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Sammanfattning 

Om en organisation lyckas få en framgångsrik internkommunikation kan det leda till 

en ökad produktivitet och tillfredställelse i organisationen. I teorin konstateras dock 

att det är svårt att lyckas med den interna kommunikationen. Många hinder finns i 

vägen, exempelvis val av medium och organisationsstruktur – och den mänskliga 

faktorn.  

Det finns två klassiska sätt att se på internkommunikation, ett transmissionssynsätt 

och ett meningsskapande synsätt. Enligt teorin anses transmissionssynsättet vara det 

klassiska synsättet vilket än idag präglar de flesta organisationers syn på internkom-

munikation. Allt fler forskare belyser dock vikten av att i större utsträckning övergå 

till ett meningsskapande synsätt på internkommunikation. 

Övergången till ett meningsskapande synsätt anses dock vara svårare i större organi-

sationer jämfört med mindre. Forskare menar att det inte är möjligt att införliva ett 

sådant synsätt då organisationsstrukturen i större organisationer inte möjliggör för 

meningskapande. Flaskhalsar anses i teorin vara ett viktigt och centralt inslag i större 

organisationers interna kommunikation. 

Den här uppsatsen behandlar därför frågan: 

 Vilken syn på internkommunikation är mest användbar för att information 

ska förankras i en större organisation?  

Uppsatsen behandlar även underfrågor som: 

 Hur ser ledningen på kopplingen mellan valet av medium och hur väl 

informationen blir förankrad i organisationen? 

 På vilket sätt försäkrar sig en organisations ledning om att viktig in-

formation når ut och tolkas rimligt korrekt i en organisation? 

Undersökningen har genomförts i en fallorganisation med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. Sammanlagt genomfördes tre intervjuer med respondenter på två olika 

hierarkiska nivåer.  

Den empiriska undersökningen visade att uppfattningen om internkommunikation 

varierar från person till situation. Både vad som omfattar internkommunikation lik-

som synen på internkommunikation varierar. Samtliga respondenter framförde dock 

att ett huvudsakligt problem är att det flödar för mycket information vilket påverkar 

internkommunikationen negativt.  

En central slutsats är att en väl fungerande internkommunikation präglas av en balans 

mellan de båda synsätten. Olika teorier behöver integreras med varandra för att en 

ultimat situation ska uppnås, vilket i slutsatsen illusteras med en ny timglasmodell.  

Nyckelord: Internkommunikation, större organisation, medium, transmissionssynsätt, 

meningsskapande synsätt 



 

 

Abstract 

According to science internal communication is a complicated, yet very important, 

issue of organizations today. An organization with a successful internal communica-

tion shows better results both economically and in terms of coworker satisfaction. 

The two main theories on communication are sensemaking and transmission. After a 

century with a transmissionary point of view, researchers stress the importance of 

sensemaking internal communication.  

Main question of this thesis is “Which of the two main theories is the most useful 

when anchoring important messages in large organizations?”  

According to the results of this study, conducted by interviews, neither one is more 

useful than the other. The best way is to try to achieve a balance and combine the 

different points of view. 

Keywords: Internal communication, large organization, medium, transmission, 

sensemaking. 



 

 

Tack  
 

Det är inte lätt att skriva en uppsats om ett så självklart ämne som kommunikation. 

Vi antar lätt att kommunikation är enkelt och självklart, men egentligen är det för-

modligen något av det mest komplexa som en individ kan försöka förstå sig på. Där-

för vill vi tacka vår handledare Eva Sjöqvist för hennes tålamod och ansträngningar 

med att hjälpa oss hitta rätt i träsket. I samma andetag vill vi också tacka våra oppo-

nenter, Nea och Zimona, för deras ansträngningar med att hjälpa oss förbättra och 

förtydliga texten. 

Vi vill även tacka våra kursare i allmänhet, för uppmuntran, hjälp och stöd under 

processen. Familj och vänner utöver kursarna har samma tack av samma anledning. 

Framförallt vill vi rikta ett extra stort tack till våra intervjurespondenter för att de tog 

sig tid att medverka. Utan er hade det inte blivit någon uppsats alls!  
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1  Inledning  

“Effective internal communication is a perequisite for organisational success” 

                                                       Welch och Jacksson (2007:294) 

Att det krävs en effektiv internkommunikation för att en organisation ska vara fram-

gångsrik är det flera forskare som skriver under på (Scholes 1997; Simon 1997; 

White, Vanc & Stafford 2010). Men vad som omfattar internkommunikation och hur 

den blir effektiv råder det delade meningar om.  

Ordet kommunikation definieras enligt Nationalencyklopedin som “överföring av 

information mellan människor, djur, växter eller apparater”. Det innebär att kommu-

nikation finns runt omkring oss över tid och rum. Innehållet i kommunikationen är 

enligt Nationalencyklopedin det vi kallar information. Nationalencyklopedin definie-

rar information som “generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs 

vid kommunikation i olika former”.   

När kommunikation sker inom en organisation kallas det internkommunikation. En-

ligt Strid (1999) ses internkommunikationen generellt som en budskapsöverföring 

som sker mellan medarbetare eller grupperingar inom samma organisation. Verčič 

och Verčič (2012) menar på att det finns svårigheter att skilja den interna kommuni-

kationen från den externa kommunikationen. De hävdar därmed att det finns ett be-

hov av att definiera var organisationsgränsen går.   

Trots att det finns mängder av definitioner på internkommunikationen finner flertalet 

forskare en gemensam nämnare – att internkommunikation är en nödvändighet för en 

välfungerande organisation (Scholes; Simon; Heide, Johansson & Simonsson 2005; 

White, Vanc & Stafford). Strid hävdar att det är internkommunikation som formar 

organisationer. Larsson (2008) för resonemanget än längre och hävdar att intern-

kommunikationen inte bara formar en organisation, utan att den även är den bärande 

faktorn för en välfungerande organisation. Morgan et. al (2004) visar på korrelation-

en mellan den interna kommunikationen i ett företag, den anställdes inställning till 

sitt arbete och organisationens rykte. Om den interna kommunikationen fungerar blir 

medarbetaren oftast mer positivt inställd till sitt arbete och är mer benägen att prata 

gott om organisationen till omgivningen. Om omgivningen har en positiv bild av 

företaget är medarbetarna mer benägna att känna stolthet över sin arbetsplats. De 

lägger då mer tid och energi på att skapa en bra företagskultur, och detta främjar en 

bra internkommunikation.  

