad och Ghaziri, 2003, s. 3). Medarbetaren spelar en nyckelroll inom 
knowledge management eftersom det de besitter kunskaperna som ska föras vidare (Heide, 
2002, s. 13, 43). Viktigt för organisationer, vid såväl strategisk kommunikation som 
knowledge management, är att utgå från medarbetarnas informationsbehov eftersom lärande i 
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praktiken oftast är behovsstyrt. Medarbetare letar oftast upp den information som de för 
tillfället har behov av i sitt arbete.  
 
Kommunikationsverktyg är en av teknikerna som förser medarbetare med information utifrån 
sitt informationsbehov (Awad och Ghaziri, 2003, s. 3). Exempel på verktyg kan vara email, 
fysiska eller digitala möten, intranät eller andra informationssystem etc. Ur ett 
kommunikativt perspektiv bör dessa verktyg underlätta för kommunikationen mellan 
informationskällan och mottagaren genom att skapa kanaler som möjliggör information (Hård 
af Segerstad, 2011, s. 34). Fungerar inte kommunikationsverktygen kan de istället bli en 
störningskälla i kommunikationsprocessen, se Figur 4.  
      
Kommunikationsverktyg underlättar inte automatiskt kommunikationen i en organisation 
(Heide, 2002, s. 79; Hård af Segerstad, 2011, s. 230-236). Genom att öka antal 
kommunikationsverktyg ökar oftast även den totala informationsmängden. Mycket 
information och kommunikation eller många kommunikationsverktyg är inte detsamma som 
väl fungerande kommunikation. Finns det allt för mycket information och plattformar att 
kommunicera genom kan det kan såväl informationsöverflöd som kommunikationsintrång 
skapas.  
      
Informationsöverflöd innebär att en medarbetare får och har tillgång till för mycket 
information vilket gör att alla information inteckna bearbetas (Heide, 2002, s. 79; Hård af 
Segerstad, 2011, s. 230-236). Informationsöverflöd kan leda till att den information som är 
viktig för medarbetaren inte når fram genom all irrelevant information.  
Kommunikationsintrång innebär att information ofrivilligt delges till någon via ett 
kommunikationsverktyg genom att information skickas eller noterar där mottagaren avses 
svara eller ta del av informationen trots att denne inte bett om det (Heide, 2002, s. 80). 
Kommunikationsintrång kan skapa stress och ger inte medarbetare möjlighet att selektera den 
information de vill ta del av.  
 

3. Metod 
I detta kapitel kommer studiens undersökningsmetod presenteras. Val av metoder för 
datainsamling och analys kommer att beskrivas och motiveras för på vilket sätt de bidrar till 
att uppnå studiens syfte. Varje metod motiveras genom att besvara en eller flera av studiens 
frågeställningar.  
  
3.1 Undersökningsmetod  
Syftet med examensarbetet uppnås genom att dels skapa en förståelse hur verktygen för 
internkommunikationen i uppfattas av Briabs anställda och kräver därmed data i form av 
kommunikationsbehov, upplevelser och åsikter. Kommunikationsbehov, upplevelser och 
åsikter etc. kategoriseras som kvalitativ data och innebär att examensarbetet kommer vara en 
kvalitativ forskningsstudie (Denscombe, 2018, s. 23-25).  
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Studien har genomförts i enlighet med designen aktionsforskning. Aktionsforskning är en 
design praktiskt tillämpad för att angripa verkliga problem, vanligtvis inom en organisation i 
syfte att utveckla organisationen (Denscombe, 2018, s. 173-179; Eriksson och Wiedersheim-
Paul, 2014, s. 43). Aktionsforskningen tillämpas väl i denna studie då studiens case är ett 
verkligt problem med den interna kommunikationen på Briab, som genom studien avses 
förbättras.  
      
I egenskap av att angripa ett verkligen problem i en organisation, kännetecknas 
aktionsforskningen av att arbeta nära den verklighet där studien utförs. Såväl den som 
genomför studien som organisationen där studien utförs, påverkar och bidrar till studiens 
resultat (Denscombe, 2018, s. 175-178). Studenten som genomför studien arbetar på Briab 
och har därmed möjlighet att arbeta nära det område som studien undersöker samt de 
medarbetare som deltar från organisationen. Det som främst kännetecknar aktionsforskningen 
är på det sätt forskningen bjuder in till deltagande hos de personer där studien utförs, 
exempelvis medarbetare i en organisation. De som deltar i forskningen är en viktig del av att 
skapa en förståelse av verkligheten för att lösa problemet på ett lämpligt sätt och därmed 
skapa en verklig förbättring. När man genomför aktionsforskning ska, i detta fall 
medarbetare, vara en del av att producera fram resultat och påverka hur studien fortskrider.   
      
Inom aktionsforskningen används ett flertal olika metoder där syftet är att hitta metoder som 
är mest ändamålsenligt med det problem som undersöks (Denscombe, 2019, s.179-183). 
Studien har som syfte att ta fram en åtgärdsplan för förbättring av Briabs interna 
kommunikatonsverktyg. För att underlätta studiens arbetsförlopp har arbetet genomförts i 
enlighet med förbättringsprocessen DMAIC. DMAIC står för define, measure, analyse, 
improve och control vilket motsvarar faserna för ett förbättringsarbete (Magnusson, Kroslid 
och Bergman, 2016, s. 152). DMAIC är ingen unik förbättringsprocess då det finns ett flertal 
liknande förbättringsprocesser med liknande innehåll. Sokovic, Pavletic och Kern Pipan 
(2010, s. 477) redogör i sin artikel hur olika typer av förbättringsprocesser fungerar olika bra 
för olika syften. Motiveringen till valet av DMAIC är processen tydliga indelning av de 
väsentliga delarna som krävs för ett förbättringsarbete vilket gör den fördelaktig att tillämpa 
för att skapa tydlighet (Sörqvist och Höglund, 2017, s. 74-75). DMAIC används vid 
projektliknande förbättringar med, vilket gör att studenten har upplevt DMAIC som 
tillämpbart för denna studie (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 54).  
      

 
Figur 5: Egenkonstruerad DMAIC-process baserad på illustration av Sörqvist och Höglund 

(2017, s. 75). 
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Tabell 1: 
Syftet med faserna i DMAIC processen.  

Fas i processen Syfte 

Define Identifiera olika problem, prioritera mellan olika förbättringsprojekt, 
kartlägg möjligheter att genomföra förbättringsprojekt, definiera 
identifiera mätetal för prestation hos identifierat problem, kartlägg 
lönsamheten av att genomföra förbättringsprojekt.  

Measure Mät det utvalda problemets prestation utifrån definierade mätetal, 
genomför mätning av problemet för att samla in data om orsaker till 
problemet.  

Analyse Analysera grundorsak till de problem och brister som redovisas i 
insamlade data, identifiera vilka förbättringar som kan eliminera 
orsakerna till problemet.  

Improve Skapa en plan för förbättringsåtgärder, skapa en analys på lönsamhet 
och effekter av förbättringar, genomför och implementera 
förbättringar.  

Control  Kontrollera att de implementerade förbättringsåtgärderna skapat de 
effekter som de avsågs, dokumentera och kommunicera framgångar 
och lärdomar av förbättringsprojektet.  

Not: Källa: Magnusson, Kroslid och Bergman (2016, s. 152ff). 
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Aktionsforskningen har en iterativ cyklisk process som, se Figur 6, bestående av olika steg 
mot förbättring, vilket gör att aktionsforskningens förlopp har likheter med DMAIC 
(Denscombe, 2018, s. 177). Studiens cykel motsvarar faserna i DMAIC. Tabell 2 redogör för 
på vilket sätt de olika faserna i DMAIC kommer tillämpas för att uppnå syftet med studien.    
 

 
Figur 6: Egenkonstruerad illustration av aktionsforskningens cykliska process (Denscombe, 

2018, s. 177) 

Tabell 2:  
DMAIC och aktionsforskningen cykliska process. 

Fas i 
DMAIC 

Fas i cyklisk 
process 

Angreppssätt Metod / Verktyg  

Define Professionell 
praktik och 
kritisk 
reflektion 

Definiera problemet genom att identifiera 
problembeskrivningen från förstudien samt 
kartlägga det centrala verktyget för 
internkommunikation. 

Datainsamling och 
dokumentsökning 

Measure Forskning Kartlägga de interna kommunikationsverktygens 
prestation genom att undersöka medarbetarnas 
upplevelse av de centrala interna 
kommunikationsverktygen.  

Enkätundersökning 
      

Analyse Forskning Hitta samband i svaren för att se mönster upplevd 
problematik hos det interna 
kommunikationsverktygen. Skapa djupare 
förståelse genom att kartlägga grundorsaken till 
problemet. Hitta lösningar på grundproblemen. 

Sambandsdiagram, 
5 varför och 
Ishikawadiagram  

Improve  Strategisk 
planering 

Implementeringen kommer bestå av en åtgärdsplan 
som efter avslutad studien kommer tilldelas 
organisationen.  

Åtgärdsplan 

Control Handling Kommer ej genomföras i denna studie. Kommer ej genomföras 
i denna studie. 

Not: Tabellen påvisar tillämpningen av DMAIC och aktionsforskningen i studien, inspirerad 
av Denscombe (2018, s. 177) samt Sörqvist och Höglund (2017, s. 75). 
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3.2 Insamling och bearbetning av data 
Datainsamling har genomförts utifrån tre metoder: dokumentsökning, personlig 
kommunikation samt enkätundersökning. Dokumentlösning samt personlig kommunikation 
har genomförts i syfte att hitta information om hur internkommunikationen fungerar i 
företaget och vilka de centrala interna kommunikationsverktygen är på företaget, i syfte att 
kunna möjliggöra en bättre förståelse för problemet. Dokumentsökning har genomförts på 
företagets intranät och i dess serversystem. Syftet med dokumentsökningen och den 
personliga kommunikationen var att besvara följande frågeställning;   
      

1. Vilka verktyg för internkommunikation finns på Briab?  
      
En enkätundersökning har genomförts för att samla in data. Syftet med studien var att 
förbättra företagets verktyg för internkommunikation genom att förbättra den interna 
kundtillfredsställelsen. Den interna kundtillfredsställelsen motsvarade i detta fall 
medarbetarnas kommunikationsbehov. Utifrån studiens syfte och frågeställningar var 
studiens undersökningspopulation alla medarbetare som arbetar på företaget och som 
använder de interna kommunikationsverktygen. Inget urval gjordes av 
undersökningspopulationen då fler tillfrågade respondenter ökar möjligheten för en högre 
svarsfrekvens. En högre svarsfrekvens skapar en mer korrekt bild av medarbetarnas 
kommunikationsbehov (Denscombe, 2018, s. 40-41).  
 
