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Förord 
 
Att genomföra denna studie har varit mycket spännande och lärorikt. Jag vill framföra ett 
innerligt tack till alla som har hjälpt mig att göra studien möjlig; nära och kära som funnits där 
och stöttat mig genom denna process samt min handledare Gunilla Roos som har väglett mig, 
kommit med värdefulla synpunkter och verkligen engagerat sig i sin roll som handledare. 
Stort tack också till informanter som velat delta och dela med sig av sina upplevelser och 
andra berörda medarbetare på Personalen AB, speciellt min handledare på företaget, som har 
varit ett stort stöd och gett mig goda råd under arbetets gång. 
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Sammanfattning 
 
Kommunikation är i dagens samhälle ofta uppmärksammat. En fungerande kommunikation är 
A och O för att verksamheten i organisationer kan fungera. Denna studie grundar sig på ett 
uppdrag från ett företag inom tillverkningsindustrin, som önskar konkreta förslag på hur 
kommunikationsmönstret i fabriken kan förbättras. Syftet med denna undersökning är att ta 
reda på vad som menas med kommunikation och vilka faktorer som kan skapa ett fungerande 
kommunikationsmönster. Utifrån detta ger jag konkreta förslag på hur kommunikation i den 
aktuella fabriken kan göras bättre. För att uppnå syftet har jag tagit del av och analyserat olika 
informationskällor, framför allt tidigare forskning. Utifrån detta har jag konstruerat en modell 
med de, som jag anser, viktigaste beståndsdelarna för ett fungerande kommunikationsmönster. 
Därefter genomförde jag nio semistrukturerade intervjuer. Det empiriska resultatet har sedan 
analyserats i förhållande till de förutsättningar forskningen och modellen anger för fungerande 
kommunikation.  
 
Några av de faktorer jag kommit fram till vara viktiga för ett fungerande 
kommunikationsmönster är: 
 

• Att samtalspartnerna respekterar och visar förståelse för varandra 
• Tydlighet i det som sägs 
• Möjlighet och forum för kommunikation 
• Att det som ventilerats följs upp 

 
Det empiriska resultatet pekar på att de flesta informanter upplever en fungerande 
tvåvägskommunikation med den närmaste chefen och sina kollegor. Flera berättar dock att 
mycket rykten cirkulerar på arbetsplatsen och att dessa ibland hanteras genom att undvika att 
tala om problemet. Svaren huruvida positiv feedback ges tillräckligt eller ej är olika – vissa 
menar att de får det medan andra inte upplever sig få tillräckligt med feedback. Angående de 
möten som sker på arbetsplatsen är informanternas uppfattning svårtolkad. Något som är 
genomgående är att den information som ges ofta kommer för sent och är otydlig. Även 
uppföljningen av det som kommer upp verkar utifrån informanternas utsagor vara otillräcklig. 
Mina reflektioner utifrån denna studie är att faktorerna för ett fungerande 
kommunikationsmönster flyter ihop och inte fungerar utan varandra. I diskussionsavsnittet ger 
jag konkreta förslag på hur kommunikationen i det specifika företaget kan förbättras. 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: feedback, kommunikation, kommunikationsmönster, lärande, 
tvåvägskommunikation, uppföljning. 
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1 Bakgrund 
 
Upprinnelsen till denna studie startade i slutet av vårterminen 2008, då jag hörde talas om att 
ett företag med det fiktiva namnet Personalen AB sökte en student till att utföra ett uppdrag. 
Ett av kraven från företagets sida var att studenten hade kunskaper inom personal- och 
beteendevetenskap. Uppdraget gick ut på att arbeta fram konkreta förslag på hur feedbacken i 
företagets fabrik kan förbättras. Feedback visade sig vara svårdefinierat, vilket gjorde att jag 
efter överväganden kom fram till att istället utgå från kommunikation, vilket torde inbegripa 
feedback.  
 
Ämnet kommunikation är något som ständigt diskuteras i media. Särskilt i tider av 
nedskärningar i samband med rådande lågkonjunktur är behovet av fungerande 
kommunikation ännu mer betydelsefullt än annars. Utan kommunikation i tider av 
förändringar kan rykten, oro och osäkerhet skapas på arbetsplatsen vilket kan ge en sämre 
arbetsmiljö som varken gynnar organisationen eller individen.  
 
Kommunikation har på senare tid blivit mer och mer uppmärksammat då det har stor 
betydelse för både struktur, effektivitet och relationer på arbetsplatsen. Larsson (2008) 
sträcker sig till och med till att skriva att kommunikation är en av de viktigaste 
beståndsdelarna i en fungerande organisation. Det finns flera anledningar till att människor 
kommunicerar, bland annat för att tillgodose sociala relationer, ge och få information, 
uttrycka sina känslor och åsikter samt skapa mening i tillvaron. 
 
Røkenes (2007a) menar att självbestämmande och kontroll är viktigt för individens 
livskvalitet. Individer som upplever avsaknad eller låg grad av självbestämmande och kontroll 
löper större risk att få psykiska och somatiska besvär än de som upplever att de inte är styrda 
av andra människor. Min mening är att en fungerande kommunikation är av stor vikt för att 
medarbetare ska känna att de styr sin tid och är självbestämmande. Därför anser jag att 
kommunikation är ett högst relevant och aktuellt ämne att undersöka. 
 

1.1 Kort beskrivning av Personalen AB 
Personalen AB är ett av världens största företag inom sin bransch i tillverkningsindustrin och 
har cirka 100 000 anställda världen över. Under de senaste två åren har en 
medarbetarundersökning gjorts bland fabriksmedarbetarna på Personalen AB där det kom 
fram att kommunikationen inte fungerar optimalt. Exempelvis visade undersökningen att de 
möten som hålls ofta uppfattas som information snarare än kommunikation, och att budskapet 
i informationen inte allt går fram. Studien visade vidare att konflikter ofta undviks. Då 
produktionen fortgår dygnet runt utan uppehåll under större delen av året krävs noggrann 
planering av det dagliga arbetet. Det är exempelvis inte praktiskt möjligt att ha möten varje 
dag. De avdelningsmöten som hålls är i regel mellan 15 och 30 minuter långa och sker olika 
ofta vid de olika avdelningarna, från en gång i veckan till en gång i månaden. Andra 
förutsättningar som finns för ledningen är att den interna policyn kräver att viss information 
förmedlas till fabriksmedarbetarna, oavsett om dessa önskar ta del av denna information eller 
ej.  
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1.2 Problemformulering och syfte 
Silverman, Pogson och Cober (2005) menar att organisationer som inte använder sig av 
feedback får anställda som är mindre produktiva, mindre innovativa och mindre flexibla. 
Avsaknad av feedback till varje medarbetare kan medföra att individen inte utvecklas, inte är 
medveten om organisationens mål och därmed inte arbetar så effektivt som möjligt. Utan 
kommunikation heller ingen feedback, anser jag. Enligt min mening kan därmed författarnas 
resonemang appliceras på organisationers arbete med kommunikation. 
 
För att en organisation ska fortsätta existera är personalen nödvändig. En fungerande 
kommunikation torde vara en förutsättning för att få medarbetarna att vilja stanna kvar. 
Kommunikation är dock komplicerat och oförutsägbart då vi alla är olika och reagerar olika i 
situationer som uppstår. Hur kan arbetet med kommunikation förbättras, vilka konkreta sätt 
finns? För att undersöka detta närmare och söka finna svar på min fråga har jag studerat 
arbetssituationen bland fabriksmedarbetare på ett företag inom tillverkningsindustrin. Jag vill 
lära mig mer inom detta område, då jag finner det intressant och angeläget för personalarbete. 
Min förhoppning är att i framtida personalarbete få nytta av mina nyvunna kunskaper. Syftet 
med denna studie är således att undersöka vilka faktorer som ingår i ett fungerande 
kommunikationsmönster. Min ambition är att besvara syftet genom att arbeta med 
nedanstående frågeställningar varav de två första frågorna besvaras i avsnitt 3; ”Vad är 
kommunikation?”. 
 

• Vad menas med kommunikation? 
• Vilka faktorer kan bidra till ett fungerande kommunikationsmönster? 
• Hur ser några medarbetare i ett specifikt företag på arbetsplatsens 

kommunikationsmönster? 
• Hur kan kommunikationsmönstret förbättras på ett konkret sätt i fabriken på det 

specifika företaget? 
 

1.4 Begreppsförklaringar 
För att hålla isär de olika parterna i en kommunikation använder jag ordet samtalsledare för 
den som inleder konversationen. Den person konversationen från början är riktad till 
benämner jag samtalspartner. Under samtalet kan dessa byta roller. Jag väljer dock att, för att 
underlätta för läsaren, kalla individerna för det begrepp som var aktuellt vid initierandet av 
konversationen. 
 
Med medarbetare syftar jag på samtliga som arbetar inom företaget. 
 
Samordnare är fabriksmedarbetare som varken har personalansvar eller chefsposition. 
Samordnarna har en överblick över logistiken i fabriken. Deras funktion är bland annat att 
kunna avlösa fabriksmedarbetarna och täcka upp frånvaro. 
 
Arbetsledare är fabriksmedarbetarnas närmaste chef. 
 
Chef innebär samtliga medarbetare med någon form av personalansvar. 
 
Denne används vid de ställen i texten jag anser att kön är irrelevant. ”Denne” kan alltså 
likaväl vara en kvinna som en man.  
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När jag i texten hänvisar till möte kan de vara av olika slag, exempelvis avdelningsmöte och 
ledningsmöte.  
 

1.5 Pedagogisk relevans 
Kommunikation kan inte begränsas till endast ett område då det används ständigt både i 
arbetslivet och i vardagen. Dock kan vissa yrkesgrupper tillföra specialistkunskaper (Heide, 
Johansson & Simonsson, 2005). Min uppfattning är att pedagoger definitivt tillhör en av dessa 
yrkesgrupper. Heide et al. menar vidare att dagens organisationer kännetecknas av ständiga 
förändringar, lärande, teamwork med mera, vilket medför ett ökat krav på en fungerande 
dialog mellan alla medarbetare i organisationen. För att uppnå ökad kommunikation tror jag 
att pedagogiskt ledarskap, i för den aktuella organisationen anpassad form, är nödvändigt. 
 
Att individer kommunicerar med varandra kan många gånger ge bekräftelse och välmående. 
Genom att resonera och samtala med varandra kan människor få nya perspektiv på tillvaron 
och en inblick i hur andras vardag och liv ser ut och vilka erfarenheter andra har. Detta ger en 
ökad kunskap i allt från enkla ting som hur en maträtt kan tillagas för att bli mer lyckad till att 
få hjälp i lite mer komplicerade saker som kanske strategisk planering eller att åstadkomma 
ett hållbart och lyckat byggnadsarbete.  
 
Enligt Isaksson1 (intervju, 20 oktober 2008), innebär feedback att leverera en bedömning till 
en annan person. Detta gör att det ofta blir en känslig typ av samtal, då personen eller 
handlingen blir bedömd. Feedback är snävt och svårdefinierat, och kan inte fungera lika åt 
båda håll mellan arbetstagare och arbetsledare. Arbetsledare som ger fabriksmedarbetare 
feedback gör det oftast i anknytning till hur fabriksmedarbetaren arbetar, hur arbetsprocessen 
fungerar eller liknande. Som fabriksmedarbetare blir motsvarande feedback ofta svår att ge 
tillbaka uppåt – många medarbetare har svårt att förmedla hur de tycker att arbetsledarna 
arbetar. Däremot kan de ge feedback på sitt arbete och hur deras egen arbetssituation skulle 
kunna förbättras. Kommunikation innefattar mer, och är lika med relation. Jag håller med 
Isaksson i resonemanget att om kommunikation på arbetsplatsen inte fungerar kan heller inte 
feedback existera. Kommunikation är alltså en förutsättning för feedback. 
 
Kommunikation skapar lärande vilket ger människor nya kunskaper och möjlighet att 
utvecklas. Jag anser att lärande både är något som pågår hela livet i olika former, och något 
som är nödvändigt för ett innehållsrikt och värdefullt liv. Lärande är således i allra högsta 
grad pedagogik och något som kan uppmuntras av och uppnås med hjälp av personalvetare.  
 

1.6 Avgränsningar 
Kommunikation kan ske både internt2 och externt3. Denna studie begränsas till att behandla 
intern kommunikation då båda formerna av kommunikation är för omfattande för den angivna 
tidsramen. Tyngdpunkten i arbetet ligger på verbal kommunikation och inte på andra former 
av kommunikation såsom kroppsspråk och blickar. 

                                                 
1 Isaksson är doktorand inom området och har arbetat med kommunikation i olika yrkesgrupper. Isaksson är ett 
fiktivt namn. 
2 Med internt menar jag kommunikation inom arbetsplatsen, alltså mellan medarbetare i samma organisation. 
3 Med externt menar jag kommunikation mellan medarbetare i organisationen och kontakter med leverantörer, 
kunder och andra intressenter. 
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2 Metod 
 
I detta avsnitt redogör jag för tillvägagångssätt, val av litteratur, urval, intervjuer samt arbetets 
disposition. De val jag gjort diskuteras löpande i texten. 
 

2.1 Tillvägagångssätt 
Genom att ta del av forskning inom området kommunikation lyfte jag fram de faktorer som 
betonades vara viktiga för ett fungerande kommunikationsmönster. Utifrån dessa 
konstruerade jag sedan en modell med de faktorer jag ansåg vara viktigast för en fungerande 
kommunikation. Denna modell har sedan legat till grund för de intervjufrågor jag konstruerat 
och använde vid intervjuer med fabriksmedarbetare.  
 
Under studiens gång har jag stött på några problem, som är värda att nämnas. 
Fabriksmedarbetarna har mycket olika bakgrunder, både etniskt och socialt. Därför var det 
ibland svårt att förstå varandra rent språkmässigt, både uttrycksmässigt och innehållsmässigt. 
Risk för att ord uppfattas olika av olika personer är också något som är svårt att komma ifrån. 
Jag är van vid akademiskt språk medan informanterna ofta använder ett språk och uttryck 
anpassat för deras arbete. Detta gör att det finns risk att språkkrockar och missförstånd 
uppstod, kanske utan att jag var medveten om dessa. Många av informanterna är ovana vid 
situationen att intervjuas och har generellt lägre formell utbildning. Jag upplevde att flera av 
dem kände sig obekväma i rollen som informanter, speciellt i början av intervjun. Många av 
de tillfrågade tackade nej till deltagande i studien, något som kan ha påverkat resultatet. 
Problemet att många tackade nej och var ovana vid intervjusituationen är något även andra 
forskare upplevt vid studier med industriarbetare (se bland annat Baumgarten, 2006). En 
annan påverkande faktor jag anser vara värd att poängtera är att möjligheten att genomföra 
intervjuer innebar mycket logistik och planerande i flera steg då produktionen inte skulle 
påverkas av studien. Detta försvårade arbetet. 
 
Trots svårigheterna med att genomföra öppna intervjuerna valde jag ändå detta 
tillvägagångssätt för att få ett visst djup i resultatet. En studie med ett större antal mer 
strukturerade intervjuer skulle kunna ge ett annat resultat. Jag anser att underlaget i denna 
studie ger viss grund men inte är tillräckligt för att kunna dra några säkra slutsatser. 
Undersökningen skulle ha kunnat få ett bättre grundat resultat om fler intervjuer genomförts, 
vilket jag inte hade möjlighet att göra inom den givna tidsramen. 
 
Med hjälp av den empiriska undersökningen ämnade jag urskilja skillnader mellan hur 
fabriksmedarbetarna upplevde att kommunikationen på arbetet fungerade och hur de önskade 
att det skulle fungera. De fick också komma med förslag på hur situationen skulle kunna 
förbättras. Genom sammanställning av detta har jag sedan gett konkreta förslag på hur 
kommunikationen i fabriken kan förbättras. 
 
Samtliga informanter har arbetsledare som har börjat för inte så länge sen, vilket kan innebära 
att de inte vet hur det fungerar nu utan reflekterar över hur det varit tidigare. Detta kan ha 
påverkat resultatet. Parallellt med denna studie pågår en stor organisationsförändring, vilket 
också kan ha påverkat resultatet av den undersökning jag har gjort. 
 



 

9 

2.2 Informationskällor 
Jag började med att titta igenom tidigare kurslitteratur för att se om det fanns något jag ansåg 
vara av intresse för denna studie. Detta gav dock inte mycket. Handledare, vänner och bekanta 
har däremot gett mig mycket tips och idéer, som i sin tur hjälpt mig att finna matnyttig 
forskning och referenslistor som resulterat i ytterligare användbart material.  
 
För att finna relevant forskning har jag även gjort sökningar i universitetets databaser DISA 
och LIBRIS. Det första sökordet jag använde var Kommunikation, vilket visade sig vara 
alltför ospecifikt. Sökningen begränsades därför till Kommunikation arbet* och Återkoppl*. 
Även dessa sökord gav många träffar. Utav dessa avgränsade jag mig till att betrakta 
forskning som var utgiven år 2003 eller senare, för att bland dessa träffar få så aktuell 
forskning som möjligt.  
 
För att bredda mitt forskningsunderlag gjorde jag nästa sökning på www.uppsatser.se. Där 
sökte jag på feedback, kommunikation, samverkan och samarbete. Även här fick jag alltför 
många träffar för att kunna sålla ut för mig relevant material. Därför beslutade jag mig för att 
söka på http://publications.uu.se/ där jag i fritextsökningen sökte på kommunikation, 
kommunikation arbet*, kommunikation i arbet*, kommunikation organisation, feedback, 
samverkan och samarbete. På denna sida sorterade jag ut några studier att titta närmare på. 
Vissa av dessa studier gav mig värdefulla uppgifter, bland annat genom användbara 
referenslistor där jag fick idéer om ytterligare underlag. 
 
Mycket av den litteratur jag fann inom området var av managementkaraktär. Detta gjorde att 
jag sållade bort en stor del av det materialet. En viss del av den litteratur jag använt mig av är 
dock inte av vetenskaplig karaktär. Att jag ändå har valt att använda den typ av litteratur beror 
på att syftet med denna studie delvis är att ta fram konkreta förslag, vilket ofta finns exempel 
på i så kallad icke vetenskaplig litteratur av managementkaraktär. Jag är medveten om att 
managementlitteratur inte är vetenskaplig, och har därför till största delen använt mig av 
vetenskaplig forskning.  
 
Förutom intervjuer med medarbetare (se avsnitt 2.5) har jag även intervjuat Karl Isaksson. En 
andra intervju gjordes med Anders Andersson4 som är en högre uppsatt personalchef på 
Personalen AB. 
 

2.3 Urval 
Personalen AB hjälpte mig att ta fram en underavdelning under var och en av de tre 
huvudavdelningar organisationen består av. Då omorganisation pågick samtidigt valdes 
underavdelningar som var så lite berörda som möjligt av denna och därmed hade möjlighet att 
delta i studien. Detta urval gjordes då studien krävde en del av respektive avdelnings 
medarbetares tid. Jag beslutade att inleda undersökningen med sex intervjuer, för att sedan se 
om antalet behövde utökas. Att antalet informanter uppskattades till sex stycken beror på att 
jag då kunde välja lika många informanter från varje underavdelning. Vidare ansåg jag att sex 
intervjuer skulle ge en rimlig mängd data att bearbeta utifrån den för studien angivna 
tidsramen. På varje avdelning gjordes sedan med datorns hjälp ett slumpmässigt urval på de 
fabriksmedarbetare som arbetade under dagtid då jag hade möjlighet att genomföra intervjuer.  
 