Enligt Falkheimer och Heide (2003) finns det två sätt att se på kommunikation i en 

organisation. Det första synsättet kallas transmissionssynsätt vilket enkelt kan ses 

som en envägskommunikation. Överföring av information sker från en sändare till en 

mottagare. Ofta sker detta i ett hierarkiskt sammanhang, där en chef överför inform-

ation till en underordnad. Det andra synsättet kallas för ett meningsskapande synsätt 

vilket enkelt kan beskrivas som en flervägskommunikation. Detta synsätt beskriver 

kommunikation som något som skapas i interaktionen mellan individer eller gruppe-

ringar.  

http://www.ne.se/lang/information/211471
http://www.ne.se/lang/information/211471
http://www.ne.se/lang/kommunikation
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Scholes (1997) har observerat att det finns många som ser på internkommunikation 

som en nedåtgående kommunikationsriktning. Falkheimer och Heide (2003) beskri-

ver detta sätt att kommunicera internt genom ett transmissionssynsätt. Scholes menar 

att kommunikationsprocessen innebär att ledningen överför information till de un-

derordnade. Men den nedåtgående riktningen är bara en av flera riktningar som in-

ternkommunikationen kan ta.  

Katz och Kahn (1978, i Larsson 2008:86) beskriver den nedåtgående riktningen som 

en av tre huvudsakliga riktningar. Den uppåtgående kommunikationsriktningen, även 

kallad flervägskommunikation är den andra. Denna riktning omfattar medarbetarnas 

reaktioner och synpunkter. Den tredje, den horisontella riktningen, omfattar kommu-

nikationen mellan medarbetare eller organisationer på samma nivå. Larsson (2008) 

nämner en fjärde kommunikationsriktning, som kallas tvärgående. Denna riktning 

omfattar kommunikationen mellan medarbetare eller grupperingar inom organisat-

ionen oberoende av position i hierarkin.  

Internkommunikation kan enligt Shockley-Zalabak (2009) delas in i tre funktioner; 

den organiserande funktionen, den relationskapande funktionen och den förändrings-

förberedande funktionen. Den organiserande funktionen omfattar regler och policyer 

och syftar exempelvis till att förklara vilka uppgifter varje medarbetare har. Den re-

lationskapande funktionen används för att ge en uppfattning om vilka roller organi-

sationens medarbetare har och tydliggör gränser för olika befattningars status i orga-

nisationen. Slutligen berör den förändringsförberedande funktionen beslutsfattande 

och problemlösning.  

1.1 Problematisering 

Traditionellt sett har internkommunikation setts ur ett ledningsperspektiv snarare än 

ett medarbetarperspektiv. Synen på internkommunikation har enligt Carey (2009) 

präglats av ett transmissionssynsätt och inte av ett meningskapande synsätt. I sam-

manställingen av tolv studier av internkommunikation, genomförda år 2004-2010, 

framkom att internkommunikationen i för stor utsträckning präglas av ett transmiss-

ionssynsätt. Resultatet visade på att tiden som läggs på val av medium och mängden 

information som ska förmedlas är mer omfattande än tiden som läggs på att under-

söka vilken typ av information som medarbetare i en organisation är i behov av 

(Welch & Ruck 2011). 

Alltfler forskare visar på att organisationer i allt större utsträckning bör övergå till ett 

meningsskapande synsätt på internkommunikation för att den ska vara välfungerande 

(Wieck 1995; Scholes 1997; Simonsson 2002; Falkheimer & Heide 2003). Liknande 

resultat kan ses i White et als. (2010)  undersökning. Där syns det att medarbetare 

föredrar en flervägskommunikation. De hävdar att ju färre led från ursprunget som 

informationen färdas desto mer nöjd är medarbetaren med den interna kommunikat-

ionen och också med sitt arbete. 

Om internkommunikationen enbart präglas av ett transmissionssynsätt menar Heide, 

Johansson och Simonsson (2005) att informationen som tas fram på ledningsnivå kan 

bidra till att det skapas en distans mellan chefer och medarbetare. De menar att det är 

lättare att förhålla sig till information ju närmare ursprungskällan den är. Desto lät-
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tare det är att förhålla sig till informationen desto positivare inställning visar medar-

betaren upp.  

Om en organisation istället inte genomför någon typ av uppföljning för att kontrol-

lera att den utsända informationen mottagits av rätt person och på ett bra sätt menar 

Heide, Johansson och Simonsson (2005) att det kan få många negativa konsekvenser. 

En konsekvens skulle kunna vara att information som från början uppfattats felaktigt 

sprider sig vidare ner i organisationen utan att felaktigheterna uppmärksammas. Ett 

mer meningsskapande synsätt på internkommunikation efterfrågas därför, med fokus 

på att informationsförankring snarare än informationsöverföring.  

Samtidigt som många forskare pekar på problematiken kring det traditionella synsät-

tet på internkommunikation menar andra att det är det bästa alternativet. Exempelvis 

Welch och Jackson (2007) hävdar att det inte är möjligt att i större organisationer 

använda sig av annat än ett transmissionssynsätt. I små organisationer är det lättare 

att föra en dialog med samtliga medarbetare då antalet inte är särskilt omfattande. 

Men i större organisationer hävdar Welch och Jackson att det inte är genomförbart 

för en ledning att ha en dialog med samtliga medarbetare då dessa till antalet är för 

många. Den typ av kommunikation som ett meningsskapande synsätt på internkom-

munikation medför anses därför inte genomförbar.  

Så hur gör större organisationer för att lyckas med sin internkommunikation? Och 

har synen på kommunikation, d.v.s. ett transmissionssynsätt eller ett meningskapan-

desynsätt, betydelse för hur information förankras i en organisation? 

1.2 Problemformulering 

 Vilken syn på internkommunikation är mest användbar för att information 

ska förankras i en större organisation? 

1.2.1 Underfrågor  

- Hur ser ledningen på kopplingen mellan valet av medium och hur väl informationen 

blir förankrad i organisationen? 

- På vilket sätt försäkrar sig en organisations ledning om att viktig information når ut 

och tolkas rimligt korrekt i en organisation? 

1.3 Syfte 

Undersökningens syfte är att klargöra vilken syn på internkommunikation som är 

mest användbar för att förankra information i större organisationer. Undersökningen 

täcker också frågeställningen om huruvida det är möjligt att komplettera transmiss-

ions- och meningsskapandesynsätten med varandra i den interna kommunikationen. 