Enkätfrågorna har tagits fram utifrån de interna kommunikationsverktyg och typer av utövare 
som identifierats samt för att besvara följande frågeställningar;  
  

2. Vilka interna kommunikationsbehov har Briabs medarbetare?  
3. Möter de interna kommunikationsverktygens egenskaper och funktioner de behov  
som identifieras hos företagets medarbetare?  
4. Vad är orsakerna till att företagets verktyg för internkommunikation inte uppfyller  
de identifierade behoven?  
5. Vad bör åtgärdas av företagets verktyg för internkommunikation för att uppfylla de  
identifierade behoven?  

      
I syfte att besvara den andra frågeställningen ställdes frågan om vilka interna 
kommunikationsbehov medarbetarna hade. I syfte att besvara den tredje frågeställningen 
ställdes frågan till vilken grad uppfyller respektive kommunikationsverktyg de interna 
kommunikationsbehoven. I syfte att besvara den fjärde och femte frågeställningen ställdes 
frågan på vilket sätt kan respektive kommunikationsverktyg utvecklas för att på ett bättre sätt 
möte de interna kommunikationsbehoven. Anledningen till att studenten valde en fråga om 
syftet till varför medarbetarna använder respektive kommunikationsverktyg var för att förstå 
behoven och problemen av kommunikationsverktygen bättre. Bilaga 2 illustrerar 
utformningen och innehållet i enkäten. 
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Enkäten har skickats ut via mejl för att nå ut till alla medarbetare på Briab. Tillsammans med 
mejl fanns instruktioner för enkäten, syftet med enkäten, att deltagande var frivilligt, 
deadlines och en försäkran om att enkätsvar hanteras konfidentiellt. En bild på det utskickade 
mejlet ligger bifogat som Bilaga 3. Mejl samt enkät skickades ut tisdag den 23 april med ett 
slutdatum tisdag den 30 april, vilket gav respondenterna en vecka att svara. På fredag den 26 
april skickades ett påminnelsemejl i syfte att öka svarsfrekvensen.  
      
3.3 Analys av data 
Analys av resultatet från enkätstudien har genomförts i två steg. Första delen av analysen 
beskriver hur informationen har bearbetats av studenten genom kategorisering de kvalitativa 
svaren med hjälp av släktskapsdiagram. Andra delen av analysen beskriver identifiering av 
grundorsaker under en workshop som har genomförts tillsammans med organisationen.  
      
Kategorisering   
Enkäten innehöll öppna frågor som gav kvalitativa svar, vilket har krävt en bearbetning för 
att skapa ett strukturerat resultat (Denscombe, 2018, s. 400). Bearbetningen har genomförts 
genom att först bryta ner svaren från enkätundersökningen i mindre enheter. Respondenternas 
svar har brutits ner genom att dela upp alla svar i mindre delar utifrån de utsagor som svaren 
innehöll. Efter nedbrytning av svar har svaren klustrats. De svar som var av samma betydelse 
och avsikt har bildat en egen svarskategori. Klustringen har genomförts separat för varje 
fråga i enkätundersökningen. Utifrån klusteringen av svaren har en tabell skapats med 
svarskategorier, där varje kategori har ett värde på hur många gånger det givits som svar på 
frågan. Utifrån svarskategorierna och dess frekvensvärde har histogram skapats för att 
illustrera vilket svar som var de mest förekommande på respektive fråga (Denscombe, 2018, 
s. 403; Bergman och Klefsjö, 2012, s. 238).  
      
Steg två i analysen var att identifiera samband och likheter mellan alla svarskategorier i syfte 
att identifiera om somliga svarskategorier hade samma problemkategori eller samma typ av 
problem. För att möjliggöra en analys av samband och likheter mellan svarsgrupperna har 
släktskapsdiagram använts för respektive kommunikationsverktyg (Takai och Ishii, 2010, s. 
101-102; Plain, 2007). Syftet med att kategorisera data genom släktskapsdiagram var att 
besvara följande frågeställningar;  
      

2. Vilka interna kommunikationsbehov har Briabs medarbetare?  
3. Möter de interna kommunikationsverktygens egenskaper och funktioner de behov  
som identifieras hos företagets medarbetare 
4. Vad är orsakerna till att företagets verktyg för internkommunikation inte uppfyller  
de identifierade behoven?  

      
Identifiera grundorsaker 
Utifrån kategorisering av data från enkätundersökningen genomfördes en workshop med 
representanter från organisationen. Workshopen utgick från de grundläggande problemen 
som tagits fram genom släktskapsdiagram. Workshopen innehöll en övning utifrån 5 varför-
metoden i syfte att identifiera grundorsakerna till de grundläggande problemen hos de interna 
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kommunikationsverktygen (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 242-246). En kartläggning av 
lösningar på de identifierade grundproblemen genomfördes tillsammans med 5 varför-
övningen i syfte att få input av potentiella lösningar från representanter av organisationen 
(Denscombe, 2018, s. 175-178). Instruktioner för workshop återfinns i Bilaga 4. 
 
Ett explorativt och subjektivt urval har genomförts vid val av deltagare vid workshopen. 
Motiveringen till ett explorativt och subjektivt var att workshopens syfte var att på ett djupare 
plan undersöka orsakerna och lösningarna till de problem som identifierats hos de interna 
kommunikaitonsverktygen. De som tillfrågades att delta vid workshopen var medarbetare i 
den studerade organisationen som hade såväl engagemang, kunskap och erfarenhet av 
företagets interna kommunikation. De medarbetare som tillfrågades att delta var personer 
som bedömdes kunna skapa en givande diskussion för nya insikter och analyser av de 
identifierade problemen hos kommunikationsverktygen och därmed ett mervärde för studien. 
Fyra deltagare samt studenter deltog i workshopen. I egenskap av studien som en 
aktionsforskning var det viktigt att välja representanter från organisationen av intresse att 
förbättra den interna kommunikationen och bidra med sina erfarenheter och kunskaper i 
egenskap av medarbetare i organisationen (Denscombe, 2018, s. 58-68). Syftet med att 
genomföra workshopen var att besvara följande frågeställningar;  
 
 4. Vad är orsakerna till att företagets verktyg för internkommunikation inte uppfyller  

de identifierade behoven?  
5. Vad bör åtgärdas av företagets verktyg för internkommunikation för att uppfylla de  
identifierade behoven?  

 
Förbättringsförslag och åtgärdsplan 
Förbättringsförslag samt åtgärdsplan har tagits fram utifrån den analys som genomförts 
utifrån analys av medarbetares kommunikationsbehov, uttryckta problem med och 
grundorsaker till de interna kommunikationsverktygen, de förslag som givits på hur de kan 
förbättras samt teori.  
 
3.4 Validitet och tillförlitlighet 
I syfte att öka studiens validitet har stor vikt lagts på att beskriva processen för datainsamling 
och-analys. Alla de metoder som används för att samla in och analysera data har kopplats till 
vilka av studiens frågeställningar de har besvarat och på vilket sätt de har besvarats under 
studiens metoddel. En typ av triangulering genomfördes efter enkätundersökningen i form av 
en workshop. Syfte med workshopen var att öka validiteten genom att ett urval av 
medarbetare från Briab fick diskutera de huvudproblemen som tagits fram från 
enkätundersökningen genom analys av släktskapsdiagram. Resultatet från workshopen visade 
att deltagarna kände igen sig i alla problembeskrivningar förutom ett av verktygen. Genom 
workshopen kunde problemen hos de resterande interna kommunikationsverktygen bekräftas 
samtidigt som meningsskiljaktigheten hos ett av dem kunde få en. Workshopen skapade en 
högre validitet genom att säkerställa att de grundproblem som analyserats fram kunde 
förankras med de uppfattningar som fanns hos en representativ del av Briabs medarbetare 
(Denscombe, 2018, s. 230, 420; Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2014, s. 62-64). 
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I egenskap av en kvalitativ undersökning har studien en viss bristande tillförlitlighet utifrån 
att den är svår att genomföra på exakt samma sätt vid ett senare tillfälle, av en annan student 
eller forskare. De medarbetare som arbetar på Briab idag har en risk att inte vara densamma i 
framtiden, detsamma gällande vilka verktyg för internkommunikation som används. Något 
som påverkar tillförlitligheten, samt validiteten, är studentens roll i verksamheten. Studenten 
har vid tillfället för studien arbetat på Briab i över två års tid och har därmed erfarenhet av de 
interna kommunikationsverktygen. En risk med att studenten arbetar på företaget är minskad 
objektivitet. Subjektiviteten som kan finnas hos studenten kan ha påverkat studiens resultat 
genom att omedvetna antaganden tagits, exempelvis vid analys av data från enkäter och 
tolkning av resultat från workshop. För att öka objektiviteten har studenten varit noga med att 
motivera alla källor som hittats från verksamheten. Enkätundersökningen kategoriserades till 
enkätsvar två gånger för att säkerställa att svaren kategoriserats på ett tillförlitligt sätt 
(Denscombe, 2018, s. 419-422; Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2014, s. 62-64). 
 
Studenten upplever att erfarenheten av verksamheten och de interna 
kommunikationsverktygen främst är en fördel, framförallt i egenskap av att vara 
aktionsforskning, där man ska arbeta nära och praktiskt med organisationen som studeras. 
Fördelarna av studentens erfarenhet i företaget har främst upplevts vid bearbetning och analys 
av insamlade data. Många interna ord och andra problem kopplade till de interna 
kommunikationsverktygen, är något som studenten uppfattat och som kan ha skapat ett bättre 
och mer korrekt resultat. Genom att studenten har erfarenhet av företaget anses även 
genomförd workshop skapat ytterligare värde genom att studenten gavs möjlighet att förstå 
vad medarbetare menar genom att bland annat förstå de exempel som togs upp för att förklara 
olika fenomen. Studentens erfarenhet av studerad verksamhet har ökat genom att förstå 
organisationens interna kommunikationsverktyg, det interna informella språket och en god 
kunskap om organisationens övriga delar (Denscombe, 2018, s. 419-422; Eriksson och 
Wiedersheim-Paul, 2014, s. 62-64).  