                                                 
4 namnet är av etiska skäl fiktivt 
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Både företaget och samtliga informanter är konfidentiella, för att ingen ska få negativa följder 
för medverkande i studien. Då företaget bedriver tillverkning finns dock ingen möjlighet att 
låta personer lämna sin arbetsuppgift en liten stund för att bli intervjuade då det krävs att 
någon alltid finns på varje arbetsstation. För att få logistiken att fungera vid intervjuerna valde 
jag att låta samordnaren på varje avdelning ansvara för att de intervjuade blev avlösta under 
tiden intervjun genomfördes. Dessa samordnare har inget personalansvar och ingen 
chefsposition utan befinner sig på samma positionsnivå som fabriksmedarbetarna. 
Alternativet till att låta samordnarna vara ansvariga för logistiken hade varit att låta någon av 
arbetsledarna sköta det. Det skulle kunna medföra att de intervjuade ger svar de tror att 
arbetsledaren vill ha för att själva gynnas alternativt inte drabbas negativt – vilket inte 
resulterar i en sann bild av deras uppfattning. Genom att låta samordnarna administrera 
logistiken hoppas jag minska risken för att någon av informanterna vållas skada på grund av 
undersökningen. Enligt både Vetenskapsrådet (2002) och Kvale (1997) skulle det vara oetiskt. 
Jag kallar informanterna Wallin, Sjögren, Hagman, Nordberg, Holmkvist respektive 
Sundström.  
 
Vissa av informanterna var mindre talföra än andra. För att öka chansen för ett brett och 
heltäckande material valde jag att genomföra ytterligare tre intervjuer efter att ha bearbetat de 
sex första. Intervju nummer sju och åtta anser jag inte tillförde lika mycket som de sex första. 
Således finns endast ett fåtal citat från dessa informanter, som jag benämner Lundsten och 
Almlöv. Vid den nionde och sista intervjun hade mättnad uppnåtts, varför jag inte har med 
något citat från denna informant. Samtliga informanter fick upplysning om att uppgifter som 
kom fram i samband med studien skulle behandlas konfidentiellt och att individen när som 
helst kunde avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

2.4 Pilotstudie 
För att öva på rollen som intervjuare och därmed känna mig tryggare i situationen 
genomförde jag två pilotintervjuer. Detta kan medföra bättre utfall av intervjuerna (Kvale, 
1997). De som deltog i pilotstudien är två personer som arbetar inom helt andra områden än 
informanterna i denna studie. Att jag valde helt utomstående personer berodde på att jag ville 
att en som inte är insatt i verksamheten skulle förstå vad jag menar och på så sätt förbättra 
resultatet av kommande intervjuer. De två deltagarna i pilotstudien känner jag väl. 
Anledningen till att jag valde personer med personlig anknytning är att de är ärliga och att jag 
vet att de vågar framföra både positiva och negativa aspekter av intervjun. Följden av detta 
kan förbättra intervjuguiden och därmed resultatet. Då de som deltog i pilotstudien inte 
arbetar på den aktuella arbetsplatsen har resultatet av dessa inte tagits med i studien. 
Pilotstudierna resulterade i omformulering av vissa frågor för att göra syftet med frågan 
tydligare. 
 

2.5 Intervjuer 
Ju spontanare intervjuer desto större chans till oväntade och öppna svar finns (Kvale, 1997). 
Då denna studie syftar till att beskriva fabriksmedarbetarnas situation vad gäller 
kommunikation och hur denna kan förbättras valde jag därför att genomföra intervjuer. I en 
intervjusituation kan följdfrågor ställas vilket kan ge undersökningen ett djup som kan vara 
svårt att nå genom exempelvis enkäter (a.a.). 
 
För att få ut så mycket information som möjligt vid intervjuerna, valde jag få och öppna 
intervjufrågor att utgå ifrån. Denna typ av intervju kallar Denscombe (2000) semistrukturerad. 
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Alla frågor ställdes inte exakt som jag formulerat i intervjuguiden (se Bilaga 1), utan 
fungerade mer som ett stöd för mig så att jag tog upp de områden jag var intresserad av att 
undersöka. De följdfrågor jag formulerat fungerade som stöd vid de tillfällen informanten inte 
gav utförlig information. Informanterna fick inte ta del av intervjuguiden i förväg. Detta 
beslutade jag för att jag ville få spontana kommentarer och undvika förutbestämda svar, i 
enlighet med Denscombe (a.a.).  
 
Jag intervjuade informanterna en och en och intervjuerna genomfördes på informanternas 
arbetsplats på arbetstid. Detta tror jag ökade chansen att de tillfrågade informanterna skulle 
tacka ja till att delta i studien. En risk vid personliga intervjuer kan vara att båda parter 
påverkas av intryck i stunden, vilket kallas intervjuareffekt (Magne Holme & Krohn Solvang, 
1991). Jag tror dock ingen kan undgå att påverkas av intryck vare sig intervjun sker 
personligt, via elektroniska nätverk eller per telefon. Att som intervjuare och informant 
påverkas av varandra ter sig för mig naturligt.  
 
Efter att ha genomfört den första intervjun reflekterade jag över om något skulle kunna 
uttryckas annorlunda. Den förändring jag gjorde var att jag ändra namnet på ett tema från 
”Personlig utveckling” till ”Utveckling”. Jag anser dock att denna förändring inte påverkar 
den första informantens svar nämnvärt, och har därför tagit med resultatet av denna i studien. 
Efter att ha genomfört två intervjuer funderade jag på huruvida intervjuerna kom att bli öppna 
eller mer åt det strukturerade hållet. Då jag fann att informanterna pratade fritt, som jag 
hoppats på, uppskattade jag att sex intervjuer skulle vara lämpligt att genomföra. Senare 
beslutade jag genomföra ytterligare tre intervjuer. 
 
Intervjuerna tog mellan 25 och 60 minuter. Samtliga intervjuer spelades in på mp3-spelare. 
De sex första bearbetades genom att jag lyssnade på ett stycke i taget för att sedan 
sammanfatta det jag ansåg vara viktigast. På de ställen jag önskade citat lyssnade jag igenom 
just den delen av inspelningen jag kunde tänka mig finna ett lämpligt sådant. Vid bearbetning 
av de sista tre intervjuerna valde jag att utesluta sammanfattning och arbetade istället direkt 
utifrån ljudfilen. Detta gjordes för att spara tid. Citaten är av flera anledningar friserade. Dels 
att de ska bli mer lättlästa för läsaren då talspråk i skrift ibland kan vara svårt att förstå, dels 
för att utesluta personligt språkbruk och därmed bibehålla informanternas konfidentialitet. 
Ytterligare en anledning till frisering är för att undvika att informanten framstår som 
ointelligent på grund av talspråk.  
 
Innan intervjuerna genomfördes deltog jag i möten där jag kort presenterade vad studien 
handlade om. När intervjuerna inleddes beskrev jag studien en gång till; vad jag menar med 
kommunikation och syftet med studien. Jag informerade om att informanten är konfidentiell 
och när som helst kan avbryta deltagandet, som är frivilligt. Jag frågade också om det var okej 
att jag spelade in intervjun på mp3-spelare, vilket alla informanter tyckte. Därefter berättade 
jag om de teman jag valt att dela upp frågorna i; möten, information, (personlig) utveckling 
och kommunikation. Jag talade vidare om att jag skulle försöka vara tyst och lyssna så mycket 
som möjligt på vad informanten har att säga för att få ut så mycket information som möjligt 
och låta informanten få tid att tänka igenom vad denne vill säga. Varje intervju avslutades 
med att jag tackade för att informanten tagit sig tid och ville delta i studien. 
 
En av informanterna frågade före intervjun om det var några hemska frågor. Min upplevelse 
av intervjuerna var att informanterna var spända och tyckte situationen var obehaglig i början, 
något som släppte efter en stund. Många av intervjupersonerna hade mycket att tillägga när 
jag sist frågade om de hade några övriga tankar eller funderingar, kanske på grund av att de 
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var mer avslappnade då. Att finna situationen obekväm i början anser jag vara högst 
mänskligt, särskilt med tanke på att de flesta av informanterna inte är vana vid en 
intervjusituation. 
 

2.6 Disposition 
Nedan följer presentation av forskning, sammansatt med löpande analys av denna. Att jag 
sammanfört de två delarna är för att undvika upprepning i onödan. Detsamma gäller nästa 
avsnitt om resultat och analys. Att de olika delar i forskningen och empirin flyter ihop 
bekräftar min tanke om att denna disposition underlättar läsningen. Slutligen diskuterar jag 
det som kommit fram i studien. 
 

3 Vad är kommunikation? 
 
Under denna rubrik redogör jag för den forskning jag har tagit del av, och analyserar löpande 
vilken betydelse jag anser att det som tas upp har för syftet med denna studie.  
 

3.1 Definitioner och perspektiv 
Svenska Akademien (2005) definierar kommunikation som: 
 

förbindelse; samfärdsdel; kontakt mellan människor; överföring av information m.m. (s. 428) 
 
Nationalencyklopedin (2008) definierar kommunikation på följande sätt: 
 

överföring av information mellan människor […] Kommunikation kräver dels ett språk eller en kod vari 
informationen uttrycks, dels ett fysiskt medium varigenom informationen överförs. Människan har ett 
primärt behov att kommunicera; det utgör en förutsättning för en fullvärdig psykisk, social och kulturell 
utveckling. […] 

 
Jag anser att kommunikation kräver en utförligare beskrivning för att få grepp om vad det 
innebär. Vidare tycker jag att ”överföring av information” snarare kan kallas 
envägskommunikation än tvåvägskommunikation – och att det därmed inte är det jag kallar 
kommunikation. Förklaring till detta resonemang följer nedan. 
 
Heide et al. (2005) uppger att överföringen av kommunikation och mediet som används för 
budskapet är viktiga delar i betydelsen av kommunikation. Med utgångspunkten att 
kommunikation är centralt för alla organisationer, blir det svårt att skilja det från annat som 
sker inom organisationen: 
 

Vad är kommunikation och vad är inte kommunikation? […] Kommunikationens svårisolerade och 
svårdefinierade karaktär gör många gånger att såväl praktiker som forskare och studenter stöter på en rad 
oklara och disparata förväntningar i arbetslivet. (s. 71) 

 
Sändare-mottagare-modellen, grundar sig på faktorerna sändare, meddelande, kanal och 
mottagare och är ett exempel på kommunikationsteorier Heide et al. tar upp. Författarna anser 
att denna modell kan skapa problem då den ger sken av att vara enkel – att rätt meddelande 
går fram utan förveckling. Det i sin tur kan medföra att förklaringar och försäkringar om att 
rätt budskap verkligen gick fram, utesluts. Denna modell kan således leda till reducerad 
kommunikation och därmed hämmad problemlösning. Trots att många kritiserat modellen för 
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sin brist på feedback påverkar den fortfarande tänkandet runt kommunikation i avseendet att 
kommunikation betyder överföring av information från en person till en annan. I denna 
modell läggs ingen vikt vid samtalspartnerns tolkning av meddelandet. Min tolkning av 
sändare-mottagare-modellen är att den kan jämföras med envägskommunikation. 
 
Tidigare ledarskapsteorier, så kallat idébaserat ledarskap, sade att ledarskapets koncept och 
värderingar var kärnan. Det väsentliga i dessa teorier var att ledarskapet handlade bland annat 
om att skapa mening i arbetet. I detta arbete utgör kommunikationen en betydande del. 
Simonsson (2005) skiljer mellan två typer av idébaserat ledarskap, nämligen enkelriktat och 
ömsesidigt. Det ömsesidiga ledarskapet torde vara det mest gynnsamma förhållningssättet. 
Synen på vad kommunikation är påverkar hur det praktiska arbetet kring fenomenet bedrivs 
(Heide et al., 2005). Ordet kommunikation betyder göra gemensamt (Engquist, 2006, s. 85). 
Detta innebär att då alla individer i en kontext har förvissat sig om att alla har förstått vad alla 
menat, har de kommunicerat; de har ”gjort gemensamt”. Røkenes och Hanssen (2007, s. 249) 
menar att ”[…] en god kommunikation äger rum när budskapet som sänds överensstämmer 
med det budskap som uppfattas.”. Detta resonemang medför att, som Engquist (2006) tycker, 
så kallad envägskommunikation borde ersättas av information medan tvåvägskommunikation 
är det som är kommunikation. Både Engquist och Heide et al. (2005) förespråkar att 
kommunikation betyder tvåvägskommunikation vilket, enligt författarna, ger en 
meningsskapande syn på kommunikation. Jag kan inte annat än att hålla med författarna i 
detta resonemang. 
 
Engquist (2006) talar om en struktur bestående av tre delar för kommunikation. Dessa delar är 
förhållningssätt, strategi och taktik. Förhållningssätt innebär attityd, syn eller den stämning 
samtalet förs i. För att erhålla en givande kommunikation med samtalspartnern är ett 
intresserat förhållningssätt nödvändigt. Om intresset inte finns kan det dock ersättas med 
nyfikenhet. Engquist menar vidare att det även är viktigt att en arbetsledare försöker vara 
neutral utan egna åsikter, och inte fördömer medarbetarens synpunkter samt har ett trevligt 
bemötande. Vidare krävs att parterna bekräftar och respekterar varandra. Vid brist på respekt 
förmedlas budskapet ”Du finns inte!” (a.a., s. 88) vilket torde vara förödande för en 
fungerande kommunikation. Att tala på ett sätt som gör budskapet oförståeligt gör 
samtalspartnern konfunderad. Ett oförståeligt sätt att framföra budskapet kan vara att använda 
ironi blandat med allvar. Vidare tar Engquist upp vikten av att båda parter ibland 
kompromissar. Min åsikt angående detta är, precis som Engquist anser, att det är mycket 
viktigt med tydlighet i kommunikation. För att detta ska lyckas krävs en tillåtande atmosfär 
för att ställa frågor om samtalspartnern inte förstår.  
 
Genom att be om mer information om något är oklart, kan budskapet bli tydligare. 
Exempelvis kan samtalspartnern svara med ”Hur menar du då?”, ”Hur kan jag göra istället?”, 
eller ”Vad vill du att jag ska göra och vilka förväntningar har du? Vad är målet?”. Genom att 
ställa den här typen av motfrågor tvingas samtalsledaren att tänka igenom huruvida det finns 
fog för kritiken – om det gör det brukar förtydliganden inte vara svåra att ge (Hagemann, 
1990). 
 
Strategi är nästa del i den kommunikationsstruktur Engquist (2006, s. 92) redogör för. 
Författaren har utformat ett schema som ser ut som följer (a.a., s. 92): 
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(DÅ ) NU?  PROVAT?  VILL?  HUR? 
 
Det första steget i kommunikationen, DÅ, innebär att arbetsledaren eventuellt NU kan se ett 
återkommande beteende orsakat av tidigare erfarenheter, som gör att problemet uppkommer. 
Att diskutera de strategier medarbetaren tidigare PROVAT kan hjälpa denne att utesluta dessa 
då de inte fungerade. Genom att medvetandegöra dessa steg kan kommunikationen gå vidare 
till vad medarbetaren VILL åstadkomma och HUR denne kan göra detta (a.a.). Den som 
inleder en kommunikation åstadkommer en sorts makt, då denne individ bestämmer vad som 
ska tas upp (Heide et al., 2005). Därför finner jag det betydelsefullt att vara uppmärksam på 
hur samtalet artar sig, så att samtalsledaren inte får ett maktövertag. Genom att följa 
ordningen av de kommande stegen i Engquists (2006) schema kan kommunikationen ske i 
logisk följd. 
 
Det sista steget i den tredelade struktur Engquist presenterar är taktik. Taktik går ut på att 
ställa öppna frågor, det vill säga frågor som inte kan besvaras med ”ja” eller ”nej”. Efter att ha 
fångat upp information om diskussionsområdet kan samtalsledaren avsluta med en 
sammanfattning av vad medarbetaren har beskrivit. Detta gör att risken för missförstånd 
minskar. Om kommunikation sker individuellt med medarbetare som annars arbetar 
tillsammans i grupp, kan en arbetsledare vid följande möte sammanfatta eventuella mönster 
som finns i arbetslaget för att alla ska få ta del av dessa. 
 
Att kunna samverka med andra människor innebär att agera på ett sätt som medverkar till att 
skapa trygghet, tillit, öppenhet, respekt och bekräftelse – alla faktorer som bidrar till den 
andres självständighet och delaktighet. Då dessa faktorer fungerar växer en stabil relation 
fram (Røkenes, 2007a). Se Figur 1 för en illustration av denna form av samverkan. Jag menar 
att faktorerna trygghet, tillit, öppenhet, respekt och bekräftelse är nödvändiga för en 
fungerande kommunikation – och tvärtom – att kommunikation är nödvändig för att dessa 
faktorer ska fungera.  
 
 
 

 
 

Figur 1. Relationspyramiden (a.a., s. 27). 
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3.2 Konvergensmodellen 
Även Larsson (2008) talar om kommunikation som en gemensam aktivitet med deltagare, 
snarare än sändare och mottagare. Författaren menar att kommunikation utifrån detta synsätt 
innebär att deltagarna skapar och delar information för att nå gemensam förståelse. 
Konvergensmodellen (se Figur 2) är ett sätt att få en bild av hur deltagarna strävar efter 
ömsesidig förståelse. 
 
 
 

 
 

Figur 2. Konvergensmodellen (a.a., s. 53). 
 
 
 
Denna modell tycker jag är mycket talande och ger en tydlig uppfattning om vad 
kommunikation går ut på – att det är en spiral som kan börja med vad som helst och sluta med 
en gemensam förståelse. Denna förståelse behöver dock inte innebära att samtalsparterna har 
samma ståndpunkt. Larsson anser att ”Budskapet är kärnan i all kommunikation. Det är med 
ett bra budskap en organisatorisk kommunikatör i första hand kan intressera en publik för sin 
sak.” (s. 185). Utan att intressera sin eller sina samtalspartners tror jag att det kan vara svårt 
att erhålla en fungerande kommunikation, då nyfikenheten för det som sägs kan bli låg och 
samtalspartnern därmed inte lyssnar lika uppmärksamt. 
 

3.3 Ömsesidighet 
Kommunikation kan ta sig många uttryck. De olika bakgrunder och livserfarenheter olika 
individer har ger den sociala kontexten en individuell tolkning, och kan i vissa fall ge upphov 
till svårigheter att nå en ömsesidig uppfattning (Engquist, 2006). I en organisation tror jag det 
är väsentligt med kunskap om och acceptans av olika bakgrunder, kulturer och 
livserfarenheter. Att tala om detta för att nå en ökad gemensam förståelse för varandra skulle 
kunna vara ett sätt att förbättra kommunikationen i organisationen. 
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Mer moderna synsätt på kommunikation innebär att samtalspartnern gör en tolkning av 
budskapet, som grundar sig på att båda utgår från att den andres meddelande är viktigt. Detta 
kräver att de kommunicerande kan ta varandras perspektiv (Heide et al., 2005). Jag skulle 
vilja tillägga att det är av vikt att de kommunicerande medvetandegör att gemensam förståelse 
uppnåtts. Min ståndpunkt är liksom många forskares att modellen med sändare och mottagare 
är förlegad och förenklad och att ett bättre sätt att beskriva kommunikation är att de 
kommunicerande kan ta varandras perspektiv och förstå varandra.  
 
För en fungerande feedback och för att samtliga medarbetare ska våga ta plats behövs 
nyfikenhet på vad samtalspartnern har att säga liksom en trygghet i miljön. En trygghet kan 
skapas av att antalet deltagare är få; att mötet sker antingen på tu man hand eller med max sju 
gruppdeltagare. Vidare kan trygghet åstadkommas genom att deltagarna känner varandra väl 
och är medvetna om att alla deltagare betraktar det som sägs som konfidentiellt (Røkenes, 
2007b). Då jag anser att feedback inte kan förekomma vid avsaknad av kommunikation tror 
jag att detta är grundläggande för ett positivt kommunikationsmönster. 
 