Ämnet anses vara intressant då tidigare forskning hävdar att det absolut bästa sättet 

för informationsöverföring och informationsförankring är via nära dialog, en me-

ningsskapande syn på internkommunikation. Av annan forskning framgår att en me-

ningsskapande syn på internkommunikation i större organisationer medför många 

problem, då det bland annat anses vara ett alltför tidskrävande sätt att kommunicera. 
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1.4 Avgränsning 

I uppsatsen har vi valt att avgränsa oss till att undersöka ett fallföretag. Anledningen 

är att tidsfristen är begränsad varför vi anser att ett fall kommer ge nog med data att 

hantera. Då vårt fallföretag är en större offentlig organisation har vi valt att även av-

gränsa oss till att genomföra vår empiriska undersökning i en av organisationens för-

valtningar. 
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2 Tillvägagångssätt 

När vi i slutet på vår utbildning tittar i backspegeln kan vi konstatera att vi har läst 

många kurser med bra respektive mindre bra innehåll. Som författare till uppsatsen 

har vi gemensamt upplevt att ett störningsmoment varit kommunikationen mellan 

kursansvarig, föreläsare och elever. Vi upplever helt enkelt att det finns en huvudsak-

lig faktor som påverkat hur mycket vi tyckt om kursen – hur väl kommunikationen 

mellan elev och kursansvarig fungerat. 

2.1 Vägen till vår frågeställning 

Den upplevda problematiken kring kommunikationen väckte vårt intresse. Vi valde 

därför att ha kommunikation som vårt kärnfokus i kandidatuppsatsen. Vi upptäckte 

ganska omgående att det inte bara var vi som ansåg att kommunikationen var en cen-

tral faktorn, utan vi uppmärksammade att bandet mellan kommunikation och organi-

sation knöts ihop för flera årtionden sen. Simon (1997:208, egen översättning) kon-

staterar att “Det säger sig självt att utan kommunikation kan ingen organisation exi-

stera”. 

Till en början var tanken att studera hur miljörelaterad information kunde förankras 

på olika nivåer i en organisation, med hjälp av internkommunikationen. Men då fall-

företaget som visat stort engagemang till en början efterhand inte gick att nå, och då 

vårt fokus inte var tänkt att hamna på miljö utan på kommunikation, valde vi ganska 

snabbt att ändra riktning. Istället kom våra tankar in på sättet att se på internkommu-

nikation, vilket förde oss till den frågeställning som uppsatsen landade i.  

Som fallföretag i denna uppsats valde vi att använda en större offentlig organisation. 

Valet att använda en större organisation gjordes för att vi tror att arbetet kring intern-

kommunikation ser annorlunda ut jämfört med en mindre organisation. Anledningen 

till att vi även ville undersöka en större organisation som är offentlig är för att vi tror 

att en privat organisation som har ett vinstsyfte har ett annat fokus på internkommu-

nikation.  

2.2 Undersökningsdesign 

Bryman och Bell (2005) presenterar fem olika generiska designtyper. Dessa är kom-

parativ, experimentell, longitudinell, tvärsnittsdesign och fallstudie. Den design som 

vi ansåg mest lämpad för uppsatsen var fallstudie. Enligt Bryman och Bell är en fall-

studie en undersökning som innebär en djupdykning i ett fall som ger ingående och 

detaljerad information om just det fallet. Ett fall kan bland annat vara en organisat-

ion, en plats eller en människa. 

En konsekvens av valet att göra en fallstudie är att resultatet inte går att generalisera. 

Anledningen är enligt Bryman och Bell att resultatet måste vara tillämpningsbart på 

andra branscher, organisationer, eller platser än den som undersökningen genomförts 

i. Inom ramen för omfattningen av uppsatsen ansåg vi dock att det inte var aktuellt 

att studera flera fall i denna studie. Vi tror att valet av en fallstudie gav en mer djup-

gående förståelse för fallet eftersom vi begränsade oss. 
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Även om resultatet inte går att generalisera betonar Bryman och Bell (2005) att det 

undersökningsresultat som framkommer kan anses uppnå en viss typ av generaliser-

barhet. Våra slutsatser kan vara tillämpningsbara på andra organisationer och det 

enskilda fallet kan därmed anses uppnå en viss teoretisk generaliserbarhet. 

2.3 Undersökningsmetod 

För att undersöka hur synen på internkommunikation ser ut ansåg vi att empirisk data 

borde samlas in från olika nivåer i organisationen. Valet av undersökningsmetod föll 

således på två olika metoder, nämligen semi-strukturerade intervjuer och enkäter.  

2.3.1 Intervjuer 

Valet av huvudsaklig undersökningsmetod i den här uppsatsen föll naturligt på semi-

strukturerade intervjuer. Det hermeneutiska tankesättet tillåter ett angrepssätt som 

inte kräver svar med möjlighet att bli numeriskt kodade för att fungera. Bryman och 

Bell framför att forskare som genomför semistrukturerade intervjuer har en lös inter-

vjuguide med de huvudteman som är intressanta att täcka in under intervjuns gång. 

De semistrukturerade intervjuerna tillåter respondenten att utveckla sina svar och 

intervjuledaren att fördjupa sig i intressanta teman. Vi ansåg att den möjligheten 

skulle komma att ge oss mycket.  

2.3.2 Enkäter 

För att komplettera intervjuerna valde vi att även använda oss av enkätundersökning-

ar på vissa delar i organisationen för att få en större respondentbas inom tids- och 

undersökningsramen. Bryman och Bell menar att enkäter är snabbare att admini-

strera. Både enkäten och intervjuguiden finns som bilaga.  

2.4 Urvalsmetod 

Det finns olika sätt att göra urval till en studie. Hartman (2004) skriver att urval där 

sannolikheten inte är lika stor för alla individer i en population att komma med i en 

undersökning, generellt brukar ses som sämre än motsatsen. Urvalsmetoder där san-

nolikheten inte är lika stor för alla att komma med kallas för “icke sannolikhetsur-

val”. Det vanligaste icke sannolika urvalet är bekvämlighetsurvalet där forskaren helt 

enkelt gör ett urval baserat på vilka respondenter som är lättast att få tag i.  

Som utgångspunkt för studien ansågs det önskvärda urvalet för undersökningen vara 

ett slumpmässigt urval från populationen. Vi trodde dock att det fanns en risk för att 

urvalet skulle komma att bli ett ändamålsmässigt urval, det vill säga ett urval baserat 

på vilka individer som är medvetna om och passar in på den profil för respondent vi 

hade. Generellt skulle denna metod, som är ett icke sannolikhetsurval, kunna anses 

som en dålig urvalsmetod. I den här undersökningen ansåg vi dock att detta inte att 

skulle bli ett problem, eftersom vi inte hade för avsikt att generalisera resultatet utan-

för fallet, vilket enligt Hartman bidrar till att lösa problematiken kring ändamåls-

mässigt urval. 