      
3.5 Etiska ställningstaganden 
Det är främst två datainsamlingsmetoder som är i kontakt med människor och kräver därmed 
ett större etiskt beaktande, dessa är personlig kommunikation, enkätundersökning samt 
workshop (Denscombe, 2018, s. 438). Vid personlig kommunikation, enkätundersökning 
samt workshop meddelades respondenterna vad syftet med såväl studien samt syftet med 
undersökningen var vid tillfället. Alla respondenter vid samtliga undersökningar meddelades 
att det inte var något krav att delta, att all information som lämnas hanteras konfidentiellt och 
att de därmed är anonyma. För att se information som skickats till respondenterna vid 
enkätundersökningen se Bilaga 3 samt Bilaga 4 för att se information inför workshopen.  
 
Studiens ämne och de frågor som ställts till de deltagande anses inte riskera någon fysisk, 
psykisk eller personlig skada. Studien har som syfte att förbättra internkommunikationen och 
förbättringsarbete inom företaget är något som studenten av erfarenhet vet ligger i företagets 
kultur och risken för personlig skada eller konflikter inom organisationer anses som mycket 
liten. Den personliga kommunikationen samt enkätundersökningarna har genomförts via 
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personlig fysisk kommunikation eller via internet och inte krävt någon fysisk prestation eller 
ansträngning. Frågorna som ställts har inte varit skadliga för personerna då syftet enbart har 
varit att möjliggöra förbättringar.  
 
Möjliga negativa effekter av eventuella orsaker till fysisk, psykisk eller personlig skada har 
till största sannolikhet inte direkt med deltagande i studien att göra. Den risk som eventuellt 
kan orsaka deltagarna är stress. Utifrån möjlighet till anonymitet samt frivilligt deltagande de 
eventuella riskerna för att skada hos deltagarna som mycket liten.  
 
3.6 Metoddiskussion 
Valet av att genomföra aktionsforskning grundar sig i designens fokus på att lösa ett verkligt 
problem i en organisation. Aktionsforskningen tillämpas med ett fokus på att lösa ett 
problem, vilket gör att denna studie till viss del inte tillämpar aktionsforskningens alla delar 
eftersom studien inte genomför förbättringar (Denscombe, 2018, s. 173-179). 
Aktionsforskningens cykliska process, se Figur 6, kännetecknas. (Denscombe, 2018, s. 177). 
Orsaken till att studenten valde att tillämpa och beskriva studien som aktionsforskning är att 
arbetet genomförts i enlighet med och med ett angreppssätt som motsvarar den inom 
aktionsforskningen. Under hela studien har arbetssättet varit flexibelt med ett stort fokus på 
att hitta de bäst lämpade metoderna för att lösa problemen hos kommunikationsverktygen 
genom att arbeta nära organisationen. Studenten anser att det finns fler likheter med 
aktionsforskningen än olikheter vilket är orsaken till valet av aktionsforskning som 
undersökningsmetod.  
 
Studien har använt sig av dokumentsökning, personlig kommunikation, enkätundersökning, 
släktskapsdiagram samt workshop med frågetekniken 5 varför. Dokumentsökning samt 
personlig kommunikation användes enbart i syfte att besvara den första frågeställningen 
gällande vilka interna kommunikationsverktyg som fanns på Briab. Dokumentsökningen var 
en effektiv metod eftersom studenten har tillgång till och är van att arbeta i de dokument och 
plattformar som finns på Briab. Genom dokumentsökningen hittades ett dokument för 
riktlinjer för internkommunikation vilket var ett bra underlag för identifiering av de 
väsentliga kommunikationsverktyg som används internt på företaget. För att styrka att 
intranätet, Briab Studio, Microsoft Teams och Microsoft Outlook var de fyra centrala 
verktygen diskuterades detta genom ett samtal med företagets kommunikationsansvarig.  
Kombinationen av dokumentsökning och personlig kommunikation med 
kommunikationsansvarige anses goda för att kartlägga de interna kommunikationsverktygen. 
Under workshopen framkom det att en av deltagarna hade velat att studien skulle undersöka 
de interna mappsystemet som finns på Briab, vilket gav en insikt att det skulle varit bättre att 
även involvera medarbetare på företaget i vilka kommunikationsverktyg de anser är mest 
väsentliga för deras interna kommunikation.   
 
Syftet med enkätundersökningen var att få in sanningsenliga svar som möjligt från så många 
medarbetare som möjligt på företaget. Enkätstudien lyckades få in goda och utförliga svar 
vilket yttrades genom att somliga svar var fler meningar och var beskrivna utförligt. Det gick 
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att se likheter mellan svaren redan innan analysen började vilket var intressant eftersom det 
uppgav att många respondenter upplevde samma problem med de interna 
kommunikationsverktygen. Nackdelen med öppna svar vid enkätundersökningen var att 
några respondenter inte svarade på frågan som ställts då de troligtvis missuppfattat frågan. 
Det var enbart tre till fyra tillfällen då respondenter inte svarade på frågan vilket gör att 
studenten ändå upplever öppna svar som det bästa alternativet för studiens syfte.  
 
Enkätstudien gav inte den önskade svarsfrekvensen som avsågs då endast 50 av 147 
tillfrågade besvarade enkäten, vilket är 34 % av företagets medarbetare. Innan enkätutskick 
fann inget mål eller krav på hur många som skulle svara eftersom alla medarbetare tillfrågats 
och förhoppningen var att så många som möjligt skulle svara. Trots låg svarsfrekvens upplevs 
enkätundersökning som en bättre metod för att undersöka medarbetarnas åsikter och 
upplevelser om kommunikationsverktygen än exempelvis intervjuer. Hade intervjuer valts 
som datainsamlingsmetod hade det givit utförliga svar men det hade inte givit möjlighet att se 
vilka problem som upplevdes störst.   
 
Efter avslutad enkätundersökning fanns en mycket stor mängd kvalitativa data att undersöka. 
Vid granskning av data upptäckte studenten att det fanns många svar som var lika varandra, 
några svar som uttryckte ungefär samma problem och några svar som var helt olika varandra. 
För att lyckas skapa en tydlig bild mellan vilka svar som var lika, vilka svar som var 
besläktade och var olika var analys genom släktskapsdiagram mycket tillämpbart. Analys via 
släktskapsdiagram gav dels möjlighet att se samband mellan problembeskrivningarna men 
även för att illustrera likheterna och hur de olika problemen tillsammans bildade 
huvudproblem i en gemensam kategori.  
 
Syftet med att genomföra en workshop med organisationen, efter identifiering av 
huvudproblem hos kommunikationsverktygen, var att dels förankra fynden hos 
organisationen samt identifiera grundorsakerna bakom huvudproblemen. Att genomföra en 
workshop med frågetekniken 5 varför gav en bekräftelse till om analysen som gjorts var 
korrekt samt en djupare förklaring och förståelse till problemen. Resultatet från workshopen 
gav möjlighet för studenten att genomföra ett orsak-verkan diagram vilket på ett tydligt sätt 
illustrerade hur problemen tillsammans påverkar den interna kommunikationen på Briab.  
 

4. Resultat   
Resultatdelen kommer att presentera svaren på dokumentsökning, personlig kommunikation 
och enkätundersökning. Först presenteras dokumentsömnig och personlig kommunikation 
och avslutningsvis resultatet från enkätundersökningen. Resultatet från enkätundersökningen 
presenteras först utifrån medarbetarnas kommunikationsbehov och sedan syfte och 
förbättringsförslag för respektive kommunikationsverktyg.  
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4.1 Centrala verktyg för internkommunikation 
Informationen som hittades vid dokumentsökning var ett dokument som beskriver företagets 
riktlinjer för internkommunikation (Bilaga 5). Ansvarig för företagets internkommunikation 
beskriver att dokumentet om riktlinjer för internkommunikation är det nav som all 
internkommunikation utgår ifrån på företaget (Personlig kommunikation, 2019). I 
dokumentet Riktlinjer för internkommunikation beskrivs företagets mål med den interna 
kommunikationen, ansvarsfördelning mellan ledning, chefer och medarbetare på operativ 
nivå samt de huvudsakliga kommunikationsaktiviteterna för internkommunikation (Bilaga 5).  
 
Företagets ansvarig för kommunikation beskriver att de kommunikativa verktyg som Briab 
använder sig av är främst sitt intranät (Simba), Briab Studio, Microsoft Teams och Microsoft 
Outlook (Personlig kommunikation, 2019). Företaget har fler andra kommunikativa verktyg, 
bland annat inom Microsoft, men dessa är de fyra största som används mest för den interna 
kommunikationen.  
 
4.2 Enkätundersökning 
Projektinformation samt riktad information är de två kommunikationsbehov som flest 
respondenter uppger. Information om projekt uttrycks genom ett behov om att få tillgång till 
information för att kunna genomföra sitt arbete i de olika projekten. Respondent 10 uttrycker 
behovet av riktad information enligt följande; “Kunna kommunicera information från support 
till olika mottagare (medarbetare/chefer). Därför är det viktigt att kunna rikta informationen 
till rätt mottagare och kunna vara säker på att ingen information missas.” (Enkätprotokoll).  
      
Kunskapsöverföring är ett behov som vid flera tillfällen benämns tillsammans med 
projektinformation. Kunskapsöverföringen beskrivs som ett behov av att kunna ta del av 
tidigare erfarenheter och lärdomar från andra medarbetare i organisationen. Som en del av 
kunskapsöverföring uttrycks även ett behov av att hålla sig uppdaterad och ta del av 
information. Där uttrycks ett behov av att information som finns att tillhandahålla är såväl 
uppdaterad som relevant (Enkätprotokoll).  

 
Figur 7: Histogram över kommunikationsbehov (Bilaga 6) 
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Figur 8 illustrerar genomsnittet av till vilken grad respondenterna upplever att respektive 
verktyg för internkommunikation uppfyller deras kommunikativa behov.  

 
Figur 8: Histogram över grad av behovsuppfyllande för respektive kommunikationsverktyg 

(Enkätprotokoll) 

Intranätet beskrivs främst ha som syfte att uppdatera medarbetare och dela ny information 
och nyheter men används även för att söka befintlig dokumenterad information på sidan. 
Dokumenterad information beskrivs som mallar, rutiner, riktlinjer, checklistor etc. Utöver 
dokument beskriver somliga respondenter att de använder intranätet för att hitta övergripande 
personalinformation samt länkar till olika interna företagssidor som tidrapporteringssystem 
och ärendehanteringssystem. Respondenterna uppger att de använder intranätet för att få svar 
på sina frågor, främst teknikfrågor. Respondent 44 beskriver att intranätet generellt är en 
informationsplattform (Enkätprotokoll; Bilaga 6).  
 