Feedback innebär en öppen arbetsmiljö för informationsflöde både horisontellt och vertikalt 
och att förtroendet är ömsesidigt. Feedback innebär visat intresse, uppmärksamhet och respekt 
för vad andra har att säga. Att ge feedback är att förmedla intrycket av andras attityder, 
handlingar och prestationer. Informationen som upplevs är ingen objektiv sanning utan en 
subjektiv uppfattning. Allt du observerar ser du utifrån dina egna värderingar och 
erfarenheter. Feedback kan ge bekräftelse och möjlighet att växa (Hagemann, 1990; Øiestad, 
2005). Hagemann (1990, s. 50) menar att ”Det är en bild som fångar situationen här och nu, 
och den kan ändras helt i nästa ögonblick.”. Om kommunikationen inte fungerar kommer 
förmodligen feedbacken att tolkas felaktigt. 
 
En arbetsledare har ansvar för att se till att lämplig feedback ges, och att medarbetare tar till 
sig denna oavsett vart feedbacken kommer ifrån (Silverman et al., 2005). En arbetsledare kan 
spela en kritisk roll till huruvida övriga medarbetare tar till sig feedbacken på rätt sätt eller 
inte, genom att hjälpa andra medarbetare att förstå dynamiken i en feedbackprocess, träna 
dem i att ge och ta feedback och vara en förebild på området. Att vara så tydlig som möjligt i 
feedbacken minskar risken för missuppfattningar (Schein, 1999). Tydlighet kan innebära att 
samtalsledaren säger exempelvis ”du bemötte kunden bra när du gjorde så och så” istället för 
att säga ”du gjorde ett bra jobb idag”. Negativ kritik är också mycket viktigt att framföra 
tydligt och kan fokusera på exempelvis vad som ledde till det negativa (a.a.; Øiestad, 2005). 
Genom att vid tillfället då feedback ges kan orsaken preciseras exempelvis genom att säga 
”Det gick inte bra därför att…” (a.a. s. 31). Att feedbacken ges så nära händelsetillfället som 
möjligt är viktigt enligt författarna, för att både samtalsledaren och samtalspartnern ska 
komma ihåg vad som hände. En annan faktor som är viktig i detta sammanhang är att 
feedbacken av det som ska reflekteras ges så nära händelsen som möjligt tidsmässigt. Vidare 
är det viktigt att feedbacken är genomtänkt och att samtalsledaren är redo för att framföra den. 
Samtalspartnern måste också vara redo för feedbacken, vilket kan innebära att exempelvis inte 
vara på dåligt humör (Schein 1999; Øiestad , 2005). 
 
I en artikel om marknadsföring av Bitner, Brown och Meuter (2000) anser författarna att 
central marknadsföring handlar om att se individens behov och vilja och att tillfredställa detta 
snarare än hela gruppens behov och vilja. Detta anser jag kan appliceras på varje enskild 
individ i undersökningen, varje fabriksmedarbetare. För att lyckas uppnå god kommunikation 
måste varje person uppmärksammas och beaktas. När detta är gjort blir det lättare att se vad 
som behöver utvecklas för att nå ökad kommunikation. Vidare ska samtliga medarbetare veta 
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vart de kan vända sig om kommunikationen med den närmaste arbetsledaren inte fungerar. Ett 
sätt för att uppmuntra kommunikation kan vara att tips och idéer belönas på något sätt (Nolan 
& Rudström, 2008; Silverman et al., 2005). Kanske behöver även arbetsledare uppmuntran att 
öka kommunikationen, och belöning då detta lyckas. 
 
Det finns endast ett godtagbart skäl till att ge obehaglig kritik enligt Hagemann (1990), och 
det är en önskan om den andres sätt att vara, en inställning eller en prestation som ska 
förbättras. För att negativ kritik ska tas emot på ett bra sätt är det viktigt att den som ger 
kritiken visar förståelse för att intentionen med det som genomfördes eller gjordes var 
välmenad. Vidare finns det en vinst i att samtalsledaren uttrycker hur denne själv ser på 
situationen; ”jag känner…”, ”jag upplever att…” och så vidare, istället för att ”anklaga” den 
andre för att exempelvis vara nonchalant. Synsättet att inte anklaga medarbetare5 är viktigt 
(Nolan & Rudström, 2008). Viktigt är också att uttrycka tydliga mål med kritiken, vad som 
önskas uppnås. Samtalsledaren som ger konstruktiv kritik måste vara medveten om att denne 
själv ofta är en del av det som bör förändras. Samtalspartnern måste få ge kritik tillbaka, och 
berätta hur denne ser på saken och tycker att situationen kan förbättras (Hagemann, 1990). 
Det är viktigt att medarbetarna upplever att deras feedback besvaras, annars är risken stor att 
de inte ger feedback eftersom ”det ändå inte händer nåt”. Även i detta fall är det viktigt med 
ett öppet klimat som tillåter lika kommunikation i båda riktningar. Alla begår då och då 
misstag, och misstag kan åtgärdas (Nolan & Rudström, 2008). Om inte feedbacken besvaras 
finns ingen fungerande kommunikation. För att kunna förbättra kommunikationen inom en 
organisation måste först problemet identifieras. Således bör fabriksmedarbetarnas 
kommunikation med arbetsledarna betraktas som en tillgång då detta kan ge organisationen en 
möjlighet att utvecklas i rätt riktning varför denna måste uppmuntras och förbättras 
(Grönroos, 2007, refererad i Nolan & Rudström, 2008; Silverman et al., 2005). För mig ter det 
sig självklart att det är av stor vikt att medarbetare på alla nivåer har möjlighet att 
kommunicera med varandra och framföra sina tankar och idéer för att organisationen ska 
kunna utvecklas och gå framåt. 
 
Då någon händelse inträffat är det viktiga ofta att ”få ur sig” det, att ”prata av sig”. Genom att 
som samtalspartner bara lyssna och leva sig in i samtalsledarens känslor och situation kan 
samtalsledaren få en känsla av att bli sedd och hörd (Øiestad, 2005). Det kan underlättas av att 
samtalsledaren ställer öppna frågor som börjar på exempelvis hur, varför, vem, när och var, 
varpå samtalspartnern får återberätta händelsen för att den ska bli rätt uppfattad (Nolan & 
Rudström, 2008). Tack vare det brukar de upprörda känslorna ofta avta och med det kan 
problemet upplevas mindre. Inte förrän detta, som kallas aktivt lyssnande, är avklarat är 
samtalsledaren mottaglig för råd och tips i en tvåvägskommunikation. Aktivt lyssnande kan 
innebära exempelvis jakande svar; ”mm”, och frågor som visar att samtalspartnern lyssnar 
och tar till sig det som sägs. För en öppen kommunikation krävs både att samtalsledaren är 
tydlig och att samtalspartnern är villig att lyssna och ta emot budskapet (Schein, 2004). 
Vidare är det viktigt att det som lovas hålls. Den feedback som kommer från medarbetarna 
ska behandlas så snart som möjligt (Nolan & Rudström, 2008). Jag anser att det ska ske senast 
vid nästa möte. Det är svårt att dra allmängiltiga slutsatser av feedback då dessa varierar med 
egenskaper hos samtalsledaren och samtalspartnern samt innehållet i budskapet. Studier har 
visat att individer i första hand litar på feedback från sina egna känslor, följt av hur själva 
uppgiften går. Därefter kommer feedback från medarbetare på samma nivå, följt av 
arbetsledare som i sin tur följs av företaget. Detta visar på att det är viktigt att feedback 

                                                 
5 Författarna Nolan och Rudström berättar om kunder. Jag anser att kunder i detta fall kan likställas med 
medarbetare. Fortsättningsvis skriver jag medarbetare på de ställen författarna talar om kunder. 
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kommer från en källa så nära medarbetaren som möjligt, för att optimera utfallet av den 
(Schein, 2004). 
 

3.4 Joharifönstret 
Øiestad (2005) redogör för Joharifönstret som består av fyra delar; det öppna jaget, det dolda 
jaget, det blinda jaget och det okända jaget (se Figur 3). 
 
  

 
Figur 3. Joharifönstret (Øiestad, 2005, s. 24). 

 
 
 
Det öppna jaget innebär de sidor av oss som både vi själva och andra uppfattar, till exempel 
att ha svårt att tala inför flera människor. Det dolda jaget är den eller de delar vi själva är 
medvetna om men som vi oftast döljer för andra, exempelvis sådant vi är rädda för. Det 
blinda jaget är det andra uppfattar om oss, som vi själva inte är medvetna om. Det kan vara 
exempelvis karisma eller omedvetna ovanor som att ofta klia sig i huvudet. Det sista, det 
okända jaget, består av sådant som är okänt för både oss själva och andra. Kanske kommer 
det fram senare i livet, kanske inte. Genom konstruktiv feedback kan det öppna jaget bli större 
och det blinda jaget mindre. På så sätt finns större möjligheter att utveckla sig själv (Øiestad, 
2005). Røkenes (2007c) menar att en individ som är kongruent (s. 109) har kontakt med sig 
själv, sina känslor och upplevelser. En kongruent människa kan möta andra på ett öppet och 
personligt vis och förnekar inte sig själv. Detta tycker jag kan appliceras på Joharifönstret då 
jag anser att en kongruent individ har ett större öppet jag och ett mindre blint jag, något som 
torde vara förutsättningar för ett fungerande kommunikationsmönster. 
 

3.5 Dialog 
Dialog är en typ av kommunikation. Författaren Simonsson (2005) talar om dialog som en 
djupare form av kommunikation – en kommunikation där innehållet har mening och innefattar 
delaktighet och där även svårigheter och konflikter tas upp. Dialog innebär också att 
ifrågasätta varför vissa mönster och synsätt är givna i organisationen menar författaren. 
Simonsson (2005, s. 112) anser vidare att ”Det krävs två för att dansa tango, och på samma 
vis kräver meningsfull kommunikation två aktiva parter.”. Inte bara ledarens inställning och 
personlighet gör dialog mer eller mindre möjligt att upprätthålla en fungerande 
kommunikation, utan även organisationens villkor spelar roll. En platt struktur innebär ofta 
färre antal chefer än en hierarkisk, vilket medför större personalgrupper. Stora grupper gör det 
svårare att arbeta med dialog och delaktighet. Min uppfattning om dialog i den bemärkelse 
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Simonsson menar, är att det ofta kan utveckla lärande på ett annat sätt än ”lättsam” 
kommunikation framför tv:n eller vid en fika. Jag tror dock att lärande utvecklas mer eller 
mindre konstant – antingen personligt och privat eller i arbetssituationen och då mer i 
bemärkelsen kompetensutveckling. Jag menar därmed att dialog likaväl kan ske som utebli i 
alla sammanhang och kontexter. 
 
Tillhörighet är en motivationsfaktor till att framföra feedback. Arbetstagare som får feedback 
av arbetsledare känner sig betydelsefulla, vilket ökar chansen för initiativ till feedback även i 
andra riktningen (Hagemann, 1990). Om feedbacken dessutom kan bli likvärdig är en 
tvåvägskommunikation uppnådd. ”Poängen med feedback är alltså inte att krångla om vem 
som ’har rätt’, utan att starta en dialog som resulterar i en gemensam verklighetsuppfattning.” 
(a.a., s. 50). För mig låter detta som en fungerande tvåvägskommunikation. Jag uppfattar att 
tvåvägskommunikation är en förutsättning för att skapa det Simonsson benämner en dialog 
mellan samtliga medarbetare. Vidare tror jag att det Simonsson benämner dialog, en djupare 
form av kommunikation, är en förutsättning för ett utvecklande kommunikationsmönster. 
 
Kommunikation i dagens organisationer där möjlighet till modern informationsteknologi 
finns, kräver dialog mellan de anställda förklarar författarna Heide et al. (2005). Detta tolkar 
jag som att den nya teknologi som finns idag sällan baseras på fysiska möten mellan 
människor. Via text i exempelvis e-post är det lätt att missförstånd sker, varför tydliga 
budskap och tvåvägskommunikation torde vara ännu mer angeläget idag än innan teknologin 
var så utbredd. 
 
Larsson (2008) tycker att en dialog ska kunna initieras och styras av båda parter, men att det 
dock är arbetsledarna som planerar och driver kommunikationshandlingar. Enligt Lilius 
(2008) är det viktigt för alla parter att veta vad deras uppgifter är gällande kommunikation. 
Författaren beskriver en studie där alla medarbetare som intervjuades ansåg sig ha 
kommunikationsansvar. Arbetsledarna ansåg vidare att det i deras roll är viktigt att kunna 
uttrycka sig i tal och skrift, skapa en delaktighet och dialog med och bland samtliga 
medarbetare, och ha en känsla för vad som är lagom mycket information då det är svårt att ta 
till sig för mycket på en gång. 
 
Information och kommunikation kan föras på flera sätt. Anders Andersson (intervju, 25 
november 2008), berättar om en av sina tidigare arbetsplatser, där de hade strategin att 
information kunde framföras på tio olika sätt och där en informationsansvarig beslutade vilket 
sätt som var mest lämpligt i fall till fall. Några av idéerna var: 
 

• Telefonkedja – lämpligt i fall där information behöver nås ut snabbt 
• Rundvandring – att chefer gick runt på avdelningarna och informerade genom verbal 

kommunikation 
• Frukost- eller lunchmöten där samtliga är närvarande kan vara ett effektivt tillfälle att 

kommunicera  
• Enskilt möte mellan chef och medarbetare 
• Gruppmöte mellan chef och flera medarbetare. I dessa kan beröm framföras, men 

aldrig negativ kritik 
• Större möte, såsom exempelvis julmöte och sommarmöte 

 
Företaget hade flera sätt att informera och kommunicera på – muntligt som i fallen ovan och 
skriftligt via exempelvis intranät, e-post, nyhetsbrev, anslagstavlor och tidning samt visuellt i 
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form av intern-TV. Genom att ha flera sätt att informera och kommunicera på ökar 
möjligheten att nå en dialog, anser jag. 
 
Något som kom fram i Lilius (2008) studie är att tidsbrist kan vara en faktor som försvårar 
kommunikationsarbetet. En annan faktor som framkom i studien var att samtliga medarbetare 
i studien ansåg att mål är viktiga och att de övergripande mål som finns i organisationen 
konkretiseras ner till individnivå. Att ge feedback på mål är av vikt i arbetet med 
kommunikation. Uppföljning av feedback är en viktig del i en fungerande kommunikation. Ett 
talande citat är enligt min mening (Anthony och Govindarajan, 1998, refererad i Bogedal och 
Hagängen, 2006): 
 

[…] feedback [beskrivs] som ett verktyg som vidtar rättande åtgärder om det uppstår en signifikant 
skillnad mellan vad som sker och vad organisationen i sin strategi uttryckt önskar ska ske. Detta […] sker 
inte av sig själv utan kräver kommunikation och koordination av och mellan individer. (s. 7) 

 
Utan mål tror jag att kommunikation många gånger kan kännas betydelselös. Målen behöver 
dock inte nödvändigtvis vara ekonomisk vinst eller ökad produktivitet, utan kan lika gärna 
vara att omedvetet vilja skapa en bättre social miljö över en kopp kaffe på fikarasten. 
 
Feedback med omotiverat innehåll kallas ospecificerade komplimanger. Det kan vara 
exempelvis ”Tack för en bra dag!”. Den här typen av feedback saknar förklaring, det finns 
inget därför i kommentaren – just av den anledningen att det inte ställs några krav. Denna typ 
av feedback kan ge samtalspartnern en känsla av att vara värdefull utan att behöva prestera 
något (Øiestad, 2005). Min reflektion till kommunikation i det här sammanhanget är att en 
medarbetare som blir sedd genom denna typ av feedback kan uppleva sig behövd och 
värdefull, vilket kan ge en större chans till att våga framföra tankar. Det i sin tur är en del i en 
fungerande kommunikation. Beröm i arbetet ger inte bara bättre självkänsla för medarbetaren, 
utan gynnar också organisationens ekonomi bland annat tack vare färre sjukskrivningar 
(Widberg, 2008). 
 
Ofta associeras ordet feedback med information som innehåller någon typ av mål som ska 
uppnås. Feedback kan dock vara vad som helst som kommer från fysiska och personella 
kontexter (Schein, 2004). 
 
Feedback är viktigt för mänskligt beteende och syftar enligt Schou (1991) till att rikta in, 
motivera, anpassa beteendet och främja inlärning. Bogedal och Hagängen (2006) anser att: 
 

Feedback är en del av ett företags uppföljningsprocess. Den kan ses som den information som ska 
utvärdera prestationer och som har som syfte att leda till utveckling och förbättring i första hand på 
individnivå men i ett längre perspektiv även på organisationsnivå. (s. 6) 

 

3.6 Lärande 
I en kommunikation kan nya idéer komma upp, idéer som varken den ena eller andra 
samtalsparten tänkt på innan mötet. Detta fenomen kallar Argyris (1992), refererad i Engquist 
(1996, s. 90), induktiv syntes. Det torde vara viktigt i ett utvecklande kommunikationsmönster 
att individer delar med sig av sina erfarenheter för att på så sätt nå ny insikt och lärande. Den 
individuella tolkningen kan komma att ändras genom att individer delar med sig av sina 
erfarenheter (Heide et al., 2005). Denna beskrivning associerar jag med kunskap i en 
organisation – att den samlade kunskapen i en organisation är större än summan av var och 
ens kunskap. Ett sådant lärande tror jag kan utveckla kommunikationen i positiv bemärkelse.  
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Många individer saknar en teori för sin kommunikation, vilket gör att den inte kan förbättras 
genom medvetet handlande. Genom att få ett namn på sitt sätt att kommunicera skapas 
förutsättningar för att kunna förmedla den kommunikativa förmågan till andra med samma 
svårigheter, menar Engquist (2006). Kommunikationens främsta syfte är enligt författaren att 
människor bekräftas och utvecklas i samtalet. Det första håller jag inte med om, jag tror inte 
det spelar någon roll om individen kan nämna namnet på sitt sätt att kommunicera eller inte. 
Det centrala tror jag är att vara medveten om sitt eget sätt att fungera – att sträva efter ett 
större öppet jag – och reflektera över det i sitt sätt att kommunicera. Genom det kan ett 
fungerande kommunikationsmönster komma att utvecklas. Att ett av målen med 
kommunikation är att utveckla individerna som deltar i samtalet överensstämmer med min 
uppfattning om att kommunikation genom induktiv syntes skapar nya lärdomar. Att 
kommunikation är samtal vid lunch eller över en kopp kaffe, kontakt via e-post eller 
telefonsamtal, diskussioner om något som inträffat eller pågår är exempel på sådant vi sällan 
tänker på i termer av kommunikation (Heide et al., 2005). Jag instämmer i resonemanget 
författarna för. 
 