Innan undersökningen genomfördes ansåg vi att vi skulle klara av att genomföra och 

administrera 3-4 intervjuer. Om vi hade valt färre intervjuer hade möjligtvis en dju-

pare analys av det material vi samlade in varit möjlig, men vi ansåg att färre inter-

vjuer kunde leda till att för lite empiriskt material kom in. Från enkäten hoppades vi 
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få in runt 50 svar. Svaren skulle vi lätt få en översikt av, då vi använde Googles 

mjukvara för att hantera de insamlade enkätsvaren. 

2.4.1 Intervjuer 

Våra idealrespondenter ansåg vi fanns i gruppen på tre olika nivåer, varav två föll 

mer naturligt att intervjua. Den första nivån var gruppen med förvaltningens informa-

törer, d.v.s. personer placerade centralt i förvaltningen. Vi trodde att dessa i sitt yrke 

borde ha en stor insikt i internkommunikationsteorier och också mycket tankar och 

åsikter kring både den egna kommunikationen men också om hur den interna kom-

munikationen kan förbättras utifrån aktuella teorier. Den andra gruppen var mellan-

chefer som har ansvar under den centrala förvaltningen ut i verksamheten. Vi trodde 

att det var här som flaskhalseffekten uppstod och undrade också hur dessa mellan-

chefer såg på sin funktion som informationsförmedlare åt två håll.  

2.4.2 Enkäter 

Den tredje respondentgruppen som vi ansåg vara intressant omfattade de som arbetar 

längst ut i förvaltningen. Den här gruppen valde vi eftersom vi trodde att det var här 

mest missnöje med internkommunikation fanns. Vi ville ta reda på om den teori vi 

hittat angav rätt skäl för missnöjet, om det finns svar på vad det berodde på och vilka 

förbättringsmöjligheter som upplevdes finnas kring internkommunikationen. Här föll 

valet på att använda oss av enkäter då det ansågs vara en mer lättadministrerad form 

för datainsamling där vi fick möjlighet att ta in fler svar samtidigt som det var mindre 

tidskrävande för både oss och respondenterna. 

2.5 I efterhand 

Undersökningen genomfördes delvis enligt ursprungsplanen. Vi fick möjlighet att 

genomföra tre intervjuer, en intervju med en informatör och två intervjuer med mel-

lanchefer. Intervjuerna genomfördes med hjälp av den bifogade intervjuguiden. Två 

av intervjuerna genomfördes med enbart en av författarna till denna uppsats, på 

grund av sjukdom. Detta skulle kunna anses påverka intervjuerna, men baserat på de 

svar som samlades in tror vi inte att vi hade fått ett annat resultat om situationen varit 

annorlunda. 

Efter genomförda intervjuer justerades enkätundersökningen och skickades ut. Under 

tiden som enkätsvar inväntades transkriberades intervjuerna och skickades till re-

spondenterna för godkännande. Efter några små justeringar ansågs materialet god-

känt och den empiriska texten skrevs. Fjorton dagar efter att enkäten skickades ut var 

svarsfrekvensen inte i den omfattning som anses nödvändig för att undersöknings-

materialet ska vara användbart. 

2.5.1 Bortfall 

Totalt sex enkätsvar inkom under de fjorton följande dagarna från det att enkäten 

skickades ut. Enkäten är tillgängliggjord för ca 80 medarbetare. Med mindre än 10 % 

svarsfrekvens, trots två påminnelser, anser vi inte att det empiriska material som en-

käten gav kan användas för en vidare analys. Anledningen är att svarsfrekvensen är 

för låg. I vår efteranalys har vi haft funderingar på vad som orsakat detta bortfall. 

Eftersom vishet är att föredra framför funderingar valde vi att kontakta båda mellan-
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cheferna som intervjuats via det medium som de själva angett som det mest uppskat-

tat för okänslig information – e-post.  

De frågor vi ställde till mellancheferna lyder: 

Hur många medarbetare har du skickat enkäten till? 

Vilket medium har du använt för att skicka ut enkäten? 

Varför tror du att medarbetarna inte har svarat på enkäten? 

Inledningsvis fick vi mycket kortfattat svar från endast en av mellancheferna, där vi 

enbart fick information om att enkäten skickats ut via e-post. Efter samtal med hand-

ledare beslutade vi att kontakta informatören på förvaltningen för att försöka få tag i 

klarare svar. I det svar vi fick via informatören från den andra mellanchefen fram-

kom att enkäten försvunnit i flödet. Det tyder på att enkäten aldrig ens nådde ut till 

de medarbetare som skulle berörts. För vidare analys av detta, se avsnitt “Bortfallsa-

nalys” i avsnitt 5.6. 
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3 Internkommunikation 

Internkommunikation är ett komplext begrepp med många definitioner. Mazzei 

(2010) likställer internkommunikation med ett kommunikationsflöde vilket sker 

inom en organisation. Verčič och Verčič (2012) beskriver internkommunikation ur 

ett meningsskapande synsätt. Internkommunikation är enligt dem ett informationsut-

byte som sker mellan medarbetare inom samma organisation med syfte att skapa 

förståelse för informationen. Kalla (2005) definierar internkommunikation enligt ett 

transmissionssynsätt. Internkommunikation ses då som kommunikationen från en 

medarbetare till en annan från en högre nivå till en lägre. Orsini (2001) definierar 

däremot internkommunikation som hela spektrumet av ovanstående, d.v.s. som alla 

typer av kommunikation som sker inom en organisation. Sammanfattningsvis är det 

tydligt att definitionen av internkommunikation varierar. 

Scholes (1997) fokuserar på de kommunikativa rollerna inom internkommunikation 

och menar att alla individer som tillhör en organisation är mottagare av internkom-

munikationen. Oavsett definitionen av internkommunikation kan, menar Dahlkwist 

(2012) processen kring internkommunikation beskrivas som ett samspel mellan två 

eller fler individer där det finns en sändare och en eller flera mottagare. Den som 

förmedlar information beskrivs som en sändare, och den som mottar information 

beskrivs som mottagare. 

Scholes menar att medarbetarna i en organisation skulle kunna liknas vid kunder, på 

så sätt att de har ett behov som den interna kommunikationen behöver fylla. För att 

kunna möta kundernas behov är det nödvändigt att förstå vad de efterfrågar. Om en 

organisation kan tillmötesgå och förstå medarbetarnas behov av internkommunikat-

ion kan internkommunikation anses effektiv.  