  

 
Figur 9: Histogram över syftet med intranätet (Bilaga 7) 

 
44 % av respondenterna uppger att det krävs en bättre sökfunktion för att möjliggör att man 
kan hitta den informations om för sig är relevant och av behov. Utöver ett behov av en 
sökfunktion uppger respondenterna att det finns en allt för stor mängd information på sidan 
och uppger därmed att de skulle behövas en tydligare struktur och navigeringsmöjlighet på 
sidan för att hitta den information man söker. En brist som respondenterna uppger är att det 
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finns information och dokument på intranätet som inte är uppdaterat eller relevant 
(Enkätprotokoll; Bilaga 7).  
 
Respondent 15 beskriver intranätets styrkor och svagheter enligt följande: “Få information 
om "vad som händer" - nya kollegor, presentation av idéer, konferenser, tankar osv. Tycker 
Simba är bra för att få en snabb inblick i ens "jobbfeed" på aktuella händelser. Plattformen 
Simba är sämre på att vara ett bibliotek av redan publicerade tankar osv.” (Enkätprotokoll). 
 
Respondent 6 beskriver de kommunikativa verktygets förbättringsmöjligheter: “Uppdatera 
informationen där! Mycket är inte uppdaterat, och det finns många gamla dokument som 
ligger och "skräpar". Bättre sökfunktion. Smartare filtrering av nyheter. Jag vill kunna se allt, 
men "enkelt" kunna hitta det som är mest relevant för mig.” (Enkätprotokoll). 
 

 
Figur 10: Histogram över förbättringsförslag för intranätet (Bilaga 8) 

 
För att ta del av alla enhetssvar om syfte och förbättringar med intranätet se Bilaga 8.  
      
Briab Studio beskrivs av respondenterna främst som ett kommunikationsverktyg för att hålla 
sig uppdaterad om de nyheter, förändringar och uppdateringar som sker på en 
företagsövergripande nivå. Somliga respondenter uttrycker att det är information från 
ledningen. Tre av respondenterna uppger att den ekonomiska uppföljningen som presenteras 
har ett stort syfte av deltagande vid Briab Studio. 5 respondenter uppger att syftet med att 
delta på Briab Studios är på grund av att det är obligatoriskt (Enkätprotokoll; Bilaga 8).  
      
Respondent 39 har en representativ beskrivning på vad de flesta respondenter anser är syftet 
med Briab Studio: “För att få allmän information om va d som händer inom företaget, t.ex. 
personalomsättning, hur det ser ut ekonomiskt, nya riktlinjer, vad som ligger framför oss 
mm.” (Enkätprotokoll). 
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Figur 11: Histogram över syftet med Briab Studio (Bilaga 9) 

      
14 respondenter uppger att de inte vet vad som skulle kunna förbättras med Briab Studio eller 
uppger att kommunikationsverktyget är bra som det är. De förbättringsförslag som ges är 
främst gällande att skapa en högre delaktighet och engagemang hos medarbetare som deltar. 
Respondenterna ger förslag på att göra det lättare för medarbetare på andra kontor att vara 
med i diskussion genom att förenkla hur man ställer frågor och bevarandet i chattforumet 
under tillfället. Respondenterna ger förslag på att ha små workshops vid tillfällena för att 
skapa mer delaktighet samt ge information om vad som ska tas upp innan Briab Studio 
(Enkätprotokoll; Bilaga 9). Respondent 21 beskriver behovet av delaktighet genom följande 
förbättringsförslag “Mer dialog/workshops för att skapa delaktighet. Gärna inläsningsmaterial 
innan studion för att ta det ett steg längre och uppmuntra delaktighet” (Enkätprotokoll).  
 
Det finns en önskan om att innehållet vid Briab Studio ska vara med utvecklande och 
djupgående i sin presentation. Respondenterna beskriver att mycket av den information som 
tas upp vid Briab Studio likväl skulle kunna meddelas skriftligt (Enkätprotokoll; Bilaga 9). 
Respondent 38 beskriver att “Inte prata om grejer som vi lika bra kan läsa oss till på 
intranätet utan försöka förklara lite mer "varför". Istället för att exempelvis bara presentera 
ekonomiska siffror så delge tankar kring varför siffrorna blev så. Istället för att presentera att 
vi ska jobba med i simplyfire, förklara varför vi ska göra det.”. (Enkätprotokoll). Respondent 
11 uttrycker att “Mycket av det som nämns på studion tycker jag lika gärna kan skrivas på 
intranätet. Känns ofta som att jag sitter av tid för att jag måste.” (Enkätprotokoll).  
 

 
Figur 12: Histogram över förbättringsförslag för Briab Studio (Bilaga 10) 

      
För att ta del av alla enhetssvar om syfte och förbättringar med Briab Studio se Bilaga 10.  
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Microsoft Teams beskriver respondenterna har primärt tre syften. Den främsta användningen 
av kommunikationsverktyget är vid olika typer av arbeten i projekt. De projektarbete som 
nämns är projektavstämning, -planering, -beläggning, - fördelning, -styrning etc. Ett andra 
syfte är att använda Teams som en plattform för möten, främst med medarbetare på andra 
kontor eller andra platser. Ett tredje syfte med Teams är som en plattform för att chatta och 
skicka snabba meddelanden till en specifik medarbetare för att få snabbt svar som en 
vardaglig intern kommunikation. Ett flertal respondenter uppger att de använder Teams som 
en plattform att dela dokument och filer och genomföra olika former av grupparbeten 
(Enkätprotokoll; Bilaga 10).  
      
Respondent 12 beskriver syftet med Microsoft Teams som “Chatta med kollegor, uppdatera 
beläggningsprognos, intern kommunikation med arbetsgruppen, planeringsverktyg.” 
(Enkätprotokoll). Respondent 40 beskriver sitt syfte för verktyget som “Möten med andra 
som inte är fysiskt på plats” (Enkätprotokoll).  
 

 
Figur 13: Histogram över syftet med Microsoft Teams (Bilaga 11) 

      
De flesta respondenterna uppger att det största problemet med Microsoft Teams är att de har 
för lite kunskap om verktyget och dess funktioner. Respondenterna som uppger att det finns 
en kunskapsbrist om verktyget beskriver det genom att de inte har tillräckligt mycket kunskap 
om verktyget för att använda den på ett tillfredsställande sätt eller uttala sig om dess kvalité. 
En stor andel av respondenterna uppger att de inte vet vilka förbättringar som kan 
genomföras på kommunikationsverktyget. Ett återkommande förbättringsförslag hos 
respondenter är bristande användarvänlighet och antal som använder. De uttrycker den 
bristande användarvänligheten genom att verktygets layout är svår att använda då det är svårt 
att få en överblick över den information man ska ta del av, främst i projekt. De uppges att det 
skulle behövas funktioner som gör verktyget lättare att använda som exempelvis en 
notisfunktion vid ny information som läggs upp i de olika teamen. De beskrivs också vara 
svårt att använda när inte alla medarbetare arbetar i Teams och de som gör det använder det 
på olika sätt (Enkätprotokoll; Bilaga 11). 
 
Respondent 39 beskriver ett behov av kunskap och funktioner i Microsoft Teams som: “I 
nuläget får man ingen notis när det har hänt något, t.ex. när någon har skrivit något i en grupp 
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eller när ett projekt som man har lagt upp har blivit tilldelat till någon, vilket gör att det är 
väldigt lätt att missa information. Det vore bra att få en notis i Teams så fort något har hänt, 
men med möjligheten att stänga av funktionen i en specifik grupp t.ex. om man så önskar. 
Det vore även bra med någon form av mindre internutbildning kring hur det är tänkt att vi ska 
använda Teams.” (Enkätprotokoll).  

 

 
Figur 14: Histogram över förbättringsförslag för Microsoft Teams (Bilaga 12) 

 
För att ta del av alla enhetssvar om syfte och förbättringar med Microsoft Teams se Bilaga 
10.  

 
Respondenterna har en enhetlig syn på syftet med att använda Microsoft Outlook vilket är att 
mejla samt använda som kalender. 7 respondenter uppger att de använder sig av Microsoft 
Outlook för att boka möten, vilket beskrivs ske via verktygets kalenderfunktion. Sex 
respondenter uppger att de använder sig av den uppgiftshanterare som finns som funktion i 
kommunikationsverktyget. 5 respondenter beskriver att de använder Outlook för extern 
kommunikation där några nämner kommunikation specifikt med kunder (Enkätprotokoll; 
Bilaga 12).  
 

 

 
Figur 15: Histogram över syftet med Microsoft Outlook (Bilaga 13) 

 
40 % av respondenterna uppger att de inte vet vilka förbättringar som kan göras av Microsoft 
Outlook. Det finns ett flertal respondenter som uttrycker att kommunikationsverktyget 
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fungerar bra för sitt syfte. De förbättringar som nämns är att koppla ihop Microsoft Outlook 
med andra verktyg som bland annat Microsoft Teams och ett framtida CRM system för att få 
över information i mejl till verktyg som används internt (Enkätprotokoll; Bilaga 13). 
Respondent 8 ger ett representativt svar för de flesta av respondenterna “Jag kan inte alla 
finesser som finns för att effektivisera mitt arbete i outlook. Tycker det är bra nu men kanske 
skulle man kunna strukturera mailen bättre (Enkätprotokoll).  
 
Det finns en önskan hos 4 respondenter att möjliggöra en bättre struktur för mejlen, bland 
annat genom att skapa en markering för olika mejl för att skapa en bättre uppföljning 
(Enkätprotokoll; Bilaga 13). Respondent 15 ger följande förslag på problematiken med att 
inte ha möjlighet att markera mejl med projektnamn: “För att minimera att information tappas 
när personer slutar/lämnar över projekt till någon annan: Varje mail som är kopplat till ett 
projekt kan markeras (via en funktion som ska finnas i Outlook, använde det när jag jobbade 
utomlands) med ett projektnummer/projektnamn så att man enkelt kan söka på mail för ett 
visst projekt. Detta saknar jag. Nu är jag beroende av att mina kollegor CCar/VBar mig viktig 
info.” (Enkätprotokoll).  
 
 

 
Figur 16: Histogram över förbättringsförslag för Microsoft Outlook (Bilaga 14) 

      
För att ta del av alla enhetssvar om syfte och förbättringar med Microsoft Outlook se Bilaga 
14.  
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5. Analys 
Analys av resultatet från enkäten består av två delar. Resultatet kommer först kategoriseras 
genom ett släktskapsdiagram i syfte att hitta generella kategorier för de problem som beskrivs 
i enkätundersökningen. Nästa steg i analysen kommer att undersöka grundorsaken till 
problemen med hjälp av en workshop med organisationen och metoden 5 varför. För att 
förtydliga resultatet från enkäterna har syfte, problem och behovsuppfyllande sammanfattats i 
Tabell 3. 
 