3.7 Organisationsstruktur 
Några faktorer som analyseras med avseende på organisationens kommunikation är hur stor 
och komplex organisationen är, om arbetsuppdelningen är horisontell eller vertikal samt i 
vilken grad organisationen är formaliserad och centraliserad. Det finns generella drag för 
olika typer av organisationsstrukturer. Några typexempel på organisationsstrukturer är 
traditionella strukturdimensioner (Heide et al., 2005, s. 80) och formell och informell struktur 
(a.a., s. 82). Den traditionella strukturdimensionen kännetecknas av hierarki och 
centralisering, specialisering och tydlig arbetsfördelning samt en hög grad av formalisering. 
Den formella strukturen påminner om den traditionella med tydlig arbetsfördelning och 
standardiserade funktioner. I samma organisation finns dock en informell struktur innebärande 
bland annat ansvarstagande och oplanerad fördelning av uppgifter – något som baseras på den 
informella företagskulturen. Vissa forskare menar att organisationsstrukturen sätter sin prägel 
på kommunikationen. I en organisation med traditionell struktur försvåras kommunikationen 
av att det kan upplevas mer komplicerat för medarbetare som arbetar på olika nivåer att 
kommunicera med varandra (Johansson, 2005).  
 
Organisationskommunikation kan definieras som medlemmarnas formella och informella 
kommunikation alternativt intern kommunikation (Conrad & Poole, 2002, refererad i Heide et 
al., 2005; Goldhaber, 1993 refererad i Heide et al., 2005). 
 
Organisationsstrukturen är starkt sammankopplad med vilken typ av kommunikation som 
existerar i organisationen. Kommunikation i många organisationer har en viss tendens att vara 
övervägande uppifrån och ner och då både positiv och negativ, och kommunikationen i 
motsatt riktning är oftast positiv. Det finns flera orsaker till att det är på det sättet. Ett av dem 
är att medarbetare är rädda att själva drabbas negativt om de framför negativ kritik. En annan 
anledning är dåliga upplevelser av responsen på tidigare framförda negativa synpunkter. Detta 
kan göra att problemen blir svårlösta då arbetsledare sällan får kännedom om problematiken. 
Många stora organisationer har detta dilemma (Johansson, 2005). Min tolkning av detta 
fenomen är att det snarare handlar om envägskommunikation alternativt feedback, och inte 
kommunikation. Många forskare menar att ju större organisation, desto sämre möjligheter att 
koordinera verksamheten på ett bra sätt. Exempelvis Johansson påpekar dock vikten av att se 
till varje organisation som unik med specifika utgångspunkter. I detta avseende tror jag det är 
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behövligt att arbetsledarna är medvetna om hur stor och komplex organisationen är, och 
anpassar arbetet för en bättre kommunikation efter det. 

3.8 Medarbetarundersökning på Personalen AB 
Under de senaste två åren har en medarbetarundersökning genomförts bland 
fabriksmedarbetarna på Personalen AB. I denna framkom att de möten som ska hållas 
regelbundet, men inte alltid hålls som planerat, uppfattas som information och inte 
kommunikation. Innehållet i informationen förstås inte alltid och anses heller inte kunna sättas 
in i sitt sammanhang. Vidare tycker fabriksmedarbetarna att mycket av informationen som 
förmedlas är onödig eller överflödig och att information som exempelvis statistik redovisas 
för ofta och i för stor utsträckning. Ett önskemål som kom upp är att fabriksmedarbetarna 
själva ska ha möjlighet att styra innehållet i mötena. Att ha möten i mindre grupper för att fler 
ska våga ta plats var ett förslag som kom upp i undersökningen. 
 
Andra resultat av undersökningen var att cirka en tredjedel av fabriksmedarbetarna upplevde 
att deras idéer och förslag inte var uppskattade eller betydelsefulla och att möjligheter till att 
framföra tankar var bristfälliga. Detta kan i det här fallet bero på den bristande 
kommunikationen mellan medarbetarna – att fabriksmedarbetarna framför sina åsikter till 
arbetsledarna, och att dessa inte för idéerna vidare. En annan problematik i fabriken är att 
konflikter ofta nonchaleras för att inte skapa dålig stämning, enligt nästan hälften av 
fabriksmedarbetarna. Detta leder till att problem som egentligen var små i början, i slutänden 
blir till stora irritationer och växande problem. Något som önskas från ledningens sida är att få 
verktyg för att kunna uppmuntra fabriksmedarbetarna att föra en dialog med varandra. 
 

3.9 Kort och gott 
Røkenes (2007b) ger ett recept på en perfekt behandlingsassistent, ett recept jag anser kan 
appliceras på fungerande kommunikation. Några av ingredienserna är: 
 

• 2 ton öppenhet, ärlighet och engagemang 
• 1 msk fördomsfrihet 
• 1001 liter empati och respekt 
• 3,33 dl mod att konfrontera 
• 20 000 ml mod att föra mer än ytliga samtal 
• 5 dussin medvetenhet om vad du är bra på 
• 10 msk förmåga att se vilka resurser som krävs 
• 122 hg av kryddan ”stå för vad du säger” 
• 1 näve ”var dig själv” strös ovanpå (s. 77f) 

 
En blandning av detta och eventuellt några fler tillsatser tror jag skulle ge en utmärkt 
fungerande kommunikation. 
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3.10 Modell för fungerande kommunikation 
Utifrån vad som kommit fram i den forskning jag tagit del av har jag sammanställt en modell 
för de faktorer jag anser vara de viktigaste för ett fungerande kommunikationsmönster. Då jag 
anser att samtliga delar hänger tätt samman har jag satt pilar inte bara in till mitten utan också 
mellan de olika faktorerna. Se Figur 4. Faktorn ”Tala samma språk” är markerad med fetstil 
för att urskilja den från de andra. Att tala samma språk är min egen reflektion och inget jag 
funnit i den forskning jag har tagit del av, vilket jag finner märkligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Modell för fungerande kommunikationsmönster 
 
Att tvåvägskommunikation är nödvändigt för en fungerande kommunikation har framkommit 
på flera ställen i den forskning jag tagit del av (se bland annat Engquist, 1996; Heide et al., 
2005; Røkenes & Hanssen, 2007). För mig är tvåvägskommunikation synonymt med 
kommunikation – om inte båda parter har möjlighet att uttrycka sig och öppet besvara det den 
andre säger anser inte jag att det kan kallas för kommunikation utan snarare information. 
Dialog är också något jag anser vara en förutsättning för ett fungerande 
kommunikationsmönster. 
 
Respekt är förmodligen en av de viktigaste delarna i modellen. Deltagarna måste lyssna, förstå 
och sätta sig in i samtalspartnerns situation för att kommunikationen ska kunna ske öppet 
(Engquist, 1996; Larsson, 2008; Røkenes, 2007a). Acceptans och förståelse för individers 
olikheter, olika bakgrunder och erfarenheter samt insikt om att genom att dela med sig av 
detta, kan varje individ lära sig otroligt mycket av varandra (Larsson, 2008).  
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En annan faktor för ett fungerande kommunikationsmönster är att de som deltar i 
konversationen är tydliga med vad de menar (Engquist, 1996; Hagemann, 1990; Schein, 
1999). Annars kan det vara väldigt lätt att missförstånd uppstår vilket kan orsaka problem i 
dialogen. Att motivera det som sägs är också en väsentlig del för att kommunikationen ska 
tolkas på rätt sätt (Øiestad, 2005). 
 
En förutsättning för ett varaktigt kommunikationsmönster är att individerna uppmärksammas, 
får positiv feedback och blir ”sedda”. Att samtalspartnern är intresserad av vad samtalsledaren 
vill säga kan göra att det sedan blir mer motiverat för samtalsledaren att lyssna på vad 
samtalspartnern har för respons att ge (Øiestad, 2005). Något jag anser inte ha lagts tillräckligt 
stor vikt vid i den forskning jag har tagit del av är vikten av positiv feedback.  
 
Det torde vara arbetsledarnas ansvar att skapa möjligheter och inbjuda till kommunikation. En 
central del i detta är en avslappnad och trygg kommunikationsmiljö och att all kommunikation 
betraktas som en tillgång som utvecklar både medarbetarna och organisationen.  
 
Något jag inte har funnit belägg för i den forskning jag har tagit del av är betydelsen av att de 
samtalande talar samma språk – att de förstår varandra. Framför allt tror jag det är viktigt att 
vara uppmärksam på facktermer och slang som kanske används hos en viss arbetsgrupp. De 
flesta yrkesgrupper har termer som används mer i sitt yrke än i vardagen, och för att 
kommunikationen ska fungera och kunna förbättras tror jag det finns en poäng i att dessa 
undviks i sammanhang där olika yrkesgrupper möts. 
 
Mål med kommunikation är viktigt att ha (Lilius, 2008). Om medarbetarna är medvetna om 
organisationens mål, är chansen för utveckling och effektivitet i arbetet större än om målen 
inte är tydliga (Silverman et al., 2005).  
 
Till följd av genomtänkt tidpunkt för kommunikationen kan ökad förståelse och mottaglighet 
för budskapet nås. Enligt Øiestad (2005) och Schein (1999) är det viktigt att 
kommunikationen sker tidsmässigt nära det som ska diskuteras. Jag håller inte riktigt med – 
ibland tror jag det finns en vinst i att invänta att situationen lugnat ner sig eller individerna har 
fått perspektiv på det som inträffat, åtminstone om det är något som kan upplevas känsligt. 
Risken med att samtala om något direkt när det skett är att något ogenomtänkt kan sägas i 
stundens hetta. Vissa saker är dock nödvändiga att kommunicera om direkt för att de 
inblandade ska kunna minnas händelsen.  
 
Nästa del i min modell för ett fungerande kommunikationsmönster är uppföljning. Denna 
faktor har jag inte funnit mycket information om i forskningen men jag anser ändå att det är 
en viktig del. Genom att formulera distinkta mål vid den första dialogen kan, som nämndes 
ovan, medarbetaren känna motivation för uppgiften. Det är då nödvändigt att följa upp 
resultatet av dialogen och hålla vad som lovas, för att visa att innehållet i samtalet var viktigt 
och inte bara ”tomt prat”.  
 
För ömsesidigt meningsskapande och för att kunna öka lärandet genom induktiv syntes krävs 
respekt, öppenhet och förståelse deltagarna emellan (Engquist, 1996). Genom kommunikation 
skapas nytt lärande, i och med att flera individer pratar med varandra och diskuterar sina 
tankar tillsammans.  
 
Jag tror att god kommunikation ger en god företagskultur. Detta torde medföra en ökad 
livskvalitet och arbetsmiljö vilket främjar både medarbetare och företag. 
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4 Resultat och analys  
 
I detta avsnitt redogör jag för det empiriska resultatet. Jag har delat in texten i teman där jag 
under varje tema beskriver de faktorer som finns i min modell (se Figur 4). Teman i denna del 
är interaktion, möjlighet och inbjudan till kommunikation, respekt och förståelse, mål och 
uppföljning samt lärande.  
 
Mycket av empirin går in i varandra, varför viss empiri kan passa in på flera ställen. För att 
underlätta för läsaren har jag markerat, enligt mig, betydelsefulla ord med fetstil. Många av 
dessa återkommer varför antalet fetmarkerade ord minskar efterhand. Citaten redovisas på 
samma sätt oavsett längd. Detta har jag valt för att vara tydlig med vart citaten finns. I de fall 
en stunds tystnad har betydelse har jag markerat detta med tre punkter. Analys av datan och 
jämförelse med litteraturavsnittet följer löpande. 
 

4.1 Interaktion 
I interaktionsavsnittet tar jag upp det som handlar om tvåvägskommunikation, tydlighet och 
motiverande, konflikter, syn på ledningen, uppmärksamhet, beröm och feedback.  
 
Den information som ges på arbetsplatsen kan ofta uppfattas tvetydigt. Sjögren skulle 
uppskatta om budskapet var tydligare: 
 

Det skulle va mycket bättre om man är rakt på sak och säger ”det där är inte bra, försök vara bättre på det” 
eller ”gör så och så” istället för att linda in det. 

 
Gällande innehållet i budskapet nämner både Sundström och Sjögren att detta skulle behöva 
vara tydligare – dels språkmässigt, dels innehållsmässigt för att nå fram på ett bättre sätt. 
Detta med att vara tydlig tas upp på flera ställen i forskningen som en viktig del av ett 
fungerande kommunikationsmönster (se bland annat Engquist, 1996; Hagemann, 1990; 
Schein, 1999). 
 
Wallin funderar kring en pågående omorganisation, hur det ska bli för personalen. 
Informanten upplever situationen som osäker, men uppfattar sig dock inte må dåligt över 
funderingarna kring detta.  
 
Hagman berättar att kommunikation mellan informanten och arbetsledaren fungerar relativt 
bra, men funderar på hur kommunikationen mellan arbetsledaren och dess chef fungerar. 
Informantens uppfattning är att det finns ett glapp någonstans, då viss information når fram 
så sent: 
 

Det är jättelätt att nå varandra nuförtiden, ändå verkar det som att det går trögare och trögare med 
kommunikationen. Det var mycket bättre förr har jag hört, på 70-talet. Då gick fabrikschefer runt på 
avdelningen och frågade hur det var. […] Man har ju hört talas om att de läser mailen och sen glömmer 
bort. […] Det är för mycket steg, det är för mycket mellanchefer. 

 
Det Hagman tar upp kan direkt kopplas till det Heide et al. (2005) anser att den ökade 
möjligheten till kommunikation genom fler och fler informationstekniska medel kräver dialog 
mellan medarbetarna. De menar vidare att organisationsstrukturen påverkar kommunikationen 
vilket kan jämföras med Hagmans upplevelse. En organisation bestående av många nivåer 
försvårar enligt Heide et al. kommunikationsarbetet. 
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Arbetsledarna har krav på sig uppifrån, och för att mötena skulle fungera bättre ger Nordberg 
förslaget att personer från ledningen kan sitta med för att få en uppfattning om hur det går till. 
Hagman önskar att cheferna skulle gå en tur bland fabriksmedarbetarna någon gång i veckan, 
och uppger att nya chefer alltid säger att de ska lära sig verksamheten men att det aldrig blir 
mer än en runda i fabriken: 
 

Det är avstånd mellan oss på golvet, och det är avstånd mellan dom högre upp också. De är aldrig nere på 
avdelningen och tittar […]. De skulle ju kunna gå en runda per vecka och fråga om det är nåt. 

 
Delaktighet är, som tidigare nämnts, en del av ett fungerande kommunikationsmönster.  
 
Något Sundström tar upp är otydlighet i vilka krav som finns för löneförhöjning: 
 

[Arbetsledaren] tyckte att vi skulle kunna ännu mera. Jag tyckte att jag kan lära mig […] Det är ingenting 
som räcker, jag måste lära mig mer och mer och mer och ändå fick jag inte högre lön. Det är inte så 
mycket pengar, det är principen. 

 
Ett annat problem i kommunikationen med arbetsledaren är hanteringen av 
semesteransökning, säger Sundström. Informanten menar att vissa personer kan lämna in 
ansökan tre veckor innan den önskade ledigheten och få ledigt utan problem, medan andra har 
problem att få ledigt oavsett hur tidigt ansökan lämnas in. Den enda konflikt som uppstått 
mellan Sundström och arbetsledaren handlade om just ledighetsansökan, berättar Sundström: 
 

För vissa människor är det lättare […] de får ledigt på en gång. De bara säger ett par ord och så… [får de 
ledigt]. 

 
Om Nordberg och chefen har olika uppfattningar i en fråga, säger de båda sin mening och 
brukar oftast kunna lösa det tillsammans. I de fall det inte går, går de vidare högre upp i 
ledningen. Det är dock inte vanligt att det är så allvarligt, menar informanten. Även Nordberg 
tar upp ledighet som ett problemområde. Informanten upplever att arbetsledaren tror att 
Nordberg ansöker om ledighet för skojs skull, vilket inte är fallet. Vidare finner informanten 
det onödigt att arbetsledaren ofta vill veta av vilken anledning ledigheten söks, då detta är en 
privat angelägenhet och inte angår arbetsledaren: 
 

Man måste ha en anledning [för att få ledigt]. Jag förklarar inte varför. Jag vill vara ledig punkt slut. Det 
är en privatsak varför. 

 
När arbetsledaren sedan kommer och säger att ledigheten har ordnat sig, har Nordberg redan 
fixat ersättare genom att själv fråga sina kollegor. Återigen kommer faktorn med tydlighet 
upp – både gällande löneförhöjning och gällande ledighet.  
 
Om något problem uppstår talar Sjögren direkt med den berörda personen. Det är inte alltid 
lätt, då vissa upplever det som personlig kritik. Informanten försöker förklara varför och hur 
tankarna går, försöker få den andra personen att förstå. Om det inte går att lösa är det möjligt 
att gå till arbetsledaren. Informanten menar dock att det är viktigt att de inblandade själva 
försöker reda ut bekymret först: 
 

Det är jätteviktigt att vara rakt på sak och öppen. Istället för att springa till chefen och söka hjälp. Som jag 
brukar säga ”det här är inte dagis, man behöver inte nån fröken”… 
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Sjögren har aldrig varit osams med arbetsledaren, dock har de tyckt olika. Sjögren menar att 
de i dessa fall förklarar för varandra hur de menar. Detta kan jämföras med en 
tvåvägskommunikation. 
 
Vid de tillfällen kollegorna blir osams sinsemellan berättar Sundström att det som sker är att 
de skriker åt varandra, pratar bakom ryggen och att rykten uppstår. Detta skulle kunna 
fungera bättre om de som är osams gick direkt till varandra och pratade om problemet, efter 
att ha haft möjlighet att gå undan en stund och lugna ner sig. På så sätt är det större chans att 
undvika att något sägs i stundens hetta menar Sundström: 
 

Man ska våga säga att ”så här är det”. […] Kanske skulle det vara bra att ha möjlighet att gå undan, på toa 
eller nåt, när man är arg och sen komma tillbaka. Om man börjar prata när man är arg kan man säga vad 
som helst. 

 
Informanten betonar dock att det inte skulle fungera rent praktiskt då det inte är möjligt att 
lämna sin maskin hur som helst. Detta kan appliceras på det forskningen tar upp gällande 
genomtänkt tidpunkt. Enligt Sundström tar arbetsledaren tag i att försöka lösa konflikter 
genom att prata med de inblandade. Informanten vet inte om det fungerar, men tycker att det 
är bra att de oeniga tvingas prata med varandra. 
 
I de fall kollegorna blir osams måste de gå till arbetsledaren och klara upp det om de inte 
själva kan lösa problemet, säger Nordberg. Informanten tycker att det fungerar bra att lösa de 
problem som kommer upp. Nordberg ger ett exempel på en kvinnlig medarbetare som 
kommunikationen fungerar dåligt med på grund av kollegans sätt att vara. Informanten 
undviker att prata med den kollegan, och anser att omplacering skulle vara en bra lösning på 
problemet.  
 
Om problem uppstår är Wallin hellre avståndstagande så att problemet går över av sig självt 
än att diskutera. Det bekräftar det som kommit fram i organisationens 
medarbetarundersökning. Är det någon som arbetar dåligt i flera dagar, kontaktar dock Wallin 
arbetsledaren så att denne får ta tag i problemet. Det fungerar bra. I 99 procent av fallen löser 
sig oenigheter genom att någon ger sig, menar informanten. 
 
Holmkvist berättar att kollegorna ventilerar de problem som uppstår tills de löst sig. De är få 
på avdelningen, har arbetat länge tillsammans och känner varandra väl. Bland annat Røkenes 
och Hanssen (2007) tar upp vikten av trygghet för en fungerande kommunikation. Enligt 
Holmkvist känns det möjligt att tala med arbetsledaren om de funderingar som uppstår. 
Informanten har dock aldrig blivit oense med sin arbetsledare: 
 

Vi diskuterar… Den ena får ge efter, det är bara så. […] Det är inga problem tycker jag. […] Jag har 
aldrig blivit osams med [arbetsledaren]. 

 
Angående beröm anser Almlöv att det inte behövs: 
 

Jag tycker den här frågan om beröm är gammalmodig – om du är duktig i arbetet kan man säga det till sig 
själv – det räcker för mig. […] Lönen är den måttstock som jag gillar mest. 