Internkommunikation tenderar att enbart ses som den formella kommunikationen 

som går via officiella kanaler som planerade möten, intranät, e-post o.s.v. Welch 

(2013) menar att internkommunikationen även innefattar den informella kommuni-

kationen såsom småprat som sker mellan kollegor i bland annat lunchrum. Den for-

mella och informella kommunikationen kan tillsammans sägas utgöra ett kommuni-

kationsmönster som sammanlänkar organisationers medlemmar (Shockley-Zalabak 

2009).  

3.1 Internkommunikation och företagskultur 

Syftet med internkommunikation är bland annat att skapa engagemang och samhö-

righet – en bra organisationskultur – bland medarbetarna. Då graden av samhörighet 

som medarbetarna känner i sin organisation påverkas av kommunikationsklimatet är 

det således främst den interna omgivningen som är intressant i internkommunikat-

ionssammanhang. En undersökning genomförd av White et al. (2010) visar på att det 

finns ett tydligt samband mellan känslan av att vara välinformerad och uppfattningen 

om gemenskap inom organisationen. Undersökningsresultatet pekar på att ju högre 

upp i organisationen en medarbetare befinner sig, desto mer anser hen sig vara en del 

i en organisationsvidd gemenskap. På lägre nivåer anser medarbetarna att det finns 

en gemenskap i gruppen eller på avdelningen, men tycker sig inte uppfatta att alla 
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delar i organisationen är del i en större gemenskap. Om klimatet i organisationen är 

öppet och uppmuntrar kommunikation i den tvärgående riktningen leder det enligt 

teorin till en bra internkommunikation (Stein 2006). 

Welch och Jackson (2007:192) hävdar att “Internal communication takes place in a 

communication climate influenced by corporate culture. At the same time, internal 

communication influences corporate culture since it represents the culture “. Welch 

och Jackson menar alltså på att organisationskulturen och internkommunikation på-

verkar varandra cykliskt. Kommunikationsklimatet kan inte vara välfungerande utan 

en öppen och inkluderande organisationskultur. Den interna kommunikationen har en 

direkt påverkan på organisationskulturen. Utan ett öppet kommunikationsklimat är 

det omöjligt med en bra internkommunikation. Medvetenhet krävs om alla tre delar 

för att en organisation ska kunna bli framgångsrik. White et al (2010) pekar på att 

informationen som fås så direkt från ledningen som möjligt ökar tilltron till organi-

sationen, vilket i förlängningen ger upphov till en positiv spiral med en bra företags-

kultur, bra internkommunikation, bra image och mer positivt inställda medarbetare. 

Scholes (1997) hävdar att internkommunikation i allt större utsträckning kommer 

grunda sig på tre huvudsakliga komponenter: kommunikationsklimat, kommunikat-

ionsprocess och kommunikationsmetod. Den första, kommunikationsklimatet, anses 

väsentligt då klimatet formar och stödjer internkommunikationen. Den andra, kom-

munikationsprocessen, anses vara en viktig del då internkommunikationen inte är 

ensamt beroende utav verktyg. Den dialog som uppstår mellan människor till följd av 

kommunikationsprocessen måste även beaktas. Den sista, kommunikationsmetod, 

kan även benämnas medium och syftar till verktyget för att hantera information. 

3.2 Intern- kontra externkommunikation 

Som tidigare nämnts finns det flera sätt att definiera internkommunikation på. Ett 

problem som enligt många forskare uppstår i definitionsarbetet är hur internkommu-

nikation skiljer sig från externkommunikation. Flertalet forskare hänvisar till organi-

sationsgränsen, men vad som separerar en organisation från dess omgivning råder 

delade meningar om (Falkheimer & Heide 2003; Mazzei 2010; Verčič & Verčič 

2012). 

Falkheimer och Heide konstaterar att det ökande användandet av informations- och 

kommunikationsteknik är en orsak till att organisationsgränsen är svår att urskilja. En 

förklaring till detta är att tekniken möjliggör för en organisations medarbetare att 

kunna arbeta hemifrån. En medarbetare kan därmed befinna sig utanför organisation-

ens fysiska byggnad men samtidigt kommunicera inom organisationen. Av detta skäl 

går det enligt Falkheimer och Heide inte att skilja internkommunikation från extern-

kommunikation genom att hänvisa till organisationens fysiska lokaler. 

Mazzei resonerar vidare att medarbetarna i en organisation inte existerar fristående, 

utan att alla är en del i samhället även utanför organisationsgränserna. Eftersom 

gränsen mellan den externa och den interna kommunikationen därför inte går att fast-

ställa genom att hänvisa till organisationens fysiska gräns, går det inte att skilja in-

ternkommunikation i en organisation från den externa kommunikationen. Det som 

skett internt kommer alltid kunna nås även av externa källor. Eftersom det är mycket 

viktigt för tilliten till organisationen att medarbetaren nås av information via så korta 
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mellanled som möjligt (White et al., 2010) poängterar Mazzei (2010) att organisat-

ioner bör vara noga med att internkommunikationen förekommer den externa kom-

munikationen. 

För att separera den interna kommunikationen från den externa visar Shockley-

Zalabak (2009) på att internkommunikationen fyller tre centrala funktioner. Först är 

den organiserande funktionen, som framförallt berör regler och policyer. Det är 

denna funktion som används när arbetsuppgifter tilldelas och liknande. Den andra 

funktionen, den relationsskapande funktionen, syftar framförallt till att klargöra för 

alla medarbetare vilken roll och vilka avgränsningar som gäller för olika befattning-

ar. Den tredje och sista, förändringsförberedande funktionen, berör interna problem 

och beslut. Inför en förändring är det viktigt att alla som berörs har nödvändig in-

formation tillgänglig för att förändringar ska kunna genomföras så smärtfritt som 

möjligt.  

3.3 Två sätt att se på internkommunikation 

Enligt Falkheimer och Heide (2003) kan internkommunikation ses ur antinget ett 

transmissionssynsätt eller ett meningsskapande synsätt. För att överskådligt klargöra 

skillnaden mellan de två synsätten exemplifierar Carey (2009) hur en individ förhål-

ler sig till en nyhetstidning genom båda synsätten. Har individen ett transmissions-

synsätt på internkommunikation menar Carey att individen kommer se tidningen som 

ett instrument för att sprida information till stora geografiska områden. Har individen 

ett meningsskapande synsätt på internkommunikation kommer individen varken se 

nyhetstidningen som spridning av information eller som källan till ny kunskap, utan 

istället som ett sätt att illustrera världen som den ser ut idag. En mer djupgående för-

klaring för respektive synsätt ges nedan. 