Tabell 3:  
Sammanfattning av analys av enkätsvaren 

Kommunikations- 
verktyg 

Syfte Förbättring/problem Fyller 
behov 

Intranätet Söka befintlig och ny information 
samt dela information till hela 
företaget.  

Svårt att hitta rätt information man 
söker då det är mycket information 
som inte är strukturerad eller 
uppdaterad.   

3,18 / 5 

Briab Studio Ta del av nyheter, förändringar, 
uppföljning som sker på en 
företagsövergripande nivå. 

Djupare förklaring av 
informationen och skapa högre 
delaktighet från medarbetare. 

3,66 / 5 

Microsoft Teams Projektarbete, möten och chat Bristande kunskap om verktyget 
och stundtals svårt att använda.  

3,86 / 5 

Microsoft Outlook Mejl, kalender och boka möten Svårt att följa upp och strukturera 
mejl. 

4,3 / 5 

 
5.1 Släktskapsdiagram  
I svaren på enkätfrågorna går det att urskilja att respondenterna har uppgivit samma typ av 
förbättringsförslag eller problemformulering, men har formulerat dessa på olika nivåer. 
Exempelvis uttrycker vissa att informationen på intranätet inte är uppdaterat och andra 
beskriver att rutinbeskrivningarna som ligger på intranätet inte är uppdaterade, där både 
menar på att information på intranätet inte är uppdaterat (Enkätprotokoll). Somliga 
respondenter beskriver ett problem, somliga uppger en önskad funktion och somliga uppger 
en allmän förbättringsåtgärd eller önskan. I syfte att skapa en förståelse för vad definitionen 
av de olika problem som uppges, för respektive internt kommunikationsverktyg, analyserades 
enkätsvaren genom att skapa släktskapsdiagram. Genom att använda ett släktskapsdiagram 
vid analys av enkätsvaren gick det att se på vilket sätt de olika enkätsvaren hängde ihop med 
varandra (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 486-490).  
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Figur 17: Släktskapsdiagram för förbättringar av intranätet 

 
Figur 18: Släktskapsdiagram för förbättringar av Briab Studio 
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Figur 19: Släktskapsdiagram för förbättringar av Microsoft Teams 

      

 
Figur 20: Släktskapsdiagram för förbättringar av Microsoft Outlook 

 
Släktskapsdiagrammen visar att det främst är sex förbättringsmöjligheter eller problem som 
respondenterna uttrycker för de interna kommunikationsverktygen vilket är följande;  
 

1. Informationen på intranätet är ej uppdaterat/rensat. 
2. Svårt att hitta specifik information på intranätet. 
3. Finns ingen djupare förklaring till informationen under Briab Studios.  
4. Bristande möjligheter för delaktighet hos medarbetare under Briab Studio.   
5. Bristande kompetens för hur Microsoft Teams ska användas.   
6. Bristande utformning av Microsoft Teams.  

(Figur; 17, 18, 19 och 20). 
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5.2 Grundorsaker 
Utifrån workshop tillsammans med ett urval av organisationen gick det att kartlägga vilka 
orsakerna till de fem primära problemen hos de centrala interna kommunikationsverktygen. 
Bilaga 15 illustrerar resultatet av workshopen där det framgår vilka grundorsaker samt 
lösningsförslag som deltagarna i workshopen tog fram och Figur 21 illustrerar ett orsak-
verkan diagram skapat utifrån resultatet av workshopen (Workshop; Bilaga 15).  
 

 
Figur 21: Orsak-verkan diagram baserat på resultat från workshop (Workshop; Bilaga 

13) 

Intranätet 
Deltagarna vid workshopen uttrycker att grundorsaken till att information inte är uppdaterad 
eller utrensad beror på att det inte finns någon som äger informationen samt att alla 
medarbetare på företaget har tillgång till att lägga upp obegränsat med information. 
Deltagarna menar på att information som inte ägs av någon leder till att ingen uppdaterar eller 
rensar information som inte längre är väsentlig (Workshop; Bilaga 15).  
 
Grundorsaken till att det är svårt att hitta information är en bristande sökfunktion där man 
inte får upp rätt information när man söker, svårnavigerad struktur samt bristande tillit till 
informationen man väl hittar. Genom att information inte är uppdaterad menar deltagarna att 
när man väl lyckats hitta rätt, trots svårigheter, så kan man inte lita på att informationen är 
uppdaterad och relevant vilket gör att man kontrollerar informationens giltighet (Workshop; 
Bilaga 15).  
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Tabell 4:  
Grundorsak och lösning för problem med intranätet (Workshop; Bilaga 15) 

Grundorsak Lösning 

Bristande ägarskap, sökfunktion och kategorisering 
av information. 
 

Strukturera informationen så att den blir lättare att 
navigera. Låt bestående information uppdateras på en 
statisk sida. Delegera ägandeskap för olika delar av 
sidan och tillhörande information. Skapa en 
fungerande sökfunktion.  

 
Briab Studio 
Grundorsaken till att information inte förklaras eller beskrivs på ett djupare sätt menar 
deltagarna beror på att det är tidsbrist. Vid tillfället då Briab Studio presenteras upplevs det 
som att mycket information ska presenteras under en kort tid vilket resulterar i att man inte 
hinner gå in djupare på bakomliggande orsaker till exempelvis ekonomisk uppföljning 
(Workshop; Bilaga 15).   
 
Bristande engagemang och möjlighet till deltagande menar deltagarna i workshopen beror på 
två saker, dels bristen på att få med fler kontor än huvudkontoret samt att forumet är för stort. 
När information presenteras är det oftast bara huvudkontoret, där Briab Studio presenteras, 
som har utrymme att yttra sina åsikter. Medarbetare som ser Briab Studio via distans har svårt 
att exempelvis ställa frågor innan man går vidare till nästa ämne. Halva Briabs medarbetare 
befinner sig idag på distans vilket gör att bristande möjlighet till deltagande utesluter en stor 
del av företaget.  Deltagarna menar att det även är svårt för de som deltar på huvudkontoret 
eftersom Briab Studio är ett stort forum där hela företaget är närvarande vilket kan göra det 
svårt att öppet ställa frågor eller förmedla sina tankar. Vid diskussion av lösning ser 
deltagarna att det kan vara svårt att diskutera innehållet under Briab Studio och ser att det 
skulle ges möjlighet för diskussion i mindre grupper efter Briab Studio med sitt affärsområde 
(Workshop; Bilaga 15).  
 
Tabell 5:  
Grundorsak och lösning för problem med Briab Studio (Workshop; Bilaga 15) 

Grundorsak Lösning 

Tidsbrist kombinerat med mycket information. För 
stort medium för att delta, framförallt för deltagande 
på distans.  

Skapa utrymme för djupare beskrivning innehåll 
genom omprioritering av innehåll. Ge utrymme att 
diskutera innehåll efter Briab Studio.   

 
Microsoft Teams 
Deltagarna i workshopen uttrycker att orsaken till att man inte har tillräckligt kunskap om hur 
man använder Microsoft Teams är att det inte finns några uttalade riktlinjer, krav eller rutiner 
för såväl om som hur man ska använda verktyget. Genom att medarbetare inte får någon 
introduktion till hur man ska använda verktyget resulterar det i att alla använder verktyget på 
olika sätt samt olika mycket. En deltagare beskriver hur hen kontaktar medarbetare via flera 
olika verktyg då hen är osäker på vilket sätt hen kan nå olika medarbetare. Deltagarna vid 
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workshopen beskriver att det generellt är en brist på tydliga förväntningar, krav och riktlinjer 
för hur man ska kommunicera med de olika kommunikativa verktygen som finns tillgängliga 
i företaget, vilket de tror är grundorsaken till bristande användning och olika användning av 
alla interna kommunikationsverktyg i företaget (Workshop; Bilaga 15).  
 
Orsaken till utformningen av verktyget uppges deltagarna vid workshopen beror på att vi 
använder Microsoft Teams som ett substitut på exempelvis CRM system. Troligtvis är det 
inte Microsoft Teams utformning som är problemet utan på vilket sätt Briab väljer att 
använda det på. Grundorsaken till att man upplever en bristande utformning är troligtvis 
också för att det inte finns riktlinjer för hur man ska använda verktyget där riktlinjer kan 
säkerställa att man använder Teams för det verktyget är utformat för och därmed förbättra 
upplevelsen av att verktyget är enkelt att använda (Workshop; Bilaga 15). 
 
Tabell 6:  
Grundorsak och lösning för problem med Microsoft Teams (Workshop; Bilaga 15) 

Grundorsak Lösning 

Saknas såväl introduktion till Teams som riktlinjer 
för hur man ska använda detta verktyg samt övriga 
verktyg som finns tillgängliga på företaget.  

Tydligare riktlinjer för hur man ska använda Teams 
på ett sätt som ligger i linje med verktygets 
utformning och kapacitet. Riktlinjer för man som 
medarbetare ska använda verktyg för 
internkommunikation för att kommunicera i ett olika 
sammanhang. Tydliggöra syftet med de olika 
verktygen för internkommunikation.  

 
Microsoft Outlook 
Deltagarna vid workshopen kan inte känna igen sig i den problemformulering som finns 
gällande informationsspridning och struktur (Workshop; Bilaga 15). En orsak till att 
deltagarna inte känner igen sig kan vara att det är få medarbetare från enkäten som uppgav att 
det fanns problem med Outlook samt att Outlook beskrivs vara de interna 
kommunikationsverktygen som fungerar bäst (Tabell 4).  
      
Deltagarna vid workshopen uttrycker att de tror att grundorsaken till att det är svårt att sprida, 
följa upp och hantera information via Microsoft Outlook är att vissa mejl kan ha en bristande 
sökbarhet eftersom mejlet inte har ett ämne eller innehåll som gör det sökbart. Deltagarna 
beskriver att det troligtvis är ett externt problem och inte ett internt problem, där det kunder 
eller andra parter brister i att skapa sökbara mejl (Workshop; Bilaga 15).  
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Tabell 7:  
Grundorsak och lösning för problem med Microsoft Outlook (Workshop; Bilaga 15) 

Grundorsak Lösning 

Personliga faktorer eller bristande sökbarhet i mejl 
från externa parter.  