 
Sundström uppger vidare att kollegorna emellan inte ger varandra beröm. Däremot kan de 
kommentera om det har gått bra under dagen, exempelvis om maskinerna fungerat bra. 
Informanten menar att de är gladare om det gått bra, och att de känner varandra så väl att de 
inte behöver prata om det: 
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Det syns, på ansiktet, och på rösten och… fast vi pratar inte så mycket om det. […] Jag tror att vi känner 
varandra så bra att det räcker om vi tittar på någon så vet vi vad hon eller han tänker. 

 
Av Sundström att döma är det av vikt med uppmärksammande och positiv feedback från 
arbetsledaren, för att öka motivationen för arbetet. Även Sundström bekräftar det forskningen 
tar upp om betydelsen av trygghet för en fungerande kommunikation (se bland annat Røkenes 
& Hanssen, 2007).  
 
Önskvärt från Nordbergs sida är löneförhöjning som kvitto på ett bra jobb. Ibland bjuds 
medarbetarna på tårta berättar Nordberg.  
 
Beröm är något sällsynt, anser Nordberg. Informanten uppger först att det är väldigt sällan 
chefen kommer och klappar en på axeln, och senare i intervjun att chefen ofta gör det när 
något bra blivit gjort. Informanten säger att en trevlig stund tillsammans skulle uppskattas: 
 

Skulle till exempel kunna säga ”bra, du har fan gjort ett bra jobb, vi skulle kunna ta en kopp kaffe” – det 
behövs inte mycket. […] [Att arbetsledaren] inte bara kommer och klappar en på axeln och bara 
försvinner […] Om chefen tar in en till kontoret och säger ”ni har jobbat skitbra, perfekt” känns mycket 
bättre, och inte bara kommer till avdelningen och sen försvinner. De ska visa mer att jag verkligen har 
gjort ett bra jobb. 

 
Nordberg berättar att kollegorna berömmer varandra ibland, även om det inte sker varje dag. 
För Hagman spelar inte berömmet så stor roll, de gör det de hinner. Kollegorna emellan talar 
inte heller med varandra så mycket om hur det har gått, och Hagman önskar inte att det var på 
något annat sätt. Fabriksmedarbetarna blir inte osams även om de tycker olika ibland om 
mindre allvarliga saker. Om Hagman tycker annorlunda än arbetsledaren försöker 
informanten vara neutral och göra som arbetsledaren säger. Hagman menar att det inte är 
några konflikter på deras avdelning, men har själv upplevt andra avdelningar där det är 
konflikter. Att informanten har känslan av att konflikter finns på andra avdelningar förstärks 
av rykten som går. En bidragande orsak till mycket tjafs är enligt Hagman om många kvinnor 
arbetar på samma avdelning: 
 

Det är inga konflikter på våran avdelning. […] En säger att om det är mycket kvinnor på samma ställe då 
blir det en massa tjafs. […] Men jag kan ju bara svara på hur det är på våran [avdelning], resten är ju bara 
rykten, det är ju inget som man vet. 

 
Holmkvist tycker att arbetsledaren kan säga att det har gått bra, men anser att detta sker alltför 
sällan, och önskade mer uppskattning, inte bara verbalt: 
 

[Arbetsledaren] kunde säga lite oftare, så att [denne] uppskattar vad vi gör. Ibland bjuder [arbetsledaren] 
på tårta. […] Det är ett bra sätt i alla fall. 

 
Att få positiv kritik känns inget speciellt för Hagman. Att få negativ kritik upplevs dock inte 
lika roligt säger informanten, som ger ett exempel på kritik angående tidsåtgången av arbetet:  
 

Det är bara att bita ihop […] En del undrar varför det tar så lång tid […] man brukar förklara att allting tar 
sin tid – det finns ju flaskhalsar överallt […] Det får ju ta sin tid. […] Vi försöker kapa tiden hela tiden, 
men det finns ju gränser överallt för att få en bra produkt. 

 
Då Holmkvist får beröm känns det bra, intervjupersonen blir glad. Negativ kritik anses ofta 
berättigat och är inga problem att ta emot. 
 



 

29 

Sundström upplever att positiv feedback blivit bättre den senaste tiden – förut kommenterades 
det aldrig. Numera ger arbetsledaren en positiv kommentar då och då, något informanten blir 
glad över: 
 

Det behövs inte varje dag, men kanske ett par gånger om året. 
 
Då Sundström får beröm i sitt arbete blir denne först förvånad och därefter mycket glad. 
Informanten påpekar att det räcker att få beröm ett par gånger per år, och att även negativ 
kritik är önskvärd. Vid negativ kritik påpekar Sundström att det är av vikt att den som ger 
kritiken är tydlig med varför kritiken ges. Informanten uppger vidare att det behövs forum för 
att framföra och ta emot negativ kritik, men har inget förslag till hur detta skulle gå till. 
Sundströms reaktion vid negativ kritik är först oförståelse. Efter att ha funderat lite tycker 
informanten dock ofta att idén som framförts är bra: 
 

Nej vi har gjort så här – tänker jag – så många år och det har funkat, varför måste vi ändra nu? […] Det tar 
lite tid innan man tänker ”ah, det var jättebra”. 

 
Även detta kan tala för att positiv feedback är av vikt för en god kommunikation. När 
Nordberg får negativ kritik reagerar informanten genom att bli arg och menar att den som 
kritiserar måste förklara orsaken till kritiken och komma med bra och riktiga argument. 
Sjögren betonar vikten av att negativ kritik framförs och att det omöjligt går att förbättra sig 
om ingen talar om vad som kan bli bättre. Informanten tar negativ kritik som den kommer, 
och förbättra sig så att det inte blir samma sak nästa gång. Då Sjögren får positiv kritik 
försöker informanten förmedla det till sina kollegor: 
 

Man känner att man är värd nåt. Det försöker jag också [förmedla till mina kollegor]… Jag tycker det är 
jätteviktigt det där med beröm, att man känner sig värdefull. Oavsett om man är chef, arbetare, kollega… 
Alla är lika mycket värda. 

 
Då Wallin får beröm blir informanten glad och känner sig värdefull, nöjd och stolt. Även 
kollegorna emellan ger varandra beröm. Ett sätt att få mera uppskattning från chefen skulle 
kunna vara att bli bjuden på middag och inte bara smörgåstårta, anser Wallin. En annan form 
att visa uppskattning skulle kunna vara att cheferna sitter med fabriksmedarbetarna och fikar i 
tio minuter, att de är mer delaktiga. De har dock inte tid, enligt informanten. Något personligt 
beröm ges inte, då de är så många medarbetare, utan skrivs på anslagstavlan eller 
uppmärksammas vid möten med dem allihop berättar Wallin: 
 

De skriver på tavlan om vi gjort något bra. […] Det kanske är jobbigt för dem att komma till varje person, 
de samlar alla på en plats och tackar alla samtidigt. […] Cheferna skulle kunna sitta tillsammans med oss 
och äta, vi skulle kunna äta allihop tillsammans.  

 
Wallin har aldrig fått negativ kritik, men ett tänkbart scenario om det skulle ske är att 
informanten försöker göra det som gått fel på ett annat sätt så att felet inte upprepas. Annars 
blir det merarbete för övriga, säger informanten. Att ge andra negativ kritik känns inte bra för 
informanten, som hellre uttrycker det som att prata om problemet och förklara vad som är fel 
och hur det skulle kunna göras bättre känns mer bekvämt. Wallin berättar vidare att många 
upplever det som påfrestande när någon frågar mycket, men tycker själv att det är bra för att 
jobbet ska bli rätt utfört: 
 

Det beror på vilket sätt den andre säger det. […] Kritiken ska inte sägas hårt utan vänligt. […] Kanske vet 
inte den andre personen vad den har gjort fel, då får man förklara […] Många blir trötta när man frågar, 
men det är så. […] Det ingår i jobbet att svara, alla måste lära sig. 
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4.2 Möjlighet och inbjudan till kommunikation 
I detta avsnitt knyter jag an till det som kommit upp gällande möten, information, 
arbetsledares nåbarhet, genomtänkt tidpunkt och rykten. 
 
Sundström menar att inga avdelningsmöten alls hölls tidigare: 
 

De [avdelningscheferna] ska skriva protokoll över vad som händer på mötena. Hur skrevs de, om det inte 
var några möten? Jag bara undrar…  

 
Nu fungerar dock mötena bra enligt Sundström. Vidare upplever intervjupersonen att det 
känns bekvämt att fråga det som undras över men upplever tiden som knapp: 
 

De har inte sagt att vi har bråttom, men det känns så. 
 
Sjögren uppger att mötena fungerar bra och att den viktigaste informationen kommer fram. 
Informanten menar dock att det skulle vara ännu bättre om mötena hålls oftare, men förstår att 
det är svårt då fabriksmedarbetarna arbetar olika skift. Det skulle vara intressant att få veta 
vad som händer så att informationen är färsk och medarbetarna känner sig uppdaterade i vad 
som är på gång, menar Sjögren: 
 

Jag tycker att det fungerar rätt så bra faktiskt, med tanke på att vi jobbar flera skift. De hinner med att 
informera om de viktiga sakerna. […] Det är svårt att hinna med att ha möten oftare även om det skulle 
vara bättre. Då hinner informationen inte bli gammal utan man skulle vara uppdaterad hela tiden. 

 
Sjögren upplever att avdelningsmötena ger utrymme för frågor och att stämningen är bra. 
Även Wallin säger att avdelningsmötena fungerar bra och ger information om vad som gått 
bra och dåligt. Detta anser informanten vara bra, så att inte det som gått fel upprepas. Vidare 
informeras om framtidsplaner. Wallin tycker det är bra att genom avdelningsmötena ha 
kontakt med cheferna, och att kunna ventilera de funderingar som finns. Det är 
avdelningsmöten lagom ofta som det är, skulle de vara oftare skulle det bli mycket spring i 
onödan tycker informanten. 
 
Frågor om vad medarbetaren är intresserad av ger informanten en upplevelse av att vara 
delaktig (se bland annat Engquist, 1996; Heide et al., 2005; Øiestad, 2005). Just delaktighet är 
något som tas upp som viktigt för en fungerande kommunikation av flera forskare.  
 
Sundström tycker att avdelningsmötena känns stressiga och önskar mer tid. Hagman berättar 
att den senaste informationen och framtida planer tas upp på mötena, och tycker att dessa 
fungerar bra i dagsläget. Även Holmkvist berättar att mötena fungerar bra, att allt möjligt 
tas upp och oftast sker regelbundet. Informanten säger vidare att det emellanåt händer att 
arbetsledaren inte har tid till möte, men att de annars sker de regelbundet: 
 

Det funkar ganska bra, tycker jag i alla fall… […] Det är undantag att chefen inte hinner med. […] Vi tar 
upp alla akuta problem och pratar ganska… Om allt möjligt nästan. 

 
Vid de tillfällen arbetsledaren inte har tid att genomföra mötet kan beskedet att det blivit 
inställt komma för sent – ibland bara ett par timmar innan planerad tid berättar Holmkvist. 
Informanten önskar bättre framförhållning: 
 

[Arbetsledaren] kan ringa två timmar tidigare och säga att det inte blir något möte. […] Det händer inte så 
ofta men det händer. 
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Nordberg anser att avdelningsmötena som hålls är alldeles för korta och att det är samma 
saker som tas upp. Informanten anser vidare att det är onödigt med så korta möten och att det 
skulle vara bättre med längre möten som hålls mer sällan och är mer innehållsrika och ger 
information om vad som är på gång i framtiden. Nordberg berättar också att andra kollegor 
anser samma sak – att mötena är onödiga. Informanten får känslan av att mötena hålls för att 
de måste, och inte för att något visst budskap ska gå fram: 
 

Man får en känsla av att ”vi måste göra det här […], vi är tvungna att visa upp det här”. 
 
Enligt Lundsten fungerar avdelningsmötena bra: 
 

De som har bråttom hem får gå men de som vill stanna och diskutera får göra det. Det känns bra att det 
inte begränsas till en viss tid. 

 
Två av informanterna berättar att de inte tycker att tiden är avpassad för innehållet i mötena – 
båda anser att tiden är för kort. Den ena anser att den bör vara längre för att hinna med mer 
information och för att mötena ska bli mindre stressiga. Tidsbrist är något Lilius (2008) tar 
upp som en försvårande faktor i kommunikationsarbetet. Den andra informanten tycker det 
vore bättre med längre möten som innehåller mer information istället för att ha korta möten 
ofta.  
 
Utvecklingssamtalen fungerade liksom avdelningssamtalen inte alls tidigare, menar 
Sundström, men fungerar nu. Liksom Sundström och Sjögren anser Holmkvist att samtalen 
fungerar väl, men önskar att de skedde en gång per halvår istället för en gång per år: 
 

Det är en gång per år. […] Det är för lång tid emellan. […] Det är så sällan. […] Varje halvår skulle vara 
bättre. 

 
Utvecklingssamtalen fungerar väl tycker också Wallin, som känner att det går att uttrycka allt 
och att chefen har tid att lyssna. Annars är chefen ofta på möten. För att kommunicera mer 
om hur det har gått och vad informanten tycker, anser även denne informant att ett 
utvecklingssamtal varje halvår skulle vara bättre än en kvart, tjugo minuter en gång per år: 
 

Istället för en gång per år skulle man ha två gånger per år och prata om hur det senaste halvåret har gått 
och vad man tycker. Så att det blir mer kommunikation. 

 
Lundsten funderade innan utvecklingssamtalet vad detta fyllde för funktion, men fick mera 
klarhet när informanten fick papper på innehållet: 
 

Jag fick information i förväg. […] Jag tycker det är bra. […] Om man förbereder sig blir det lite lättare. 
Det var jättebra. Det var bra att jag fick papper innan utvecklingssamtalet där det stod vad vi skulle prata 
om. 

 
Även Sundström tycker att det vore bra att få papper på vad som ska tas upp, så att möjlighet 
att förbereda sig finns. Innehållet i samtalen önskar Sundström handlade mer om lön och 
karriärmöjligheter.  
 
Nordberg tycker att de utvecklingssamtal som hålls med chefen är otrevliga. Informanten 
anser att personliga frågor kommer upp och att dessa inte har med arbetet att göra. Nordberg 
anser således att det skulle fungera bättre om samtalen var mer arbetsrelaterade: 
 

Skulle va mer jobbsnack. […] De tar upp såna där personliga saker som inte hör till. 
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Hagman har endast haft ett utvecklingssamtal med arbetsledaren och anser att strukturen på 
detta var bra: 
 

Vi hade ett bra samtal. 
 
Angående kommunikation med arbetsledaren tar Sundström återigen upp tiden som ett 
problem, att arbetsledaren har bråttom och alltid är på väg någonstans: 
 

Och det är inte [arbetsledarens] fel, [hon/han] har sina uppgifter också. Och [hon/han] kan inte veta att nu 
är jag [Sundström] på väg […]. 

 
Sundström tar reda på information själv genom att fråga andra. Det kan ofta vara svårt att få 
tag i arbetsledaren menar intervjupersonen, som föreslår att denne har fasta tider på sitt 
kontor: 
 

Kanske skulle funka om [arbetsledaren] sitter där vissa tider, så vi kan gå och fråga, att vi vet att 
[hon/han] sitter där och inte har bråttom och jag kan komma med mina frågor. 

 
Det skulle göra att det är möjligt att få tag i arbetsledaren, och veta att det inte är knappt om 
tid, då funderingar dyker upp. Som det är nu, förklarar Sundström, är det svårt att få tag i 
arbetsledaren vilket ofta resulterar i att medarbetarens fundering glöms bort: 
 

[Arbetsledaren] har ofta så bråttom… [hon/han] sitter där, och så tänker man att ”nu går jag och frågar”. 
Nästa stund är [hon/han] på väg någon annanstans och man ser att [hon/han] har bråttom till möte eller 
nåt, och så glömmer man bort det man skulle säga. 

 
Bland annat Hagemann (1990) talar om inbjudan och möjlighet till kommunikation som 
viktigt för kommunikationen. 
 
Nordberg anser att kommunikationen med arbetsledaren fungerar bra, i de fall det är möjligt 
att nå denne. Även denne informant föreslår att arbetsledaren skulle kunna ha fasta tider då 
denne alltid finns på plats på sitt kontor, så att Nordberg vet att det är möjligt att träffas vid 
funderingar. En eller två gånger per dag i 15-20 minuter skulle räcka tycker informanten: 
 

Prata mellan fyra ögon […] jag tycker alltid det är bättre [än exempelvis via telefon]. 
 
Informanten nämner flera gånger att det skulle vara en bra lösning med fasta tider när 
arbetsledaren sitter på sitt kontor, då denne har mycket möten och är svår att få tag på. 
Kommunikationen med kollegorna fungerar bra, anser Nordberg, då alla känner varandra. 
Informanten menar vidare att kollegorna förmedlar mer information än vad chefen gör: 
 

Alla känner varandra. Den information man får från kollegorna är ofta bättre än den från chefen. 
 
Holmkvist anser att det är svårt att få tag i information om det är några funderingar, och 
föreslår att information skulle kunna delas ut i pappersformat till medarbetarna. Både Sjögren, 
Holmkvist och Hagman anser att arbetsledaren är lätt att få tag i, och Holmkvist tillägger att 
arbetsledaren syns på avdelningen nästan varje dag. Holmkvist berättar också att de dagar 
arbetsledaren inte finns synlig kontaktas fabriksmedarbetarna av denne via telefon: 
 

Det känns bra. [Arbetsledaren] är intresserad av vad som händer på avdelningen. 
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Hagman berättar att det går bra att få tag i arbetsledaren genom att ringa, och att det känns bra 
att prata med denne. Det finns mycket att arbeta med gällande kommunikationen menar 
Hagman, som tycker att det som fungerar bäst är att prata ansikte mot ansikte då frågor kan 
besvaras på en gång. Likaså skulle information om när möten ska hållas ske på bästa sätt 
genom att arbetsledaren talar om det istället för att sätta lappar någonstans, lappar som 
kanske glöms bort eller inte läses av alla säger Hagman. Informanten säger sig också berätta 
för sina kollegor om när möten ska ske, om de inte vet om det: 
 

[Arbetsledaren] skulle kunna gå runt på avdelningen och informera. Det tar ju inte mer än några minuter. 
Eftersom [hon/han] ändå springer runt här hela dagarna. […] Jag brukar berätta för kollegorna om det är 
nåt dom inte vet. 

 
Lundsten berättar att de lappar med information som finns på anslagstavlor sällan läses av 
informanten själv: 
 

Det är inte så ofta som jag läser… Det är bättre att ta upp det på [avdelnings-] mötena. […] Det är lättare 
att förstå då. På tavlan kan man missa eller inte förstå… […] Ett papper på tavlan är inte intressant. Att 
prata är bättre, och då kan man fråga om man inte fattar. 

 
Holmkvist önskar också information om hur det gått tidigare: 
 
Statistik [som visas] är bara framåt […] Det skulle va bra att få information lite oftare, och se hur det har gått 
också. 
 
Wallin önskar ytterligare information om detaljer som sker, exempelvis genom mer utförliga 
muntliga förklaringar kring det som visas på PowerPoint-presentationen: 
 

Det skulle vara bra med lite mera information. Jag skulle vilja att de berättar lite mer detaljer om vad som 
händer. 