3.3.1 Meningsskapande synsätt 

Enligt Falkheimer och Heide är det meningsskapande synsättet på internkommuni-

kation det äldsta och det som har närmast koppling till ordet kommunikation. Che-

fens roll i en organisation är inte bara att sprida information utan är snarare att skapa 

mening i informationen och se till att den är användbar i organisationen. Istället för 

att ha fokus på text så fokuseras det meningsskapande synsättet på kontext. I stället 

för att bara se en planerad kommunikation som intressant är det alla typer av kom-

munikation som beaktas. Och istället för att fokus ligger på att övertyga så är fokus 

ur det meningsskapande synsättet att skapa mening (Simonsson 2002). Att skapa 

mening handlar enligt Weick (1995) om att hitta samband i små detaljer, att hitta 

koherens och att tillsammans med andra skapa mening i kaos. 

Enligt Falkheimer och Heide finns det ingen möjlighet att medarbetare förstår allt 

som sker omkring dem. Målet med det meningsskapande synsättet är enligt Falkhei-

mer och Heide därför att skapa en meningsfull verklighet vilken medarbetare kan 

utgå ifrån, både när de tänker och agerar. Ett meningsskapande synsätt har därför 

fokus på att utveckla förståelse för information då informationen i sig inte har någon 

betydelse. Betydelsen uppstår istället genom tolkning av informationen. För att un-

derlätta för förståelsens framväxt poängterar Falkheimer och Heide att det krävs att 

samtliga medarbetare i en organisation är delaktiga i den meningsskapande aktivite-

ten.  
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Ett problem i den meningsskapande processen är enligt Weick (1995) att informat-

ionen kan bli mångtydig och att det kan vara svårt att med säkerhet fastställa vad 

informationen betyder. För att råda bot på problemet menar Weick att det behövs 

mer förtydligande information. Men mer information kan i sig själv leda till nya pro-

blem. Detta fenomen kallas information overload, och kommer beskrivas mer ingå-

ende i kapitel 3.5. Om försök för att motverka information overload görs genom att 

ge mindre information kan det istället uppstå en situation som präglas av misstro och 

ogrundade spekulationer kring informationen (White et al. 2010).  

Enligt Falkheimer och Heide (2003) är typiska termer för det meningsskapande syn-

sättet dialog och gemenskap. En internkommunikation som präglas av dialog och 

samarbete är enligt White et al. det som medarbetare föredrar. Det leder då till snabb-

bare uppföljning av oklarheter och därmed tydligare information.  

3.3.2 Transmissionssynsätt 

Enligt Carey (2009) har ett transmissionssynssätt under lång tid inte bara varit en del 

av utan också den dominerande synen på internkommunikation. Enligt Falkheimer 

och Heide kan transmissionssynsättet spåras till den äldre organisationsteorin som 

togs fram av en av organisationsteorins urfäder Fredrick M. Taylor i början på 1800-

talet. Det fanns enligt Carey redan då en önskan om att kunna transportera med-

delanden över ett större geografiskt område för att på så sätt kunna erhålla kontroll. 

Enligt Carey kan internkommunikation därför likställas med en transportmetafor då 

transportering av människor likställdes med transportering av information. Synen var 

då, till skillnad från nu, mer inriktad på arbetsrelaterade uppgifter och all information 

som inte kunde kopplas direkt till arbetet ansågs som brus (Falkheimer & Heide).  

Med ett transmissionssynsätt tar kommunikationen form i en nedåtgående riktning 

där informationen tas fram längst upp i hierarkin för att sedan förmedlas ut till med-

arbetare längre ned i organisationen (Falkheimer & Heide). Ord som därför är cen-

trala för terminologin är överföra, sända och förmedla information (Carey). En mer 

ingående beskrivning av transmissionssynsättet åskådliggör i figur 1. Denna togs 

fram år 1948 och används än idag.  

 

Figur 1. En illustration av transmissionssynsättet på internkommunikation. 
Shannon och Weaver (1998:7) 
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Modellen visar på hur en informatör väljer ett meddelande som sedan transmitteras 

via ett medium. Meddelandet tas emot av en mottagare och avkodas för att åter igen 

uppfattas som information vid den slutliga destinationen. För att underlätta förståel-

sen kan detta beskrivas som att informationskällan är informatörens, i det här fallet 

min hjärna, och den tilltänkta mottagaren är hjärnan hos dig som läser. Mediet som 

valts är det skrivna ordet på pappret, och förmedlaren är ljuset som studsar på papp-

ret. Den signal som mottagaren får är ljuset som studsar in i ögonen, där det omvand-

las till små elektriska impulser som sedan ska tolkas av hjärnan. 

Ett problem som uppstår när det rådet ett tranmissionssynsätt på internkommunikat-

ion är att informationen alltid kommer påverkas av brus (Shannon & Weaver 1998).  

Detta brus kan enligt Dahlkwist (2012) beskrivas som störande information som inte 

tillhör den ursprungliga informationen men som når mottagaren ändå. Brus kallas i 

Shannon och Weavers modell för “Noise”. 

Ur ett organisatoriskt synsätt kan ett transmissionssynsätt på internkommunikation 

anses problematiskt på flera sätt. En anledning är att fokus ligger på att förmedla ett 

budskap snarare än att forma ett budskap. Följden blir enligt Falkheimer och Heide 

(2003) således att mycket fokus går till att finna rätt kommunikationskanal för att 

kunna nå stora grupper, istället för att formulera ett budskap som individen kan ta till 

sig. Då information sänds ut till alla medarbetare i organisationen, även till dem som 

inte är direkt berörda av informationen, krävs en formulering som är mycket övergri-

pande. Detta ger att informationen kan vara för abstrakt för att individen ska kunna 

skapa ett användningsområde för den. Då medarbetare i en organisation gärna vill få 

individanpassad information, d.v.s. vill kunna förstå på vilket sätt information relate-

rar till deras arbetsroll är användandet uteslutande av ett transmissionssynsätt på in-

ternkommunikation enligt Falkheimer och Heide inte tillräckligt. 

Ett annat problem med ett transmissionssynsätt på internkommunikation är enligt 

Falkheimer och Heide att sändare som överför information inte har en uppföljande 

uppgift. Denne har därför inte möjlighet att följa upp huruvida informationen har 

förankrats eller ej. Det kan också beskrivas som att informationen inte har något 

värde i sig, utan att informationen ses som ett verktyg för att hjälpa människor att 

bland annat lösa problem. Då medarbetaren eventuellt inte klarar av att lösa problem 

med den information som finns tillgänglig tolkas det enligt transmissionssynsättet 

som att det inte finns tillräckligt med information och lösningen på problemet blir att 

skicka mer information. Falkheimer och Heide menar att problemet i sig inte alltid är 

att informationstillgången är för liten, utan snarare att medarbetarna inte kan förstå 

den information som finns. Medarbetarna tenderar istället att drabbas av “informat-

ion overload”, d.v.s. att informationsutbudet blir så stort att det inte går att urskilja 

vad det är som är viktigt för just individen.  