Lägg till i riktlinjer för intern kommunikation och 
förmedla till medarbetare att det är viktigt att göra 
mejl sökbart. Ge en utbildning i vilka funktioner i 
Outlook man kan använda sig av för att strukturera 
sin mejl.  

      
Som en trend genom de problem som identifierats hos de interna kommunikationsverktygen 
så finns det ett glapp mellan kommunikationsverktygets utformning, funktioner samt 
egenskaper och de kommunikationsbehov och informationsbehov som medarbetarna 
uttrycker. Intranätet används och fungerar bra utifrån att ta den av nyheter och daglig 
uppdatering men inte för att dokumentera och söka information vilket är ett av de viktigaste 
kommunikationsbehoven hos medarbetarna och det främsta syftet till att medarbetarna 
använder intranätet (Figur 7; Figur 9; Enkätprotokoll). Vid workshopen uttrycker deltagarna 
att intranätet skapades när det enbart fanns 30 medarbetare och att problemen troligtvis ligger 
i att intranätet var skapat för denna storlek av konsumenter (Workshop; Bilaga 15). Huruvida 
intranätet skapades utifrån medarbetarnas behov vid framtagning av intranätet så är en trolig 
förklaring till bristande tillfredsställelse för intranätet att det idag finns andra behov och 
framförallt andra förutsättningar när medarbetarna idag är cirka 150.  
 
Briab Studio samt Microsoft Teams upplevs också som verktyg vart syfte och utformning 
inte är anpassat för det syfte och behov som medarbetarna uttrycker. Briab Studio fyller inte 
behovet av kunskapsöverföring genom bristande förklaring bakom fakta och möjlighet till 
djupare diskussion och reflektion om dess innehåll (Figur 7; Figur 12; Workshop; Tabell 5). 
Det enda verktyget där majoriteten upplever att verktyget fungerar väl för sitt syfte och möter 
de kommunikativa behoven är Microsoft Outlook (Enkätprotokoll; Bilaga 14).  
 
Effekterna av att de kommunikativa verktygen inte anpassas efter de kommunikations- och 
informationsbehov är att medarbetarna själva kommer att hitta vägar för att fylla dessa behov 
vilket gör att man använder kommunikationsverktygen på olika sätt, eller inte använder dem 
alls (Heide, 2002, s. 13; 43). Genom att inte utgå från medarbetarnas behov eller underlätta 
kommunikationen genom de interna kommunikationsverktyg, riskerar effekterna att leda till 
bristande engagemang och deltagande hos medarbetarna (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 40; 
Álvarez-García et al., 2016, s. 607). Briab Studio är ett tydligt exempel på hur medarbetarna 
tappar såväl engagemang som delaktighet då de upplever att innehåll och presentation inte 
möter deras behov (Figur 18; Figur 21).  
 
Konsekvenserna av att medarbetarnas kommunikationsbehov inte uppfylls leder inte enbart 
till bristande engagemang utan även störningar i kommunikationsprocessen, se Figur 4. 
Störningar i kommunikationsprocessen sker genom att vissa medarbetare inte får tillgång till 
informationen eftersom de inte använder samma kommunikationsverktyg. Störningar i 
kommunikationsprocessen riskerar att skapa missuppfattningar av information eller att man 
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inte når mottagaren med informationen (Hård af Segerstad, 2011, s. 34ff). I 
kommunikationsprocessen bör de interna kommunikationsverktygen underlätta för 
kommunikation mellan människor, exempelvis genom att kommunicera med människor på 
distans, skapa utrymme för att ha möten eller ge information till en större grupp (Awad och 
Ghaziri, 2003, s. 3). Enligt beskrivningarna från enkätsvaren och workshopen framgår det att 
de interna kommunikationsverktygen stundtals förhindrar den interna 
kommunikationsprocessen.    
 
En stor risk, för en fungerande internkommunikation hos Briab, är hur störningar i 
kommunikationsprocessen leder till att kunskapsöverföringen förhindras (Grafström et al., 
2017, s. 184-187). Under enkätundersökningen uppger respondenterna att kunskaps- och 
erfarenhetsöverföring är ett av de viktigaste kommunikationsbehoven (Figur 7; Bilaga 6). För 
att Briab ska förbättra de interna kommunikationsverktygen bör de eliminera de egenskaper 
hos kommunikationsverktygen som förhindrar en god kommunikationsprocess samt 
kunskapöverföring (Andersson, 2003, s. 7; Heide, 2002, s. 14).  
           
Teoretisk beror troligtvis bristerna hos de interna kommunikationsverktygen på avsaknaden 
av strategisk kommunikation, knowledge management och information management. 
Bristerna på anpassning till kommunikationsbehov visar på en avsaknad av ett medvetet sätt 
att strukturera, styra och kontrollera kommunikationen på företaget på ett sätt som förenklar 
och möjliggör kunskapsöverföring och organisatoriskt lärande (Bergman och Klefsjö, 2012, 
s. 414-417; Grafström et al., 2017, s. 184-187; Awad och Ghaziri, 2003, s. 3).  
      
I linje med bristande strategisk kommunikation, knowledge- och information management 
saknas det även tydliga riktlinjer för hur medarbetare ska kommunicera i företaget (Bilaga 
10; Workshop; Tabell 6). Det uttrycks under workshopen hur medarbetarna ibland använder 
flera kommunikationsverktyg samtidigt för att komma i kontakt med varandra som en effekt 
av att man inte vet vilket verktyg som olika medarbetare använder (Workshop; Bilaga 15). 
Resultatet av att medarbetare inte vet hur det ska kommunicera internt gör att det skapas 
överkommunikation vilket kan skapa både informationsöverflöd och kommunikationsintrång. 
Osäkerhet i att medarbetare inte tar del av information på intranätet eller Briab Studio, eller 
inte svarar på i Teams chattfunktion eller via mejl gör att medarbetarna inte kan lita på 
verktygen och tar till egna metoder för att fylla sina kommunikationsbehov. Att som 
medarbetare själv behöva ta ansvar för att såväl kommunicera ut information som att hämta 
in information utan struktur från kommunikationsverktyg och vägledning genom riktlinjer, 
skapar stress och frustration (Heide, 2002, s. 79; Hård af Segerstad, 2011, s. 230-236).  
 
Bristande ägarskap är, precis som bristande riktlinjer, en orsak till informationsöverflöd 
(Workshop, Enkätprotokoll; Bilaga 13). Effekterna av informationsöverflöd är att 
medarbetare inte kan ta till sig den information som är väsentlig för dem att genomföra sitt 
arbete på bästa sätt (Heide, 2002, s. 79; Hård af Segerstad, 2011, s. 230-236). Bristande 
tillgång till information leder till att det blir svårt för medarbetarna att kunna ta ansvar för sitt 
arbete vilket påverkar hela företagets verksamhet negativt (Jan Carlzon, 2008, s. 3; Bergman 
och Klefsjö, 2012, s. 48-50). 
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5.4 Åtgärdsplan 
I syfte att påbörja en implementering av förbättringsarbetet har en åtgärdsplan tagits fram för 
att visa på vilka åtgärder som krävs för att förbättra de fyra interna verktygen för intern 
kommunikation, utifrån studiens resultat. 
  
Tabell 8:  
Åtgärdsplan 

Problem Åtgärd Avsedd effekt 

Svårt att hitta specifik information 
på intranätet.  

Strukturera och kategorisera 
information på intranätet på ett mer 
användarvänligt. Gör skillnad på 
statiska sidor, nyhetsflöde och 
forum för tekniska frågor eller 
annan riktad information.  

Lättare att hitta rätt och relevant 
information genom minskat 
informationsöverflöd och 
kommunikationsintrång.  
Bättre kunskapsöverföring.  
 

Svårt att hitta specifik information 
på intranätet.  

Inrätta en fungerande sökfunktion.  Lättare att hitta rätt information. 

Information på intranätet är ej 
uppdaterad / utrensad.  

Delegera ägandeskap till 
information på intranätet samt en 
arbetsbeskrivning för ägandeskap 
som inkl. uppdatering och 
utredning av information.  

Lättare att hålla sig uppdaterad.  
Ökad tillit till informationens 
relevans.  

Bristande delaktighet och 
engagemang från medarbetare.  

Skapa utrymme för att förstå 
företagsinformation på en djupare 
nivå. Förklara orsakerna bakom 
ekonomisk eller annan typ av 
uppföljning.  

Högre engagemang och deltagande.  

Saknas en djupare förklaring till 
informationen som ges under 
Briab Studio.  

Skapa utrymme för medarbetare att 
diskutera innehållet i Briab Studio i 
mindre grupper inom sitt 
affärsområde. 

Högre engagemang och deltagande. 
Diskussionen blir riktad och 
relevant.  

Bristande delaktighet och 
engagemang från medarbetare.  

Skapa mer utrymme för 
medarbetare på distans att vara 
delaktiga vid Briab Studio.  

Högre engagemang och deltagande 
från medarbetare på andra kontor.  

Bristande kompetens för hur 
kommunikationsverktyg ska 
användas samt vilka 
kommunikativa ansvar man har 
som medarbetare.  

Utveckla Riktlinjer för intern 
kommunikation. Lägg till 
beskrivning av syfte samt krav på 
hur och när man ska använda 
respektive verktyg för 
internkommunikation. 

Enhetligare och högre användande 
av de interna 
kommunikationsverktygen.  

Bristande kompetens för hur 
kommunikationsverktyg ska 
användas samt vilka 
kommunikativa ansvar man har 
som medarbetare.  

Hålla i en intern utbildning om hur 
man kan och ska använda Microsoft 
Teams och Microsoft Outlook.   

Skapa en enhetlig kommunikation 
med gemensamma förväntningar.  
Minskar kommunikationsöverflöd 
och kommunikationsintrång.  
 
 
 



      
 

35 av 61 
      

Medarbetare använder de de 
interna kommunikationsverktygen 
på olika sätt samt med olika 
frekvens.  

Var tydlig med vilka 
kommunikativa skyldigheter och 
rättigheter man har som 
medarbetare. Man måste kunna 
hänvisa till vilket sätt som är “rätt” 
sätt att kommunicera på.  

Skapa en enhetlig kommunikation 
med gemensamma förväntningar.  
Minskar kommunikationsöverflöd 
och kommunikationsintrång.  

Svårt att sprida och följa upp 
information via mejl.  

Lägg till i riktlinjer för intern 
kommunikation och förmedla till 
medarbetare att det är viktigt att 
göra mejl sökbart. 

Lättare hitta information som finns 
dokumenterat i mejl.  