 
Den information fabriksmedarbetarna får gällande hela fabriken, anser Nordberg kommer för 
sent. Då de får informationen, exempelvis på anslagstavlan, är det något de redan känner till. 
Nordberg anser att kommunikationen kollegorna emellan fungerar bra, och att de får 
information genom att prata med varandra. För att detta skulle fungera bättre ger informanten 
förslagen att ledningen informerar mera och tar reda på vilket sätt och vilken tid 
informationen bäst når ut och att mer information ges vid de avdelningsmöten som hålls: 
 

Informationen i hela fabriken är skitdålig. […] Den kommer för sent. […] De som sitter i 
fabriksledningen… att de ska ta reda på hur de ska informera och på vilken tid och så. 

 
Det är möjligt att själv hitta information på anslagstavlor eller kontakta den som gett 
informationen menar Sjögren. Det som sätts upp på anslagstavlor är det inte många som läser, 
menar Nordberg. Genom att gå till chefen kan Nordberg få reda på informationen, men om 
inte chefen kan svara är det svårt att veta vart det går att vända sig: 
 

Kanske måste gå till chefen… […] Jag kan gå till närmaste chefen… Om [denne] är på plats, det är frågan 
om… Men om [arbetsledaren] inte vet… 

 
Hagman anser att informationen tillför något i de fall den kommer i tid. Hagman berättar att 
information som ges när ingen tidsmässig möjlighet finns att ta hänsyn till den känns onödig: 
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[…] och man vet att det är omöjligt att hinna med, då är det inte så kul kanske. […] Kan få veta en dag 
innan istället eller ta det nästa vecka. […] Det verkar vara så panikartat med vissa grejer. […] Nu har jag 
lärt mig genom åren att det finns ingen panik. 

 
Holmkvist önskar dock få ta del av mer information, exempelvis vad som sker i andra 
avdelningar och andra delar av fabriken:  
 

Vi får veta för lite tycker jag. Vad händer på andra avdelningar? Det är kul att veta hur andra avdelningar 
går, inte bara denna. 

 
Hagman berättar att de på den avdelningen oftast vet vad de ska göra, och kan ringa 
arbetsledaren eller annan berörd person om några funderingar skulle uppstå. 
 
Information som ges på arbetsplatsen angående till exempel arbetstider kommer ibland för 
sent, anser Wallin, som gärna vill kunna planera i förväg och mentalt förbereda sig för 
förändringen: 
 

Ibland kommer informationen två veckor, tre veckor i förväg. Okej, det är bra men det vore bättre om det 
kom lite tidigare så man kan förbereda sig. 

 
Tidsplanering är något forskningen tar upp som en del av ett fungerande 
kommunikationsmönster (se bland annat Schein, 2004; Øiestad, 2005).  
 
I de fall informanten inte har möjlighet att gå på mötet exempelvis på grund av semester, 
framför kollegorna informationen som kommit upp enligt Wallin. Information om exempelvis 
olyckor sitter på anslagstavlor. Emellanåt får Wallin papper på vad som kommit upp, något 
som önskas oftare. Ett förslag informanten har är att chefen skulle kunna dela ut papper med 
sammanfattning av det som kommit upp: 
 

Ibland får vi papper som de har sparat. Då kan man läsa där. […] Men information om vad som kommit 
upp på möten finns inte på anslagstavlan. Det skulle vara bättre om de skriver på papper vad de pratat om 
och delar ut, så man kan läsa också. 

 
Det som tas upp i forskningen angående tidpunkt är det som rör kommunikation om något 
som inträffat bör tas upp så nära händelsen som möjligt (Øiestad, 2005). 
 
Först går rykten, därefter kommer information menar Sundström. Intervjupersonen säger 
vidare att det skulle fungera bättre om informationen kom tidigt så att ingen vet någonting 
innan informationen ges, och att rykten därmed kan undvikas. 
 
Sundström tycker att det är mycket prat bakom ryggen, och önskar att det istället gick att 
prata rakt ut till den berörda personen. Även Sjögren upplever att rykten bland kollegorna 
sprids ofta och mycket, och känner sig därför obekväm i att prata om personliga 
angelägenheter: 
 

Det har alltid varit så. […] Vissa säger ”ja, det är typiskt [Personalen AB]” [att rykten uppstår och sprids], 
men det är säkert så överallt. 

 
Lundsten tar upp problem med vissa kollegor: 
 

Man kan inte bli kompis med alla. […] De flesta är okej och man kan prata om allt. […] Men inte alla. 
[…] Vissa vill inte umgås med oss… Eller känner sig… Har jobbat där länge… Vi andra är inte värda… 
[…] Vi är två olika grupper. Två, tre stycken umgås inte med de andra, resten umgås med varandra och 
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har kul och pratar om allt. Men några sitter ensamma och… De är konstiga… […] De känner sig som 
kungar eller chefer. Men de är inte chefer, de är våra kollegor. De tror de är nånting i fabriken, de har 
jobbat där länge. […] De pratar skit om alla andra. […] Om jag gör nånting fel går de runt och säger det 
till alla på avdelningen och sen till chefen. […] De mobbar folk. 

 
En sak Sjögren tar upp är att några medarbetare sitter lite för sig själva, på sidan, på rasterna. 
Informanten tar också upp att det skulle kännas bra att få mer tid tillsammans så att kollegorna 
kan umgås, exempelvis på raster: 
 

Vissa sitter lite på sidan om… Jag vet inte… […] Det märks ibland [att vissa är utanför]. […] Det är inte 
bara vår grupp utan det gäller hela fabriken. […] Att fika tillsammans eller att sitta och prata och så där 
[skulle kunna göra situationen bättre]. 

 
Detta är något som kan jämföras med det Røkenes och Hanssen (2007) tar upp som inbjudan 
och möjlighet till kommunikation. Det kan vidare appliceras på faktorn trygghet som en 
väsentlig del av ett fungerande kommunikationsmönster, liksom medvetenhet om att det som 
sägs är konfidentiellt och inte sprids vidare. 
 

4.3 Respekt och förståelse 
Under denna rubrik diskuterar jag det som kommit upp i fråga om att tala samma språk, samt 
medarbetarnas respekt och förståelse för varandra. Detta är något jag anser vara nära knutet 
till rykten som diskuterats under föregående rubrik, då respekt och förståelse för varandra 
minskar ryktesspridning. För att skapa ömsesidig respekt och förståelse medarbetarna emellan 
krävs inbjudan och möjlighet till kommunikation. 
 
Sundström har uppfattningen att kollegor inte förstår vad som sägs, och intervjupersonen 
funderar på om det beror på att de är trötta eller inte orkar lyssna. Efter mötena har 
Sundström känslan av att andra som deltagit i samma möte som informanten inte vet vad som 
sagts: 
 

Jag har en känsla av att de inte förstår så mycket av det som sägs. Jag har bara en känsla, jag vet inte. När 
vi börjar prata om vissa saker som tagits upp på förra mötet kan en kollega säga ”vad är det du pratar om? 
Jag vet inget om det”. Och vi har suttit på samma möte… 

 
Det Sundström tar upp om att vissa kollegor inte tar in det som sägs på mötena kan appliceras 
på det Engquist (2006) kallar förhållningssätt – att mötet kräver intresserade eller nyfikna 
deltagare för att bli givande.  
 
Mycket av informationen som ges sätts upp i pappersformat på anslagstavlor. Sundström 
tycker att många uttryck och förkortningar är svåra att förstå, och att mycket står på engelska: 
 

Man tappar lusten att läsa för att ”jaha, jag har [ändå] missat så mycket”. 
 
Sundström efterfrågar mer lättförståeliga ord i informationen. Även information som ges 
muntligt är i vissa fall svårförstådd på grund av att den som håller i mötet inte talar svenska, 
menar Sundström. Tydlighet och att tala samma språk kan återigen appliceras på detta 
problem. 
 
Holmkvist och Hagman däremot berättar att den mesta informationen är förståelig. Holmkvist 
upplever även att alla förstår vad den innebär: 
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Vi förstår alla vad [arbetsledaren] menar. 
 
Efter intervjun kontaktade Sundström mig och berättade att en av cheferna sällan hälsar, trots 
att denne ser Sundström i ögonen. Sundström funderar på varför så är fallet.  
 
Sjögren betonar att alla människor är olika och tänker på olika sätt och att detta måste 
respekteras. Detta stämmer överens med vad forskningen tar upp angående respekt för 
varandra. Sjögren önskar dock att det vore så att det verkligen var möjligt att prata öppet med 
varandra, i en rak kommunikation: 
 

Jag vill verkligen att det ska gå att vara rakt på sak och att man kan säga vad man tycker, för ibland kan 
det var missförstånd helt enkelt – att man uppfattade på fel sätt. Det är bättre att man säger ”jag menar inte 
så” istället för att bara ”jaha”… 

 
Sjögren anser att arbetsledaren har mer information om hur vissa saker ska gå till, medan 
informanten själv kan just sitt arbete bättre än någon annan. Detta är något de båda 
respekterar, upplever informanten. Att Sjögren upplever situationen på detta vis tyder på en 
fungerande tvåvägskommunikation. 
 
På grund av att rasterna infaller vid olika tider för olika personer, är det svårt att få tid att 
prata med varandra menar Sundström: 
 

Det kan hända att man inte ser nån under en arbetsdag. […] Man kan inte bara lämna maskinen och gå 
och fråga någon. 

 
Ett förslag som kommer upp är att rasterna skulle kunna vara roterande, så att inte samma 
personer alltid har rast samtidigt. Det skulle göra det möjligt att få kontakt med fler kollegor. 
Informanten förstår dock att detta inte är lätt att lösa, då maskinerna måste gå hela tiden. 
Vidare säger Sundström att det finns informella grupper – vissa personer som alltid sitter 
tillsammans på sina raster. Sundström menar också att vissa personer hatar varandra: 
 

Vissa personer kan inte prata med varandra, de hatar nästan varandra. […] Jag förstår inte varför det har 
blivit så. 

 
Sundström uppfattar att detta problem har blivit värre än tidigare, och funderar över om det 
kan bero på att människor i den alltmer stressade arbetssituationen säger sådant de inte borde. 
 
Kommunikationen om vardagliga saker och arbetsuppgifter fungerar dock bra, anser Sjögren, 
som också tycker att det finns möjlighet att tala med kollegorna. På raster är stämningen 
uppsluppen anser informanten, samtidigt som oro över omorganisationen finns i luften.  
 
Hagman uppger att klimatet på den avdelning informanten arbetar är bra. De kan prata fritt 
med varandra: 
 

Klart att det går väl alltid att förbättra… Men jag tycker det är jättebra. 
 
Att prata med kollegorna fungerar enligt Holmkvist och Wallin. Wallin uppger att de kan 
prata om allting – både personliga saker och arbetsrelaterade förhållanden. Även med 
arbetsledaren upplever Wallin att det går att prata om allt, även om informanten är medveten 
om att de har olika positioner: 
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[Arbetsledaren] är inte chef, [hon/han] är kompis. Okej, vi har ett avstånd emellan, jag kan inte säga vad 
som helst till [henne/honom]. […] Men det finns ett brödraskap, kan man säga. 

 
Även personliga angelägenheter skulle kännas bekvämt att ta upp, tycker Wallin, även om 
detta inte varit aktuellt. Att få tag i arbetsledaren är inget problem för informanten, som 
upplever att det går att uttrycka de funderingar som finns även med denne: 
 

Man kan gå till [arbetsledaren], knacka på dörren och prata i två minuter. […] Vi träffar [henne/honom] 
nästan varje dag, och det räcker. Har man nåt att säga kan man göra det, annars kan man bara säga hej. 
Det räcker. Man får tänka på att [hon/han] har annat jobb också. 

 
Arbetsledaren är förstående och lätt att prata med menar Sjögren. Med arbetsledaren talar 
Sjögren mest om arbetsrelaterade funderingar men känner sig ändå bekväm i att ta upp 
personliga tankar: 
 

Ibland känns det så skönt när [arbetsledaren] går förbi som chef och hälsar. Man känner sig värdefull och 
uppskattad. Det är skönt. 

 
Chefen är bra på att lyssna, vilket är viktigare än att denne pratar mycket, berättar Wallin. Att 
lyssna, respektera varandra och ge samtalspartnern uppmärksamhet samt öppna för en 
tvåvägskommunikation är delar forskningen uppger som viktiga för ett fungerande 
kommunikationsmönster.  
 

4.4 Mål och uppföljning 
I detta avsnitt tar jag upp hur det som ventileras följs upp samt hur fabrikens målsättning 
presenteras. 
 
Det som kommer upp i utvecklingssamtalen antecknas och följs upp ibland menar Wallin. 
Informanten funderar på om avsaknaden av uppföljning av vissa saker beror på att chefen 
inte har tid och prioriterar andra uppgifter som viktigare. Informanten poängterar dock att det 
som lovas hålls.  
 
Nordberg menar att chefen antecknar de önskemål om utveckling fabriksmedarbetaren har, 
men att dessa sedan inte följs upp: 
 

Det händer inte ett jävla piss tycker jag. […] I alla fall händer det inte mycket efter utvecklingssamtalen. 
 
Hagman upplever att det som kommer upp på möten glöms bort, alternativt att det går vidare 
uppåt och inte kommer tillbaka ner igen. Informanten önskade att det som kommit upp följdes 
upp och att det tog kort tid för informationen att komma tillbaka igen: 
 

Jag funderar på… Kommunikationen mellan mig och [arbetsledaren] funkar sisådär… Men jag vet inte 
hur det är mellan min [arbetsledare] och [hennes/hans] chef - det skulle vara jätteintressant att veta. För 
det verkar som det glappar nånstans. […] Man får ju veta vissa saker väldigt sent. […] 

 
Då Hagman endast har haft ett utvecklingssamtal med arbetsledaren vet inte informanten om 
det som kom upp i samtalet följs upp eller ej. Det som kommer upp på avdelningsmötena 
upplever Hagman inte följs upp. Det antecknas under mötet och information kommer på 
anslagstavlor: 
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Jag tittar aldrig efter de där lapparna om jag ska vara ärlig … Jag tror att det funkar […] Eftersom jag va 
på mötet och vet vad som sagts där. […] Jag behöver inte gå och leta efter lappar om jag har lyssnat. Det 
är ju för såna som kanske har missat… […] De säger ju att de ska gå vidare med frågan. Sen tror inte jag 
att det verkar hända så mycket mer. […] Det kan ju komma nåt svar på nästa möte också men… jag kan 
inte komma ihåg att det har varit så nån gång. 

 
Uppföljningen av det som diskuterats på mötena är dålig, tycker även Holmkvist: 
 

Oftast händer ingenting. 
 
Sundström menar till skillnad från de andra informanterna att det som kommit upp på mötena 
följs upp. Det som arbetsledaren inte kan svara på tas reda på och meddelas. Detta tycker 
Sundström är positivt. 
 
Sjögren berättar vidare att om något är oklart så tar arbetsledaren reda på det och informerar – 
det följs upp. 
 
Utvecklingssamtalen följs upp men uppföljningen tar längre tid än önskvärt. Att det som 
kommit upp på avdelningsmötena följs upp fortare än utvecklingssamtalen är något som 
kommer fram i resultatet.  
 
Endast två av informanterna anser att det som tas upp på mötena följs upp efteråt. Utan 
uppföljning infinner sig lätt känslan av att inget ändå händer. Nolan och Rudström (2008) 
tar upp risken för detta.  
 
De mål som finns i fabriken får Sundström reda på genom avdelningsmöten och genom att 
läsa på anslagstavlor. Informanten menar vidare att kunskap om fabrikens målsättning fås på 
ett bra sätt om intresse hos en själv finns. Även Holmkvist berättar att fabrikens mål 
förmedlas vid de olika möten som finns samt vid utvecklingssamtalet. Hagman berättar att 
fabrikens mål förmedlas i början av veckan, något informanten tycker fungerar bra. Skulle det 
vara intressant att få reda på målen tidigare är det möjligt att själv ta reda på det genom att 
ringa den som planerar för dessa. Fabrikens mål förmedlas enligt Wallin genom 
avdelningsmötena. Wallin tycker, liksom Nordberg att det skulle vara bättre att få 
informationen lite mer sällan, och då lite mer information. Wallin anser vidare att det är 
positivt att de får veta hur produktionen gått tidigare. 
 
De mål fabriken har får Nordberg veta vid årets början. Informanten berättar att det är det som 
tas upp på ledningsmöten som kommer på papper. Informanten anser att denna information är 
tillräcklig och tydlig, och alltid finns att läsa på anslagstavlor. Vidare uppger Nordberg att 
intresse krävs för att ta sig för att läsa informationen, och att många inte har detta intresse och 
således inte läser protokollen. Ett förslag informanten har är att målen tas upp på 
avdelningsmötena. Nordberg önskar att få ta del av vad som hänt sedan förra mötet: 
 

Varje gång som det är avdelningsmöte […], tar man upp […] Man skulle ta upp om vi uppnått målet eller 
inte, det skulle va jävligt bra att veta. När alla sitter där, så måste man [lyssna]… Det är inte många som 
läser protokollen. 

 
Fabrikens mål framförs genom möten och anslag på anslagstavlor. Vidare går det att få 
information via internet berättar informanten, som dock också berättar att alla inte har tillgång 
till det. Det är något Sjögren önskar att alla hade. Vid de tillfällen någon missar ett möte går 
det att få informationen från arbetskollegorna, eller genom att fråga arbetsledaren. Vid mötena 
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får informanten reda på hur produktionen gått och om tidigare mål uppfyllts. Sjögren känner 
sig mer motiverad att arbeta då tidigare mål följs upp:  
 

Man blir glad för det. Man känner sig delaktig. […] När vi slagit ett nytt rekord blir man jätteglad. […] 
Jag försöker sprida ut till mina arbetskollegor, det är inte bara jag. Det är jag som får mail men det finns 
de som inte får mail som jobbar tillsammans med mig. Och då försöker jag dela den där glädjen med mina 
arbetskollegor. 

 
Att få ta del av målen är något som får informanterna att känna sig delaktiga och uppskattade, 
och bekräftar den forskning jag har tagit del av.  
 

4.5 Lärande 
I detta avsnitt behandlas lärande och utveckling. 
 
Sjögren menar att utveckling är väldigt viktigt – att inte ständigt arbeta med samma 
arbetsuppgifter.  
 
Önskan från Sundströms sida är att kunna gå till sin arbetsledare och framföra önskemål om 
vad informanten vill lära sig, och sedan få möjlighet att lära sig detta. Att kunna så mycket 
som möjligt skulle underlätta arbetet, menar informanten. Sundström uppger vidare vetskap 
om att andra inte fått möjlighet att lära sig det de vill, men att Sundström själv har haft 
möjlighet till det. Genom att genomföra utvecklingssamtal en gång i halvåret får 
medarbetarna större chans att framföra önskemål gällande det dagliga arbetet. 
 
Nordberg anser inte att avdelningsmötena betyder mycket för sin egen utveckling. Både som 
ny och som yrkesvan på arbetsplatsen anser dock Nordberg att samtal med kollegorna 
resulterar i utveckling och lärande på arbetsplatsen, och att det alltid är möjligt att lära sig 
mer om intresse finns.  
 
Hagman uppger sig inte ha lärt sig något nytt på flera år. Om informanten skulle önska det, 
kan det framföras på utvecklingssamtalen. Hagman trivs dock med sina uppgifter, men 
nämner också att det är viktigt att vara flexibel och finnas där jobben finns. 
 
Holmkvist anser sig lära sig nya saker och utvecklas genom att prata med kollegor och 
arbetsledaren: 
 

Man lär sig lite om… Det är inga problem. […] Man utvecklas faktiskt. 
 