3.3.3 Sammanfattning av synsätten 

Att ett transmissionssynsätt och ett meningsskapande synsätt på internkommunikat-

ion skiljer sig åt på flera sätt fastställs av Falkheimer och Heide. Med ett transmiss-

ionssynsätt på internkommunikation ses en effektiv informationsöverföring som en 

viktig aspekt. Tvärtemot ses internkommunikation som sker öga mot öga – vilket 

bidrar till stark gemenskap – som en viktig aspekt i ett meningskapande synsätt. 
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Även bilden av mottagaren skiljer sig åt mellan synsätten. Ur ett transmissionssyns-

sätt ses mottagaren som passiv, till skillnad från ett meningsskapande synsätt där hen 

ses som aktiv.  

Falkheimer och Heide (2003) konstaterar att internkommunikation omfattas av mer 

än att överföra information. Ett transmissionssynsätt på internkommunikation kan 

därmed bli för mekaniskt. Ett meningsskapande synsätt anses istället tillföra en mer 

realistisk syn på internkommunikation. Falkheimer och Heide betonar dock att det 

ena synsättet inte kan anses bättre eller viktigare än det andra.  

Scholes (1997) anser att synen på internkommunikation kommer att förändras i fram-

tiden. Organisationer kommer då se internkommunikationen mer ur ett meningsskap-

ande synsätt än ur ett transmissionssynsätt. Relationsskapandet förväntas då bli vikti-

gare än förmedlandet av information.   

3.4 Medium 

Enligt Welch och Ruck (2011) handlar internkommunikation till stor del om bedöm-

ning och utvärdering av vilket medium, eller vilken kanal, som ska användas för att 

förankra information. Orsini (2001) menar att valet av medium för information är 

minst lika viktigt som informationens innehåll. White et al (2010) argumenterar för 

liknande koppling medium-information och har den talande rubriken “The medium is 

the message” i sin artikel. White et al. menar att valet av medium kan kommunicera 

lika mycket som meddelandet i sig.  

Sjöqvist (2011) beskriver att organisationer innan internetrevolutionen framförallt 

baserade sin interna kommunikation på en stomme av fysiska möten, vilka komplet-

terades med exempelvis anslagstavlor, interntidning, fax och telefon. I dagens orga-

nisationer används somliga av de medium som var stora i organisationer förr, men 

också ett antal nya medium som anses ha tagit över mycket av den gamla kommuni-

kationen. Exempel på nya medium är e-post, intranät och mobiltelefoni, tillsammans 

med olika typer av sociala medium. Sjöqvist visar i sin rapport att informations-

mängden inte bara ökat utan att individer också förlitar sig mer och mer på digitala 

kommunikationsvägar.  

Trots detta sägs informell kommunikation vara den typ av kommunikation som fun-

gerar som “bränsle och kitt” i organisationer (Baker 2005, i Sjöqvist 2011). Informell 

kommunikation definieras enligt Sjöqvist som all kommunikation som inte definie-

rats som formell. Den informella kommunikationen pågår kontinuerligt på alla plat-

ser där medarbetare möts. Exempelvis fysiska möten på t.ex. kafferasten och innan 

eller efter formella möten.  

Enligt Sjöqvist kan ett meddelande tolkas på olika sätt beroende på vilket medium 

som används (se även White et al 2010). Valet av rätt medium till rätt information är 

därför en viktig aspekt för att uppnå välfungerande internkommunikation. Men vilket 

medium som bör väljas i vilken situation finns det enligt Sjöqvist många olika teorier 

om. Somliga hävdar att vi absolut bör ta hänsyn till vårt mål med kommunikationen i 

valet av medium, samtidigt som andra teorier betonar vår framgång i att övervinna de 

brister som finns i olika medium. Exempelvis teorin om informationens rikhet (Daft 

& Lengel 1984 i Sjöqvist 2011) utgår ifrån att ett medium är rikare ju lättare det är 
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att reducera mångtydligheter. De olika kriterier som bedömningen utgår ifrån är 

huruvida omedelbar feedback är möjlig, variation i språket, känslouttryck, samt om 

det finns många ledtrådar till innerbörden i kommunikationen (exempelvis kropps-

språk, ton och grafiska symboler). 

Sjöqvist (2011) beskriver huvudsakligen tre medium vilka är e-post, personliga mö-

ten och intranät. Oavsett vilket mediums som används så är det viktigt att kommuni-

kationen sker planerat. Forskning visar på negativa effekter för produktivitet och 

gruppdynamik i företag där medarbetare inte anser sig vara informerade. Dessa in-

formationsluckor uppstår gärna i samband med att kommunikationen inte färdas via 

ett medium som når alla berörda medarbetare. Ett exempel: Ett företag ska genom-

föra omorganisationer. Därför bjuds organisationens avdelningschefer in till ett in-

formationsmöte. Medarbetarna som kommer beröras av omorganisationen är dock 

inte inbjudna. Beroende på hur avdelningschefen väljer att ta vidare informationen 

kan olika medarbetare få olika information. Detta kan således leda till missnöje.  

Undersökningen White et al. (2010) genomfört visar på att olika val av medium 

kommunicerar olika saker. Utskrivna pappersark tycks symbolisera att informationen 

är viktig, webbsidor fungerar som bibliotek för information som hämtas hem när den 

eftersöks och e-post fungerar bäst för korta notiser och uppdateringar. Oavsett hur 

informationen kommuniceras så bör den enligt White et al. framföras så direkt från 

informatör till mottagare som möjligt. De hävdar att ju mindre direktkontakt medar-

betaren haft med ledningsgruppen desto mer benägen är hen att tro att informationen 

filtrerats och förvrängts genom den hierarkiska strukturen. Detta innebär inte att led-

ningsgruppen ska ha personlig kontakt med alla medarbetare i organisationen. Ef-

tersom information inte bara sprids vertikalt i organisationen så hävdar White et al. 

att förtroendet ökar markant om bara en person på samma horisontella nivå har haft 

kontakt med ledningen och kan bekräfta uppgifter eller trovärdighet. 

3.5 Information Overload 

Begreppet information overload kan på svenska benämnas informationsöverflöd. 