 
6. Diskussion 

Utifrån den teori som presenteras i studien går det att se hur en väl fungerande 
internkommunikation och kvalitetsutveckling korrelerar, där båda begreppen är en 
förutsättning för den andra. När studien genomfördes visade det sig vara mer komplicerat än 
planerat att genomföra ett förbättringsarbete under de strukturerade och metodiska formerna 
inom offensiv kvalitetsutveckling. Studiens resultat gav större förståelse för medarbetarnas 
kommunikationsbehov på företaget samt på vilket sätt de interna kommunikationsverktygen 
kan förbättras i syfte att förbättra hela den interna kommunikationen på företaget. Trots 
studiens åtgärdsplan och insikter om den interna kommunikationen, fanns många åsikter, 
tankar och erfarenheter från medarbetarna kring den interna kommunikationen som inte 
kunde tas i beaktande med hänsyn till studiens syfte och avgränsningar. Genom studiens 
förlopp kom studenten till insikt att kommunikation är en omfattande och genomgående del 
av en hel verksamhet och att det av denna anledning varit delvis svårt att behandla det i ett 
förbättringsprojekt som genom konkreta åtgärder avser skapa ett önskat resultat. 
 
Somliga perspektiv och teorier menar att kommunikation inte är påverkningsbart. Studien 
redogör i sin teoretiska utgångspunkt att arbetet genomförs med en utgångspunkt att se 
kommunikation som påverkningsbart och kan förbättras genom utvalda metoder och verktyg 
inom kvalitetsutveckling. Det framkom genom studiens förlopp att trots ett aktivt 
ställningstagande för kommunikation som påverkningsbart, yttrar sig komplexiteten av 
kommunikation som något greppbart och avgränsat. Komplexiteten av kommunikation visar 
sig i de svar som respondenterna ger såväl vid enkätundersökning som workshop. 
Respondenterna beskriver ofta problem som generella och övergripande, andra problem med 
kommunikationen överlag som kan kopplas till kommunikationsverktygen, liknande problem 
som uppstår oberoende av kommunikationsverktygen, organisationskulturens påverkan, 
informella ledare, chefernas ansvar och organisationens struktur. 
      
Studien har givit upphov till resonemang huruvida kvalitetsutveckling och dess metoder och 
verktyg är användbart vid studier om kommunikation. Ett synsätt är att se kvalitetsutveckling, 
där processer baserat på data skapar ett önskat resultat, inte bör tillämpas på kommunikation 
eftersom kommunikation är svårt att objektifiera och påverkas av många faktorer vilket gör 
det svårt att förutse ett förbättrat resultat utifrån ett visst antal förbättringar, likt åtgärdsplanen 
i denna studie. Ett annat synsätt är att de kvalitetsutveckling som ett angreppssätt för att göra 
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kommunikationen handgriplig, genom att använda verktyg för att bearbeta åsikter, tankar och 
uppfattningar hos medarbetare i en organisation. De verktyg och metoder som används i 
studien har givit möjlighet för studenten att förenkla, dra slutsatser och konkretisera för att 
möjliggöra en tydlig åtgärdsplan. Det går att se kvalitetsutveckling som ett sätt att närma sig 
en objektifiering av kommunikation. Studiens svaghet kan identifieras i tyngdpunkten i 
analys och kvantifiering av data, där studentens och valda metoder blir en nästintill 
avgörande del av studiens slutsats. För denna diskussion anses inget av resonemangen som 
rätt eller fel. Istället bjuder de olika perspektiven in till vidare diskussion kring vilket 
angreppssätt som på bästa sätt kan fånga upp och skapa förståelse för hur man kan förbättra 
och förändra kommunikation och samtidigt lita till objektiviteten av en studies resultat och 
slutsats.  
 
6.1 Reflektion  
Studien har undersökt vilka förbättringsförslag som bör genomföras på Briabs centrala 
interna kommunikationsverktyg i syfte att förbättra den interna kommunikationen på 
företaget. Med utgångspunkt i att medarbetarnas delaktighet och engagemang ligger till grund 
för såväl en fungerande internkommunikation som kvalité i hela verksamheten, utgick studien 
från åsikter och upplevelser av medarbetarna på företaget. Med hjälp av kvalitetstekniska 
verktyg, släktskapsdiagram, 5-varför och orsak-verkan analys, har studien lyckas leverera en 
åtgärdsplan baserat på de problem, grundorsaker och förbättringsförslag från organisationens 
medarbetare samt genom en förankring av teorier inom det studerade ämnet. Studien har 
genomfört en del av en förbättringsprocess av DMAIC och avser ge Briab en möjlighet att 
fortsätta genomföra implementerings- och kontrollfasen på egen hand med hjälp av den 
åtgärdsplan som studien resulterat i och på så sätt förbättra den interna kommunikationen på 
företaget.  
      
Tidigare forskning om förbättringsarbete av internkommunikation har givit liknande resultat 
som studien. Tidigare forskning visar att det är av stor vikt att utgå från medarbetarnas behov 
eftersom de använder kommunikationsverktyg utifrån de kommunikativa behov de själva har, 
inte utifrån dess möjligheter. Likande studier visar även på att överinformation och 
informationsstruktur inom kommunikationsverktyg är av stor vikt vilket stämmer överens 
med studien (Heide, 2002, s. 72; 76; 129; 189; Öhgren och Johansson, 2014, s. 42-43). 
Generellt är studien svår att jämföra med tidigare forskning då kombinationen av förbättring 
av intern kommunikation genom kvalitetsutveckling eftersom dessa typer av forskning är 
knapp.  
 
Studiens resultat hänger samman med såväl kommunikationsteorier som kvalitetsteorier. 
Bristerna hos kommunikationsverktygen, som medarbetarna uttrycker, överensstämmer med 
de problem som uppstår med effekterna av störningskällor i kommunikationsprocessen av 
Shannon och Weaver (1949, s. 3). Effekterna av bristande interna kommunikationsverktyg 
resulterar i att mottagaren inte får den information som är avsedd, på grund av exempelvis 
överinformation eller bristande användning av verktyget, vilket resulterar i att avsändaren 
inte uppnår sitt informationsmål. Bristande engagemang och delaktighet påverkar kvalitén på 
kommunikationsverktygen då de inte används på ett enhetligt sätt eller utgår från 
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medarbetarnas kommunikationsbehov. Bristande engagemang och delaktighet samt att inte 
basera beslut på fakta, som en negativ påverkan på kvalité, överensstämmer med 
hörnstensmodellen inom den offensiva kvalitetsutvecklingen (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 
38ff). Generellt stämmer studiens resultat med att interna kommunikationsverktyg som inte 
baseras på medarbetarnas kommunikationsbehov påverkar den interna kommunikationen 
negativt.  
 

7. Slutsats  
 
Med hjälp av frågeställningarna, medarbetarnas åsikter, kvalitetstekniska verktyg och 
kommunikationsteorier har studien lyckats skapa en åtgärdsplan för vilket Briab kan nyttja 
för att dels förbättra de fyra studerade interna kommunikationsverktyget men även för att 
förbättra hela den interna kommunikationen på företaget.  
      
7.1 Slutsatser 

      
1. Vilka verktyg för internkommunikation finns på Briab?  

 
Briab har primärt fyra centrala interna kommunikationsverktyg; Intranätet, Briab Studio, 
Microsoft Teams och Microsoft Outlook.  
 

2. Vilka interna kommunikationsbehov har Briabs medarbetare?  
 
Kommunikationsbehoven som medarbetarna uttrycker är främst om att hitta specifik 
information och kunna dela information till vissa medarbetare eller grupper, att ha tillgång till 
till ny och uppdaterad information samt ha en kunskapsöverföring inom företaget.  
 

3. Möter de interna kommunikationsverktygens egenskaper och funktioner de behov  
som identifieras hos företagets medarbetare?  

 
Verktygens brister som informationsöverflöd, ouppdaterad och irrelevant information synlig, 
otydliga riktlinjer för intern kommunikation och bristande format för engagemang och 
delaktighet leder till att kunskapsbehoven hos medarbetarna inte möts på ett tillfredställande 
sätt. Omdömet för graden av behovsuppfyllande varierar mellan de interna 
kommunikationsverktygen där framförallt intranätet och Briab Studio kräver fler eller större 
åtgärder för att förbättra internkommunikationen på företaget. Microsoft Teams och 
Microsoft Outlook kan förbättras men av medarbetarnas bedömning att det inte lika 
prioriterade som intranätet och Briab Studio.  
 

4. Vad är orsakerna till att företagets verktyg för internkommunikation inte uppfyller  
de identifierade behoven? 

 
Orsakerna till att de centrala interna kommunikationsverktygen inte uppfyller medarbetarnas 
kommunikationsbehov varierar mellan verktygen. Orsakerna kan sammanfattas som (1) 
bristande ägarskap, sökfunktion och kategorisering av information på intranätet, (2) tidsbrist 
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kombinerat med mycket information på Briab Studio där det upplevs vara för stort medie för 
att delta, framförallt för deltagande på distans, (3) avsaknad av introduktion till Microsoft 
Teams samt riktlinjer för hur man ska använda samtliga verktyg som finns tillgängliga på 
företaget, (4) vissa orsaker beror på personliga faktorer eller bristande sökbarhet i mejl från 
externa parter.  
  

5. Vad bör åtgärdas av företagets verktyg för internkommunikation för att uppfylla de  
identifierade behoven?  

 
Utifrån resultatet i studien rekommenderas Briab att vidta åtgärder som redogörs i 
åtgärdsplanen för att förbättra de fyra centrala interna kommunikationsverktygen i syfte att 
förbättra den hela interna kommunikationen på företaget.  
 
7.2 Vidare forskning och rekommendationer 
Utifrån studiens slutsats och bidrag ges dels rekommendationer till Briab samt till vidare 
forskning inom kvalitetsutveckling av internkommunikation. Rekommendationerna till Briab 
är att dels slutföra DMAIC processen för att implementera och kontrollera effekterna av 
åtgärdsplanen. Vidare rekommenderas företaget att genomföra liknande studier som berör 
fler av de kommunikationsverktyg som används och därmed skapa en tydligare uppfattning 
av vilka behov som finns för alla kommunikativa hjälpmedel på företaget. Studentens 
uppfattning är att det finns problem i kommunikationen som är genomgående och det 
troligtvis behövs ett gediget arbete i att hitta fler grundorsaker till problem på fler delar än de 
fyra kommunikationsverktygen som studerats i denna studie.  
 