Genom att samtala med sina kollegor upplever Sjögren en personlig utveckling. 
Kommunikationen gör att individerna lär känna varandra bättre och kan bemöta varandra på 
ett sätt som passar just den personen: 
 

Hur ska den personen ta emot nånting som jag säger? […] Ju mer man förstår, desto mer utvecklas man. 
[…] Man vet att om ett sätt inte funkar en gång och inte nästa heller, då försöker man på ett annat sätt. 
Fortfarande ska man vara rakt på sak men… 

 
Informanten menar också att kommunikationen kollegorna emellan leder till lärande gällande 
själva arbetet, hur det kan göras på lättare och effektivare sätt. Beröm från arbetsledaren 
medför också personlig utveckling enligt Sjögren: 
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Det händer att [arbetsledaren] kommer fram till mig och säger ”a men det var jättebra gjort”. Då känner 
man sig trygg och säker i det som man har gjort. Man har fått uppskattning från chefen. Då tänker man att 
nästa gång gör man åtminstone lika bra om inte bättre. 

 
Wallin tycker att samtal med kollegorna är mycket utvecklande, både personligt och 
arbetsmässigt: 
 

Man lär sig mycket av kollegorna. […] Det är viktigt att prata med människor, spelar ingen roll med vem. 
Vi pratar om allting. [Kollegan] kanske vet någonting som jag inte vet. Då lär jag mig nya saker. […] Man 
pratar med alla i närheten, så man kan lära sig. Det spelar ingen roll hur gammal man är – vi lär oss varje 
dag. […] Man måste utvecklas varje dag. 

 
Detta kan tala för att feedback, lärande och utveckling hänger tätt samman. Även genom att 
tala med arbetsledaren utvecklas Wallin, exempelvis genom att arbetsledaren planerar en kurs. 
Då känner sig informanten värdefull: 
 

Vi har en chef som tänker på en. […] Så att man inte jobbar med samma sak hela tiden och pensioneras 
därifrån. 

 
Wallin tycker att de som lär sig är bra medarbetare, och att det skulle vara ett krav från 
arbetsledarens sida att alla måste lära sig det de arbetar med ordentligt: 
 

En del struntar i det. Det skulle kunna förbättras genom att folk tvingas lära sig. Alla ska göra samma sak, 
genom chefens påtryckning. [Arbetsledaren] ska vara bestämd och tydlig. 

 
Almlöv tar upp ett problem gällande arbetsledarna, att det är stor personalomsättning på 
dessa: 
 

Precis när de börjar kunna nånting annat än bara koden på dörren, så försvinner de och det kommer en ny. 
 
Kollegorna kommunicerar både om arbetsrelaterade och personliga saker. Genom 
kommunikation med kollegor utvecklas Nordberg också personligt: 
 

Om man… är på dåligt humör och pratar med [en namngiven arbetskollega] som är en mycket trevlig 
[person], då känns det mycket bättre, direkt. 

 
Precis som flera av informanterna uppger krävs motivation och vilja för att lära sig nya saker. 
Både beröm från sin arbetsledare och möjlighet till kompetensutveckling är faktorer som kan 
öka motivationen att lära sig mera. De flesta av informanterna anser att de lär sig och 
utvecklas på arbetsplatsen, om inte i arbetet så genom kommunikation med medarbetarna. 
Detta innebär att induktiv syntes (Argyris, 1992, refererad i Engquist, 1996) pågår på 
arbetsplatsen, vilket förutom utveckling för den egna individen också skapar förutsättningar 
för nya idéer inom organisationen.  
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4.6 Vad kom fram i intervjuerna? 
Under denna rubrik gör jag en kortfattad sammanfattning av intervjuerna. 
 

• De flesta av informanterna upplever sig ha en fungerande tvåvägskommunikation både 
med sin arbetsledare och med sina närmaste kollegor. Flera påpekar dock att 
arbetsledaren ofta är på språng och har lite tid att prata. 

 
• Några informanter kritiserar eller funderar på ledningens roll och hur organisationen 

fungerar och önskar delaktighet från ledningen i det dagliga arbetet.  
 

• Ryktesspridning och prat bakom ryggen upplever informanterna i sitt arbete. 
Konflikter och meningsskiljaktigheter hanteras på olika sätt. Några av informanterna 
anser att det löser sig genom att prata med varandra medan andra hellre låter 
problemet gå över av sig självt. 

 
• Gällande positiv feedback är svaren tvetydiga; vissa anser att det ges för lite, medan 

andra tycker att det är överflödigt. Att negativ kritik bör motiveras är något som 
återkommer i intervjuerna. 

 
• Uppfattningen om mötena är olika – vissa tycker de är bra och andra upplever dem 

onödiga, för korta eller för långa. 
 

• Återkommande i informanternas berättelser är att informationen som ges på företaget 
kommer för sent och ibland är otydlig. Samtidigt som flera informanter upplever viss 
information onödig, önskar några mer information gällande exempelvis andra 
avdelningar och uppföljning av tidigare målsättningar. De flesta anser sig kunna ta 
reda på fakta själva om de funderar på något. 

 
• Flertalet av informanterna anser inte att det som tagits upp följs upp. 

 
• Några informanter uppger att de utvecklas i sitt arbete medan några anser att de inte 

gör det. 
 

5 Diskussion 
 
I denna del diskuterar jag resultaten och fördjupar de analyser jag gjort. Tankar som dykt upp 
under arbetets gång diskuteras och följs av förslag på fortsatt forskning.  
 

5.1 Reflektioner 
Då undersökningen gjordes utgick jag från min modell (se avsnitt 3.10). Svaren i den 
empiriska undersökningen är i många fall divergerande och flyter ihop i vissa fall. Innan jag 
genomförde studien hade jag den förutfattade meningen att fabriksmedarbetarnas 
uppfattningar skulle vara mer homogena än de visade sig vara. Detta gör ämnet än mer 
spännande. Många faktorer för en fungerande kommunikation är svåra att separera. Som 
exempel kan nämnas att avdelningsmöten kommer upp i samband med lärande och inte bara 
då möten diskuteras. Jag ska spekulera kring det empiriska resultatet med modellen som 
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utgångspunkt och se vilka mönster som finns. En del förslag på hur kommunikationsmönstret 
kan förbättras kommer upp i empirin. Vissa av dessa kan vara svåra att genomföra rent 
praktiskt i en så stor organisation som Personalen AB. Jag ger förslag jag anser vara rimliga 
att genomföra. 
 
Jag har sett att det finns mönster med likheter mellan svaren från informanter på samma 
huvudavdelning. Av konfidentiella skäl kan jag dock inte avslöja dessa mönster då det skulle 
kunna röja vilka informanter som tillhör vilken avdelning och därmed riskera att identifiering 
av informanterna är möjlig. En trolig anledning till de mönster jag sett är att de olika cheferna 
för varje huvudavdelning arbetar på olika sätt. Ett sätt att förbättra kommunikationen vid varje 
avdelning kan vara att djupare undersöka hur kommunikationen vid de olika avdelningarna 
ser ut för att sedan kunna arbeta mer specifikt med det som är aktuellt i varje avdelning. Ett 
förslag är att vid en sådan undersökning utgå från modellen för att se vad som fungerar och 
inte. 
 
I resultatet kommer alla delar i min modell upp. Att faktorerna vävs samman och att alla delar 
kommer upp anser jag bekräftar att modellen har tänkbara förutsättningar för ett fungerande 
kommunikationsmönster. Jag har dock funnit vissa faktorer modellen skulle kunna 
kompletteras med, och det finns med största säkerhet ytterligare faktorer som spelar in. 
 
En faktor jag inte tog upp i min modell och som jag heller inte funnit i den forskning jag har 
tagit del av är att alla ska behandlas lika. Kanske var det så självklart för mig att alla ska 
behandlas lika att jag inte ens reflekterade över det. Detta är något som kommit upp i 
samband med exempelvis ledighetsansökan – att en av informanterna upplever att inte samma 
regler gäller för alla. Att alla medarbetare bemöts lika är av vikt för en fungerande 
kommunikation. 
 
Att arbetsledarna har varit på respektive avdelning endast en kort tid kan medföra att 
resultatet i denna studie påverkas. Bekymret med att arbetsledare stannar en kort tid på varje 
avdelning kan vara svårt att göra något åt, då det inte går att tvinga någon att vara kvar på 
samma arbetsplats en viss tid. Ett sätt skulle kunna vara att ledningen uppmuntrar arbetsledare 
till att vara kvar på samma avdelning inom organisationen. Samma chef under en längre tid 
kan skapa trygghet, en faktor forskning uppger som en del av ett positivt 
kommunikationsmönster (se bland annat Røkenes & Hanssen, 2007). Jag har inte tagit med 
trygghet som en faktor i modellen, men anser att det är en förutsättning för flera av faktorerna 
såsom respekt och förståelse, uppmärksammande och positiv feedback samt möjlighet och 
inbjudan till kommunikation. Några av informanterna berättar att de på grund av sin nya 
arbetsledare inte har någon uppfattning om hur kommunikationen fungerar gällande 
exempelvis uppföljning. 
 
Det en av informanterna tar upp gällande personalomsättning visar på att det är essentiellt 
med kontinuitet, anser jag. Jag menar att arbetsledare – precis som alla andra människor – inte 
kan vara perfekt. Att samma person finns på samma arbetsplats under en längre tid skulle 
dock kunna göra att medarbetarna lär känna varandra, vilket kan skapa trygghet och goda 
förutsättningar för en bättre kommunikation. Detta med kontinuitet är något jag inte funnit i 
den forskning jag har tagit del av, och heller inget jag reflekterade över då jag skapade min 
modell. Det kan dock hänföras till att skapa trygghet. 
 
Idén med de olika informations- och kommunikationsvägarna Anders Andersson (intervju, 25 
november 2008) tar upp är mycket tänkvärd tycker jag. Att alltid vara beredd på att nå ut på 
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flera olika sätt torde göra det lättare att välja ett alternativ för att det tänkta budskapet ska nå 
fram så tydligt som möjligt. Kanske är dessa kommunikationssätt något Personalen AB kan 
reflektera över för att öka tvåvägskommunikationen inom företaget. Att någon har ansvar för 
vilket sätt som är lämpligt kan också vara bra. Jag tror dock att det är svårt att ha en person 
som endast arbetar med detta då det kan bli en orimlig kostnad att anställa någon endast för 
detta uppdrag. En lösning skulle kunna vara någon form av utbildning för arbetsledarna, där 
olika kommunikationssätt tas upp och delas ut i pappersformat alternativt elektroniskt. Genom 
att skriftligt ha alternativ till hur budskap kan nå medarbetarna tror jag möjligheten att nå fram 
på ett lämpligt sätt ökar. Alla torde ha ansvar för att det de själva vill nå ut med framförs på 
passande sätt. Där skulle den som besitter mest kunskap i olika informations- och 
kommunikationssätt kunna fungera som bollplank för att underlätta valet av 
kommunikationskanal. 
 
Vissa informanter poängterar att de känner varandra så väl att det räcker med att titta på 
varandra för att veta vad den andre tänker. I detta fall tror jag att kommunikationen fungerar 
även om den inte sker verbalt. Jag tror att tryggheten i sällskap med andra människor ökar då 
individerna känner varandra väl. 
 
En av informanterna kommenterar problemet med de ökande möjligheterna att förmedla 
budskap – att informationsteknologin ökar mer och mer. Detta bekräftar det forskningen 
säger, att dagens informationsteknologi kräver dialog, tvåvägskommunikation, mellan de 
anställda. Bland annat Heide et al. (2005) talar om dialog som en förutsättning för en 
fungerande kommunikation. Min tolkning av informantens berättelse är att dialogen kan vara 
bristande, då denne informant upplever ett glapp mellan nivåerna. 
 
En tanke som kommit upp under studiens gång är hur goda medarbetarnas självkännedom är. 
Detta kopplar jag till det Engquist (2006) benämner struktur (se avsnitt 3.1) och på sätt och 
vis det jag angett som respekt och förståelse. Utan att vara medveten om sitt eget sätt att 
fungera kan det bli svårt att visa respekt och förståelse för andra. En av informanterna nämner 
medvetenhet om sitt uttryckssätt som viktigt för en fungerande kommunikation. Min 
uppfattning är liksom informantens att varje individ behöver kännedom om sig själv för att 
kunna förbättra kommunikationen med andra medarbetare. Hur budskapet uttrycks och 
formuleras påverkar huruvida den tänkta innebörden går fram till samtalspartnern eller ej. För 
att lyckas nå fram kan det krävas medvetenhet om hur andra uppfattar ens eget sätt att 
kommunicera i alla tänkbara former, både exempelvis verbalt och med kroppsspråk. Genom 
att bli uppmärksam på detta kan individen nästa gång försöka uttrycka sig på ett annat, 
tydligare, sätt så att chansen att det åsyftade budskapet når fram är större. På så sätt kan 
individen arbeta med sig själv och precis som Joharifönstret beskriver (se avsnitt 3.4) öka sitt 
öppna jag och minska sitt blinda jag. Ett sätt att öka varje medarbetares självkännedom kan 
vara att ge någon form av kompetensutveckling. För att det ska vara möjligt krävs dock att 
utbildningen är kort och effektiv så att kostnaden inte ska bli för stor.  
 
Att kunna ta emot feedback är viktigt för att nå ett fungerande kommunikationsmönster (se 
bland annat Schein, 1999; Øiestad, 2005). Inte bara fabriksmedarbetarna kan behöva 
utbildning i hur feedback framförs – jag tror att även arbetsledarna skulle bli mer 
framgångsrika i sin kommunikation om de fick mer kunskap i hur andra människor kan 
bemötas på ett, för båda parter, givande sätt. Dessa möten skulle kunna fungera bättre om 
arbetsledarna fick utbildning i samtalsteknik. Jag tror att det gäller att lyssna så 
förutsättningslöst som möjligt på vad samtalspartnern har att säga. En inställning där 
förväntningen redan innan samtalet är att den andra ska kritisera en själv på ett obehagligt 
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sätt, alternativt inte mena det som sägs vid positiv kritik, ger samtalspartnern liten möjlighet 
att nå fram med det önskade budskapet. I en sådan situation tenderar den som lyssnar att redan 
ha bestämt sig för vad som ska sägas. Att sedan lyssna och respektera det samtalspartnern 
säger och inte ”ha taggarna utåt” torde också vara en grundläggande förutsättning för ett 
fungerande kommunikationsmönster. En av informanterna talar om en önskan att rakt ut 
kunna säga vad denne tycker. Det tolkar jag som att informanten inte känner sig bekväm i 
responsen från samtalspartnern. Om samtalspartnern reagerar som informanten tror, kan det 
vara svårt att nå fram med budskapet och risk för konflikter finns då samtalet kan bli en 
envägskommunikation. Något jag sett i studien är att vissa av intervjupersonerna antyder att 
problem ofta sopas under mattan för att gå över av sig självt. Detta är något jag tror stjälper 
arbetet för ett bättre fungerande kommunikationsmönster. En av informanterna berättar att 
problemlösningen fungerar bra på avdelningen. Senare säger denne att 
kommunikationsproblem med en kvinnlig kollega löses bäst genom att inte tala med kvinnan i 
fråga. Min uppfattning är att det informanten uppger är motsägelsefullt – jag tror det är svårt 
att erhålla en god kommunikation då problem med den kvinnliga kollegan undviks. Att rensa 
luften skulle troligtvis leda till ett mer avslappnat och positivt klimat, och för att det ska 
uppnås krävs möjlighet och inbjudan till kommunikation. Detta är något jag uppfattar att 
forskningen beskriver, även om det inte uttrycks ordagrant på detta vis. 
 
En av informanterna tar upp organisationens struktur bestående av flera nivåer som ett 
problem. Detta bekräftar forskningen, som uppger att flera nivåer i organisationen innebär en 
mer komplicerad och svårarbetad kommunikation (se Heide et al., 2005). Problemet med 
organisationsstrukturen är något jag inte riktigt ser en enkel lösning på, då det kan vara svårt 
att ändra i en handvändning. Organisationsstrukturen är något som kan tas i beaktande vid 
omorganisationer som planeras ske i framtiden. En åtgärd för att förbättra 
kommunikationsarbetet kan vara att införskaffa tider, helst dagligen, då varje arbetsledare 
finns på sitt kontor tillgänglig just för medarbetarna. Det är förslag från informanter, och jag 
tycker det är ett bra förslag. Genom denna åtgärd kan arbetsledarens nåbarhet öka. Detta kan 
medföra att fabriksmedarbetarna upplever sig respekterade eftersom arbetsledaren har tid att 
prata om de tankar och funderingar som medarbetaren vill tala om. Andra positiva följder av 
att arbetsledare har fasta kontorstider är att det kan skapa trygghet bland fabriksmedarbetarna 
och större möjlighet för dem att ventilera det de vill. Min uppfattning är att dessa informanter 
generellt anser att det är lätt att få tag i sin arbetsledare, om inte fysiskt så via telefon. Det är 
värdefullt både för deras trygghet och för möjlighet till ett positivt kommunikationsmönster. 
 
Ledningens delaktighet i fabriksmedarbetarnas dagliga arbete kan förbättras genom att, precis 
som föreslås av informanterna, de deltar i möten och gör ”studiebesök” i fabriken. Jag tror 
inte att detta måste ske ofta, utan att ändamålet är att olika personer i ledningen regelbundet 
besöker fabriksmedarbetarna. Olika medarbetare är duktiga på olika saker, och jag tror det är 
viktigt att uppmärksamma varje individs kompetens. Det skulle kunna ge medarbetarna en 
känsla av uppskattning och av att få ökad förståelse – båda nödvändiga faktorer för god 
kommunikation. Min åsikt är att en person som lyssnar på det som sägs kan ge den andra 
personen bekräftelse. Att bli bekräftad av sin chef kan göra att medarbetaren känner sig viktig 
i organisationen. Detta anser jag vara betydelsefullt, då jag tror att bekräftelse i lagom mängd 
är nödvändigt för en god livskvalitet. Att lyssna anser jag innebär att respektera varandra och 
ge samtalspartnern uppmärksamhet samt öppna för en tvåvägskommunikation. Att ledningen 
besöker fabriksmedarbetarna i deras arbetsmiljö är ett önskemål som kommer upp. Denna 
delaktighet skulle kunna ge en starkare relation mellan medarbetarna och en ökad förståelse 
för fabriksmedarbetarnas arbete vilket enligt forskning ger en ökad upplevelse av delaktighet. 
(Se bland annat Simonsson, 2005). Jag tror att medarbetarna skulle känna det lättare att 
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framföra både positiva och negativa synpunkter då de upplever att arbetsledaren ser deras 
kompetens. Det Øiestad (2005) kallar ospecificerade komplimanger (se avsnitt 3.5), alltså 
kommentarer utan förklaring såsom exempelvis ”Tack för idag!”, uppger endast en av 
informanterna att det sker. Sådana kommentarer kan få medarbetaren att känna sig mer 
värdefull och uppskattad. Detta torde vara något som är lätt att ändra på och förbättra. En 
informant berättade att en av cheferna inte hälsar trots att de ibland fått ögonkontakt. Detta 
anser jag vara mycket allvarligt och respektlöst, och kan tyda på att chefen inte har förståelse 
för medarbetarna och hur viktiga de är. Personligen skulle jag uppleva det som kränkande om 
inte min chef hälsade på mig vid ögonkontakt. 
 
Flera av informanterna tar upp otydlighet otaliga gånger. Flera författare tar i forskning upp 
tydlighet som en faktor för ett fungerande kommunikationsmönster (se bland annat Engquist, 
1996; Hagemann, 1990; Schein, 1999; Silverman et al., 2005). Min tanke är att det behövs 
distinkta och handfasta riktlinjer vad som gäller i olika situationer. Ett exempel på otydlighet 
som återkommer är regler kring semester. Det torde vara enkelt att utforma regler kring vad 
som gäller; hur lång tid innan ansökan ska lämnas in och så vidare. Om anledningen till 
ledighetsansökan ska behöva preciseras kan också ifrågasättas. Jag anser, liksom en av 
informanterna, att det inte har med saken att göra. Jag frågar mig själv i vilka fall semester är 
mer befogat än andra – är en resa till Thailand viktigare än en till Finland eller ett par dagar 
hemma i soffan? Jag anser inte att någon skillnad ska göras beroende på syftet med 
ledigheten. Tilläggas bör dock att upplevda orättvisor kan bero på personliga angelägenheter 
som varken chef eller arbetstagaren som beviljats ledighet vill uppge. 
 
Den pågående omorganisationen är något vissa informanter upplever skapa osäkerhet. Genom 
tydliga budskap från ledningens sida kan osäkerhet och onödig irritation minskas. Att i största 
möjliga mån tala om i god tid innan en förändring sker är viktigt6. Kanske kan ledningen vara 
tydligare i detta avseende. På en arbetsplats som denna där informanterna uppger att mycket 
rykten uppstår och cirkulerar torde det vara av vikt att nå ut i tid för att förhindra eller 
åtminstone minska ryktesspridning.  
 
Att ha tillgång till ett slags översikt, exempelvis elektroniskt eller utdelat i pappersformat, 
över kontaktpersoner inom olika områden är ett förslag från min sida eftersom flera av 
informanterna önskar information utdelad i pappersformat. Detta skulle kunna ge en tydlig 
bild av vem medarbetaren kan vända sig till vid olika typer av funderingar. En sådan översikt 
skulle kunna hjälpa dem som inte vet vem de kan vända sig till i olika situationer. Detta får 
mig också att tänka på det Anders Andersson (intervju, 25 november 2008) berättar om; att ha 
ett antal möjliga kommunikationssätt och en informationsansvarig som beslutar vilken väg 
som är lämplig att gå i varje situation.  
 
Motiverande är en faktor som tas upp i den forskning jag har tagit del av (se bland annat 
Bogedal & Hagängen, 2006; Schou, 1991). Jag kan se att flera av informanterna anser att 
kritik behöver motiveras. En informant tycker inte om att använda orden ”negativ kritik” utan 
formulerar sig istället som att prata om problem och förklara vad som är fel och varför. Jag 
likställer detta med att ge negativ kritik, men att informanten inte vill använda just de orden. 
Om de förslag och tankar som kommer upp i kommunikationen inte är rimliga eller 
fungerande, är det viktigt för samtalspartnern att få konstruktiv respons på detta. Annars kan 
upplevelsen bli att personen inte känner sig lyssnad på vilket i sin tur kan leda till utebliven 
                                                 
6 Se gärna Andrén och Johanssons C-uppsats Förändringsarbete i positiv anda – hur är det möjligt? Att förändra 
med både hjärta och hjärna – och samtidigt tänka på intäkter, kostnader och resultat för vidare information om 
förändringsarbete. 
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feedback vid andra tillfällen eftersom ”det ändå inte är någon som lyssnar”. Det innebär alltså 
inte att allt som kommer upp måste efterföljas eller överenskommas – bara att det som 
kommer upp ska diskuteras och argumenteras för eller emot. Min erfarenhet säger mig att då 
jag får negativ kritik som inte motiveras har jag mycket svårt att ta till mig det som sägs. Att 
inte använda ordet ”men” vid givande av negativ kritik utan formulera sig mer uppmuntrande 
kan öka chansen att samtalspartnern ska ta till sig budskapet. Ett exempel på detta är ”du är 
jätteduktig i ditt arbete, men du kommer ofta för sent” kontra ”du är jätteduktig i ditt arbete, 
och du behöver komma i tid till jobbet.”. Åtminstone skulle jag uppfatta budskapet i den 
första formuleringen som att jag jämt kommer för sent medan jag i den andra även kan ta till 
mig att jag är duktig i det jag gör. Detta skulle göra mig mer motiverad att verkligen komma i 
tid i fortsättningen.  
 
Angående positiv feedback har informanterna olika uppfattning – vissa vill gärna få det medan 
andra inte har behov av det. Enligt forskningen är positiv feedback en viktig del i 
kommunikationsarbetet (se bland annat Øiestad, 2005), vilket alltså inte alltid stämmer 
överens med empirin. Kanske måste arbetsledaren ”känna av” i vilken utsträckning de olika 
individerna önskar få positiv feedback, vilket inte är helt enkelt. Eventuellt är detta något som 
kan diskuteras vid utvecklingssamtalen. 
 
Något jag tänkt på är att positiv feedback kan ges genom skrift. Exempelvis skulle den 
närmaste chefen kunna skriva en personlig födelsedagshälsning till varje medarbetare, med 
något konstruktivt denne har gjort i sitt arbete. På så sätt tror jag många av medarbetarna 
skulle känna sig uppmärksammade och värdefulla. Att ge medarbetarna en genomtänkt 
julklapp är ett annat sätt att visa uppskattning. Jag tror dock att födelsedagshälsningarna 
skulle kännas betydligt mer personliga och visa på omtanke om den specifika individen i ett 
så stort företag som Personalen AB, då en julklapp som passar och uppskattas av alla är 
mycket svårt att finna.  
 
Att få tårta är något som tas upp av informanterna som belöning. Detta tycker jag bör utökas 
och ges på fler sätt. Verbalt beröm är något jag personligen uppskattar mer än materiell 
belöning som en present eller lyxigare fika än vanligt. Min erfarenhet säger mig att många 
värdesätter att bli uppskattade just verbalt. Att få individuellt beröm motiverar och stärker mig 
personligen mer än positiv feedback i grupp. Precis som flera av informanterna uppger krävs 
motivation och vilja för att lära sig nya saker. Jag anser att det är så inom allt i livet, inte bara 
i arbetslivet. 
 
Mötena som hålls på Personalen AB verkar över lag fungera bra enligt informanterna. 
Frekvensen i mötena är en faktor som är lite svår att anpassa då informanterna tycker olika i 
hur ofta dessa bör hållas. Kanske skulle detta kunna anpassas till varje avdelnings behov för 
en ökad möjlighet och inbjudan till kommunikation. Vid perioder av förändring eller tillfällen 
då extra mycket behöver ventileras kan extramöten sättas in. Jag anser dock att det bör finnas 
bestämt hur ofta de regelbundna mötena ska ske och att det är av vikt att dessa verkligen blir 
av. Annars tror jag mycket osäkerhet och funderingar kan skapas – funderingar som kanske 
glöms bort på vägen i de fall möten uteblir. Genom bortglömda tankar kan mycket av 
kommunikationen gå förlorad. 
 
Något som förs på tal i intervjuerna är hur ofta avdelningsmöten hålls och hur mycket tid som 
går åt till varje möte. Vissa informanter anser att mötena är för korta medan andra uppger att 
de är för långa. Detta bekymmer har jag inte sett i det material jag har läst – att för kort tid gör 
innehållet meningslöst. Då detta ger en tvetydig bild av informanternas önskemål kan det vara 
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svårt att finna en generell lösning. Regelbundna möten vars frekvens är anpassad efter varje 
avdelning ökar möjligheten att förmedla information vid rätt tidpunkt, något både forskningen 
(se bland annat Schein, 1999; Øiestad, 2005) och informanterna uppger som viktigt för 
kommunikationsarbetet. Ett sätt att öppna för kommunikation kan vara att i början av mötet 
be deltagarna fundera över vad de vill ta upp och sedan prata om detta i slutet av mötet. Detta 
är något som inte torde kräva mer än ett par minuter och därmed vara möjligt att genomföra. 
Vidare anser jag att krav på inlämning av utförliga protokoll efter varje möte skulle kunna 
göra att respektive arbetsledare blir tvungen att planera varje möte. Detta kan göra att det som 
verkligen togs upp på mötet kom fram till ledningen som därmed lättare skulle kunna få en 
uppfattning om hur mycket tid som är lämplig att lägga på avdelningsmöten och hur ofta de 
bör ske. 
 
Genom användning av Engquists (2006, s. 92) strategischema (DÅ ) NU?  PROVAT?  
VILL?  HUR? tror jag att utvecklingssamtalen skulle kunna fungera mer i enlighet med 
respondenternas önskemål. Om öppna frågor ställs vid samtalet kan samtalspartnern få större 
möjlighet att tala om det som denne vill ta upp, vilket kan jämföras med möjlighet och 
inbjudan till kommunikation. Ett förslag på förändring av utvecklingssamtalen skulle kunna 
vara att hålla dem oftare än en gång per år som det är nu. Två gånger per år tror jag liksom två 
av informanterna skulle kunna vara lagom. För att underlätta extraarbetet med denna utökning 
av samtal skulle det kunna fungera så att fabriksmedarbetarna själva i förväg får fundera ut 
vad de vill tala om. Att kunna förbereda sig inför samtalet tror jag skulle öka tryggheten vid 
och inför mötet och öppna för en bättre fungerande kommunikation. En av informanterna 
upplever utvecklingssamtalen som obehagliga på grund av att denne får frågor angående 
privata angelägenheter. Ett sätt jag tror kan fungera är just att informera om vad mötet handlar 
om i form av papper som delas ut i förväg. Detta skulle kunna kompletteras med en färdig 
mall för utvecklingssamtalen så att grunden i samtalen blir lika för alla. Genom en mall med 
vad som ska tas upp på samtalen kan risken minska att medarbetaren får frågor som inte är 
arbetsrelaterade. Det kan göra att mötet inte upplevs obehagligt på det sätt informanten 
uppger. Att informera i förväg och ha en mall kan också effektivisera samtalet tidsmässigt. 
 
Min uppfattning utifrån det empiriska resultatet är att de flesta informanter anser sig ha god 
möjlighet och inbjudan till kommunikation kollegor emellan. Några upplever dock att 
mobbning och utanförskap förekommer på arbetsplatsen. 
 
Flera av informanterna tar upp informationen som sätts upp på anslagstavlor som ett av 
kommunikationssätten. Detta anses av flera vara ett icke fungerande system, då få läser det 
som står på anslagstavlorna. Jag tror att detta forum skulle kunna ersättas med information vid 
avdelningsmötena och kompletteras med information i pappersformat till dem som inte varit 
närvarande vid mötet. På så sätt finns också möjlighet att tala samma språk då medarbetaren 
som varit frånvarande kan fråga om det är något denne inte förstår. Att dela ut papper till 
samtliga med en sammanfattning av den huvudsakliga informationen, som en av 
informanterna föreslår, anser jag skulle ge onödigt mycket administrativt arbete och vara 
oetiskt ur miljösynpunkt.  
 
Informationen som ges vid mötena är lättförståelig enligt vissa medan andra har svårt att 
förstå innebörden. Detta angående att tala samma språk upplevs alltså olika av informanterna. 
Denna faktor är något som inte tas upp i den forskning jag har tagit del av, vilket jag finner 
märkligt. Att alla förstår varandra – både språkligt och innehållsmässigt – är enligt min 
mening grundläggande och nödvändigt för ett fungerande kommunikationsmönster. En annan 
koppling jag ser är att det kan röra sig om en envägskommunikation i enlighet med sändare-



 

48 

mottagare-modellen mellan de medarbetare som inte tar till sig det som sägs och 
arbetsledaren. 
 
En faktor i min modell är mål, något som inte nämnvärt kommit upp i resultatet i anknytning 
till kommunikation. De flesta informanter associerar mål till produktionsresultat, varför jag 
inte kommenterar detta vidare. 
 
De flesta informanter uppger att den information de får kommer för sent. Det av vikt att den 
information som förmedlas är färsk och relevant, annars tror jag att nyfikenheten och intresset 
för aktivt deltagande i mötet minskar. Det kan bli en svår balans för arbetsledarna att avväga 
vilken information som är intressant och viktig för medarbetarna samtidigt som det inte ska 
bli överflödigt och leda till tappat intresse för det som sägs. Något annat att tänka på angående 
spridning av information är att den ges vid en genomtänkt tidpunkt. Exempelvis kan möten 
ske på annan tid än just innan hemgång. Ett möte vid arbetsdagens slut skulle, åtminstone i 
mitt fall, leda till mindre frågor och respons från min sida och därmed försvåra ett positivt 
kommunikationsmönster. Min egen erfarenhet är att efter jobbet vilja komma hem så fort som 
möjligt. Ett problem med detta kan vara att möten ofta sker i anknytning till skiftbyte, vilket 
medför att vissa av medarbetarna ska avsluta dagen. För att undvika möten i samband med 
hemgång skulle fler möten krävas, vilket kan vara ohållbart ur ekonomisk synpunkt. Större 
möten där bland annat fabrikens mål gås igenom skulle kunna ske på regelbunden basis, 
förslagsvis en gång i halvåret för att så mycket som möjligt av tidigare information finns 
färskt i minnet. Detta skulle kunna skapa nyfikenhet och intresse och därmed ökad respons 
från medarbetarnas sida. Ett lämpligt val av tidpunkt och att förmedla informationen vid rätt 
tidpunkt torde också minska ryktesspridningen som verkar vara ett problem i företaget. 
Tidpunkten för när informationen ges är något jag tror skulle kunna förbättras, exempelvis 
genom planering och fler forum för förmedling av information. 
 
Något jag tycker bör stå på dagordningen vid mötena är uppföljning av hur produktionen gått 
och, ännu viktigare, diskussion kring det som ventilerats vid föregående möte samt 
funderingar som dykt upp sedan förra mötet. Som avslutning på mötet skulle arbetsledaren 
kunna sammanfatta de viktigaste punkterna som kommit upp och upprepa det som ska följas 
upp nästa gång. Genom upprepning är chansen större att medarbetarna kommer ihåg det.  
 
Endast två av informanterna anser att det som tas upp på mötena följs upp efteråt. Detta anser 
jag vara bristfälligt, då det precis som jag nämnt i min modell är en viktig faktor för att 
samtalsdeltagarna ska känna att det finns en vits i att ta upp något. Utan uppföljning infinner 
sig lätt känslan av att inget ändå händer – vilket för mig personligen skulle kunna resultera i 
att jag till slut inte uttryckte mina tankar. Avsaknad av uppföljning kan vidare göra att 
medarbetare går miste om möjligheten att lära av varandra. Bland annat Nolan och Rudström 
(2008) tar upp risken för detta. Att följa upp det som sägs i alla situationer är något 
arbetsledarna kan behöva bli bättre på.  
 
Så fort en arbetsledare kommunicerat med någon fabriksmedarbetare om någonting som bör 
följas upp, kan arbetsledaren notera detta för att komma ihåg det och ta reda på hur detta kan 
åtgärdas eller förbättras. Arbetsledaren kan sedan i möten med övriga arbetsledare ta upp vad 
som kommit upp på deras avdelning samt diskutera hur detta kan förbättras. På så vis kan 
även andra avdelningar dra nytta av kunskaperna vilket kan leda till en så kallad win-win-
situation och samtidigt lärande och induktiv syntes. 
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I dagens samhälle blir mångfald mer och mer aktuellt. Fler och fler kulturer finns i vår närhet. 
Min ståndpunkt är att det är mycket viktigt att visa förståelse för varandras kulturer och 
levnadssätt och att ständigt komma ihåg att vi har mycket att lära av varandra. Detta kan 
associeras till det forskningen talar om som förståelse och respekt för varandra (se bland annat 
Larsson, 2008), något som är högst aktuellt inom Personalen AB som har medarbetare med 
många olika nationaliteter. Genom att kommunicera med varandra kan vi uppnå det som 
kallas induktiv syntes. Min förhoppning är att tanken om livslångt lärande aldrig dör ut. 
Genom ökat lärande om sig själv och andra tror jag en ökad livskvalitet kan uppnås. 
 
För att återknyta till det jag diskuterade i början av arbetet vill jag skriva ett par rader om 
feedback. Jag har kommit fram till ett antal nödvändiga faktorer för att erhålla en fungerande 
kommunikation. Dessa faktorer anser jag också vara nödvändiga för att kunna arbeta med 
givande feedback. Det tål att upprepas: utan kommunikation – ingen feedback. En god 
kommunikation leder till bättre folkhälsa och ökad livskvalitet vilket sparar mycket pengar för 
samhället. Ur min synvinkel är folkhälsa och välmående det viktigaste – att ekonomin 
förbättras ser jag som en bonus. 
 

5.2 Förslag på fortsatt forskning 
En fungerande kommunikation skulle få vilken organisation som helst att fungera bättre ur 
ekonomisk synpunkt och samtidigt öka trivseln bland medarbetare tror jag. Därför är det ett 
mycket intressant område som fortfarande har många frågetecken att reda ut kring hur 
kommunikation kan förbättras. Några exempel på framtida forskningsområden är: 
 

• Hur kan arbetsledares kompetens utvecklas för att förbättra kommunikationen? Detta 
skulle kunna undersökas både ur ett praktiskt och ur ett teoretiskt perspektiv.  

• Att tala samma språk är något jag inte funnit i litteraturen. Hur kan det påverka ett 
fungerande kommunikationsmönster? 

• På vilka sätt kan kommunikation mellan medarbetare som arbetar inom olika delar av 
organisationen förbättras? Att analysera det för olika typer av organisationer är ett 
exempel på fortsatt forskning. Eftersom alla organisationer är unika i sin uppbyggnad 
är ämnet oändligt. 

• På vilka sätt kan modern informationsteknologi underlätta ett positivt 
kommunikationsmönster? 

• Vilken typ av interna respektive externa utbildningar gynnar ökad kommunikation 
medarbetare emellan? 

• På vilka andra sätt än verbalt kan kommunikation ske, och hur? 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
 

Möten 
 

1. Kan du berätta för mig om avdelningsmötena med dina kollegor och [din arbetsledare]? 
 
 

2. Ni har ju utvecklingssamtal med [din arbetsledare] också, kan du beskriva dem? 
 
 

3. Hur hanteras de frågor och synpunkter som kommer upp på mötena – efter mötena?  
 
 

Information 
 

4. Jag tänker på informationen ni får på arbetsplatsen, hur upplever du den? Hur kan du 
själv få reda på informationen? 

 
 

Kommunikation 
 

5. Kan du beskriva hur du tycker att det fungerar att prata om sådant du vill ta upp, med 
dina kollegor respektive [din arbetsledare]? 

 
 

6. Kan du berätta om hur kommunikationen mellan dig och dina kollegor respektive [din 
arbetsledare] fungerar? 

 
 

7. Vad händer om du och dina kollegor respektive [din arbetsledare] gjort något bra 
respektive om ni blir oense om något?  

 
 

Utveckling 
 

8. Samtalen du har med dina kollegor respektive [din arbetsledare], vad betyder de för 
dig?  

 
 

9. Vad händer när du får beröm respektive negativ kritik? 
 
 

10. Den målsättning som finns för arbetslaget respektive fabriken, hur tas den upp? Hur 
får du reda på vilka mål fabriken har? 



 

 

Övrigt 
• Har du några övriga funderingar eller frågor kring detta? 
• Stort tack för att du tog dig tid och ville delta i studien – det betyder mycket för mig!  

 
 

Följdfrågor att ställa vid behov 
 

• Kan du ge ett konkret exempel, berätta om en situation? (Vad hände? Hur gick det? 
Vad blev resultatet? Vad lärde du dig? Vad fungerade och vad fungerade inte?) 

• Har du fler exempel på detta? 
• Hur/vad tänkte du då? 
• Hur/vad gjorde du då? 
• Kan du utveckla? 
• Hur/vad menar du? 
• Hur kan det förbättras? 
• Kan du säga något mer om det? 
• Hur tror du andra upplever det här? 