Vid litteratursökning på tidigare forskning inom området upplevde studenten att det saknas 
forskning inom kvalitetsutveckling som berör kommunikation. Vidare forskning 
rekommenderas genomföras för att se hur väl kvalitetsutveckling, framförallt offensiv 
kvalitetsutveckling, är tillämpbart vid förbättringsarbete på kommunikation eller vilket 
angreppssätt som är mest fördelaktigt för att förbättra intern kommunikation. Vidare 
forskning rekommenderas på liknande studier som denna för att skapa ett större utbud av 
studier och forskning på förbättring av kommunikation genom kvalitetsutveckling.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Urklipp från förstudie  
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Bilaga 2 - Enkät 
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Bilaga 3- Mejlutskick  
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Bilaga 4 - Instruktioner till workshop med organisationen 
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Bilaga 5 - Briabs riktlinjer för intern kommunikation 
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Bilaga 6 - Kommunikationsbehov 
Behov Respondenter Antal 
Projekthantering/information 3, 23, 24, 25, 33, 35, 39, 44, 45 9 
Riktad kommunikation 6, 8, 10, 16, 20, 27, 30, 34, 36 9 
Kunskapsöverföring 3, 4, 9, 16, 17, 26, 39, 43 8 

Uppdaterad information 12, 13, 25, 32, 41, 43, 45 7 

Gränsöverskridande information 14, 16, 21, 27, 39, 47 6 
Riktlinjer och policys 5, 11, 13, 28, 37, 39 6 
Delge information 21, 30, 41 3 

Skapa delaktighet 4, 25, 41 3 
Struktur för dokument och 
information 8, 9, 40 3 

Nå medarbetare snabbt och enkelt 17, 22, 48 3 
Tillgänglighet hos kollegor 9, 12, 23 3 
Svar på frågor 14, 15, 32 3 
Vet inte 7, 31, 50 3 
Teknisk information 11, 13 2 
Säkerställa att information blir 
kunskap 21, 39 2 

Kommunicera smidigt, enkelt och 
tydligt 42, 39 2 

Informera brett 5 1 
Tid för kommunikation 38 1 
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Bilaga 7 - Kategorisering av syftet med att använda intranätet 

Syfte Respondenter Antal 

Hålla sig uppdaterad 
1, 4, 6, 7, 8, 11,12, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 
30, 31, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 

33 

Hitta/söka/hämta information 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 18, 21, 30, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 44 17 

Hitta/läsa dokument (rutiner, 
mallar, riktlinjer) 

1, 7, 9, 11, 16, 20, 23, 27, 28, 31, 39, 41, 45, 49 14 

Dela information/nyheter 3, 4, 5, 10, 21, 25, 30, 40, 42, 44, 46, 49 12 

Teknikfrågor 16, 20, 27, 29, 39, 41, 43, 48 8 

Personalhandboken 16, 39, 41, 49, 50 5 

Få svar på/ställa frågor 2, 8, 12, 14 4 

Länkar till sidor 27, 33, 37 3 

Inspiration 35 1 

Företagsövergripande 
kommunikation 

22 1 

Ledningssystemet 4 1 

Teknikforum 11 1 

Information om tidsregistrering 19 1 

Projektinformation 2 1 

Kommentera inlägg 37 1 

Få hjälp från supportfunktioner 37 1 
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Bilaga 8 - Kategorisering av förbättringar av intranätet  
Förbättringar Respondenter Antal 

Bättre sökfunktion 
5, 7, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 30, 35, 37, 38, 39, 
40, 41, 43, 44, 48 

22 

Sortera och strukturera sidan mer 
användarvänligt (mer 
lättnavigerad) 

8, 9, 10, 13, 14, 18, 27, 35, 38, 42 11 

Möjliggör sortering/filter för 
information 

3, 5, 11, 22, 40, 47, 6 

Uppdatera information / dokument 
/ länkar 

4, 6, 13, 21, 31, 49 6 

Vet ej 26, 31, 33, 34, 36, 50 6 

För mycket information / För stort 3, 4, 10 3 

Skapa plattformar för alla 
affärsområden 

15, 22 2 

Ojämn informationsnivå 23, 25 2 

Lättare att dela information/inlägg 46, 49 2 

Inga tankar / Vet ej 1 1 

Finnas som app 2 1 

Skapa möjlighet att se vilken 
information som är läst/oläst 

5 1 

Möjliggör att man ser när 
uppdateringar sker 

7 1 

Dokumentera diskussioner som förs 
på sidan 

15 1 

Sida för forum 15 1 

Aktiv kunksapsöverföring 17 1 

Lyft fram de viktiga verktygen 19 1 

Bättre möta Briabs grafiska profil 25 1 

Högre användning och delaktighet 28 1 

Komplettera med mejlnotis vid 
viktig information 

29 1 
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Bilaga 9 - Kategorisering av syftet med att delta på Briab Studio  
Syfte Respondenter Antal 

Företagsinformation / -nyheter 
(från ledningen) 

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50 

42 

Obligatoriskt 7, 10, 25, 26, 33 5 

Ekonomisk uppföljning 29, 39, 44 3 

Inspiration 3, 44 2 

Delar information 22, 40 2 

Få information för att kunna leda 
sina medarbetare 

47, 49 2 

Dela information 4, 1 

Boost inför faktureringen 13 1 

Vet ej 19 1 

Träffa kollegor 32 1 

Nyfiken åhörare 35 1 

Bidra till positiv stämning 46 1 
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Bilaga 10 - Kategorisering av förbättringar av Briab Studio 
Förbättringar Respondenter Antal 

Vet ej 3, 7, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 37, 49 14 

Bra som det är 2, 8, 10, 16, 18, 32, 41, 43 8 

Högre delaktighet / engagemang / 
åsikter 

4, 14, 21, 29, 40, 44 6 

Förberedande information 21, 33, 42, 47, 4 

Få med kontor på distans på ett 
bättre sätt (chattfunktion) 

12, 13, 15 3 

Workshop 21, 29, 44 3 

Vissa delar kan utvecklas mer 9, 44 2 

Informationen kan lika gärna 
skrivas 

11, 45 2 

Förklara och utveckla 
informationen som ges 

23, 38 2 

Bättre uppföljning av 
informationen efteråt 

44, 50 2 

Lyfta mer positivt 46, 48 2 

Mer info om vad som är på gång 1 1 

Se de övriga kontoren samtidigt 5 1 

Komplettera mer fler 
informationskanaler 

6 1 

Tydligare info om vart inspelning 
sparas 

17, 1 

Fokusera på företagsövergripande 
info 

22, 1 

Låta medarbetare påverka 
innehållet 

33 1 

Mer information riktad till varje 
affärsområde 

39 1 

Extern föreläsare 44 1 
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Bilaga 11 - Kategorisering av syftet med att använda Microsoft Team  
Syfte Respondenter Antal 

Projektarbete 
3, 12, 14, 15, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 
43, 47, 48, 49, 50 

21 

Möten 2, 14, 15, 16, 21, 22, 25, 31, 41, 45, 47, 50 12 

Chat 4, 8, 12, 13, 16, 28, 32, 35, 41, 48 10 

Dela dokument/filer 10, 15, 16, 22, 24, 31, 34, 7 

Kommunikation med spec. 
personer/grupp 

6, 12, 27, 39, 46, 49, 6 

Allmän/daglig kommunikation 7, 20, 22, 25, 26, 30, 6 

Snabba meddelanden/frågor 5, 9, 10, 23, 44 5 

Kommunicera med andra kontor 1, 8, 17, 40, 4 

Grupparbete/ - samordning 4, 13, 35, 42 4 

Videosamtal 13, 34, 42, 49 4 

Planeringsverktyg 12, 45 2 

Dela information 18, 27 2 

Kontakt med kollegor 9 1 

Svara på forms 10 1 

Konferenser 19 1 

Information 36 1 

Diskussion 36 1 

Det är vårt interna 
kommunikationsverktyg 

38 1 

 
 
  



      
 

57 av 61 
      

Bilaga 12 - Kategorisering av förbättringar av Microsoft Teams 
Förbättringar Respondenter Antal 

Mer kunskap om verktyget 1, 3, 10, 12, 27, 26, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 43 13 

Vet ej 21, 24, 26, 28, 29, 31, 38, 47, 49 9 

Svårt struktur att arbeta i 4, 13, 14, 16, 18, 20, 33 7 

Bra som det är 2, 6, 8, 19, 40, 50 6 

Fler som använder 5, 22, 23, 36 4 

Förbättra/lägg till funktioner 6, 15, 48, 39 4 

Enhetlig användning 11, 15, 44 3 

Bättre notisfunktion 7, 39 2 

Integrering med andra system 25, 45 2 

Närvarostatus 9 1 

Alla meddelanden går inte fram 10 1 

Lättare att koordinera mellan olika 
team 15 

1 

Krånglar ofta med ljudet 17 1 

Möjliggöra fler författare i samma 
dokument 

35 1 
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Bilaga 13 - Kategorisering av syftet med att använda Microsoft Outlook 
Syfte Respondenter Antal 

Mail 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50 

44 

Kalender 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 
26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 
50 

35 

Boka möten 4, 8, 15, 23, 30, 38, 44 7 

Uppgiftshantering 4, 9, 10, 16, 21, 46, 6 

Extern kommunikation 7, 15, 27, 45, 48 5 

Kontakter 16, 18 2 

Ge / ställa frågor 45, 48 2 

Svårt att använda något annat än 
mejl och kalender 

5 1 

Mottagande av information 7 1 

Projektkommunikation 11 1 

Planering 39 1 
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Bilaga 14 - Kategorisering av förbättringar av Microsoft Outlook  
Förbättringar Respondenter Antal 

Vet ej 
1, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 31, 36, 37, 38, 40, 
44, 49, 50 

20 

Bra som det är 2, 4, 29, 32, 33, 41, 45 7 

Få ihop med andra system 6, 25, 34, 47 4 

Fungerar bra för sitt syfte 6, 10, 23, 30, 4 

Strukturera mejlen bättre 8,14, 42, 43 4 

Koda mejl till projekt 15, 16, 35 3 

Mallar för e-postmeddelanden 3 1 

Rutiner för markeringar i kalender 3 1 

Bättre sökfunktion 4 1 

Ineffektivt 7 1 

Otydlig kanal 7 1 

Kunna uppdatera möte i kalender 
som är bokad i annan kalender 

12 1 

Alla använder kalendern 30 1 

Automatisk uppdatering av 
kontakter 

39 1 

Kortkommandon för sen leverans 41 1 

Fler features 46 1 

Bristande klient för ipad 46 1 

Gör mer användarvänligt 48 1 
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Bilaga 15 - Resultat från workshop  
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