Enligt Eppler och Mengis (2003) har många forskare funnit att en individs prestation 

korrelerar positivt med informationsmängd. Detta gäller dock bara till en viss mängd 

information mottagits. När kapaciteten är mättad kommer prestationen istället för-

sämras med mer information, och individen får bland annat svårare att minnas, att 

fatta välinformerade beslut och förmågan att prioritera försämras. Detta beskrivs i 

figur 2, som bygger på Schroder, Driver och Streufert (1967, i Eppler & Mengis 

2003) och refereras till som den inverterade U-kurvan. 

Figur 2. Den inverterade U-kurvan, schematisk beskrivning av sambandet mel-
lan information och prestation (Eppler & Mengis 2003:9). 
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Beroende på inom vilket fält en forskare rör sig ser definitionen av information 

overload ut på olika sätt. Oavsett hur information overload definieras så kan följder-

na som iakttas liknas vid det som nämns ovan – stress och press leder till försämrad 

förmåga att fatta informerade beslut, att prioritera och att minnas.  

Eppler och Mengis menar att det finns många olika faktorer som kan tänkas påverka 

information overload. Som tidigare nämnts kan tid anses vara en faktor, men tidsbe-

gränsning och kapacitet kan också påverka varandra positivt. Individen kan pressa 

sig själv till en bättre prestation när stress uppstår, men bara till en viss gräns. Även 

vilken typ av information som ska processas visar sig enligt Eppler och Mengis vara 

intressant i sammanhanget.  

Orsaker till information overload strukturerar Eppler och Mengis upp i fem katego-

rier eller parametrar.  

 Personliga faktorer. Exempelvis motivationsnivå, trötthet, dagsform. 

 Informationens karaktär. Som nämnts i stycket ovan.  

 Uppgiftens eller processens karaktär. Exempelvis om det är många olika äm-

nen som ska sammanstråla i ett projekt eller om uppgiften som ska utföras är 

ny för individen.  

 Organisationens design. Finns det flaskhalsar? Är organisationen centrali-

serad eller decentraliserad?  

 Informationsteknologi. Vilket medium används och hur används det? 

Motsvarande presenteras fem kategorier med förslag på hur information overload 

kan motverkas.  

 Personliga faktorer. Utveckla och förbättra system för hur individer hanterar 

tidsaspekten, prioriterar och skumläser. 

 Informationens karaktär. Visualisera information, höja användbarheten på in-

formation, använda standardiserade formulär och “e-post-etikett”. 

 Uppgiftens eller processens karaktär. Standardisera uppgifter, hantera in-

formation omedelbart när den inkommer, reglera informationsflödet. 

 Organisationens design. Anställa fler medarbetare, minska missförstånd ge-

nom fler möten ansikte mot ansikte, koordinera målsättningar. 

 Informationsteknologi. Sålla i informationen med hjälp av intelligenta filter, 

använda så naturliga medium som möjligt. 

Information overload, med både orsaker och lösningar, är en viktig del i kommuni-

kationsteorin. Eftersom den moderna tidens informationsöverflöd gör att behovet av 

redan färdigsorterad information finns tillgänglig finns även ett generellt behov av 

bättre sorterad information som sänds. Detta för att undvika de negativa konsekven-

ser som ges av information overload (Kalla 2005). 

3.6 Flaskhalseffekten 

Enligt Welch och Jackson (2007) kan kommunikation som präglas av ett transmiss-

ionssynsätt överföras via kontrollerade eller okontrollerade överföringsprocesser. En 
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kontrollerad överföringsprocess definieras som en process där ledningen bestämmer 

innehållet och utformningen i sitt meddelande, samt väljer vilken kanal meddelandet 

ska överföras via. Exempel på en kontrollerad överföringsprocess är information som 

överförs från ledningen till medarbetarna i organisationen via medium som interna 

nyhetsbrev och interna tidningar. En okontrollerad överföringsprocess definieras som 

en process där ledningen utformar ett meddelande som de sedan förmedlar till che-

ferna på underliggande hierarkisk nivå. Det blir då upp till dessa chefer att sedan föra 

informationen vidare ner i organisationen. 

Jämfört med kontrollerade överföringsprocesser kan de okontrollerade överförings-

processerna påverkas av det som Welch och Jackson kallar “gatekeepers”. En svensk 

benämning skulle kunna vara “flaskhalsar”. I större organisationer varierar det hur 

ansvariga för olika hierarkiska nivåer sållar i informationen som ska föras vidare 

utifrån vad de personligen anser vara relevant respektive irrelevant. Det medför att 

ledningen i en organisation inte har kontroll över om meddelandets innehåll når ut 

och förankras i organisationen (Welch & Jackson; White et al.2010).  

Oavsett hierarkisk nivå menar White et al. att alla medarbetare visar på en medve-

tenhet om problematiken med att flaskhalseffekten existerar och följderna som upp-

står med exempelvis informationsluckor. Personer som sitter högre upp i hierarkin är 

mer benägna att anse sig nås av tillräckligt mycket information, och också att vara 

nöjda med hur information flödar i organisationen. Även den del av arbetsgruppen 

som genomför mer “mekaniska” uppgifter tenderar att anse sig ha tillgång till lagom 

mycket information. Den grupp som enligt White et al. anser sig lida av informat-

ionsbrist är oftast medarbetare på mellannivåer, och de säger sig vilja ha information 

för informationens skull, även om det inte direkt blir berörda. Det är en grupp som 

känner att de behöver ha möjlighet att “hänga med i vad som händer”, trots att deras 

egna arbetsuppgifter kanske inte alltid påverkas.  

En orsak till att flaskhalseffekten uppstår är enligt White et al. (2010) att gamla hie-

rarkiska modeller för kommunikation finns kvar. Ett e-post eller ett brev skickas från 

organisationsledning till sektionsansvarig som sedan skickar till gruppansvarig som i 

sin tur förmedlar informationen till övriga medarbetarna. De hävdar att effekten kan 

motverkas genom att meddelanden som berör delar långt ner i organisationen kom-

municeras direkt till dessa, exempelvis genom e-post som är ett lättanvänt medium. 

Om åtminstone en del av informationen kommer direkt från ledningen är medarbe-

tare mer benägna att uppfatta informationsflödet positivt. 

3.7 Internkommunikation i större organisationer 

Welch och Jacksson (2007) beskriver internkommunikation genom att dela upp in-

ternkommunikation i fyra olika dimensioner. Tre av dessa dimensioner är synnerlig-

en väl utforskade. De omfattar internkommunikationen som sker i olika delar av or-

ganisationen, exempelvis projektgrupper emellan. Den fjärde dimensionen berör 

tvärtemot inte någon specifik grupp av medarbetare. Den berör istället alla medarbe-

tare som arbetar i organisationen, och behandlar dessa som separata individer. 
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Figur 3. En modell som illustrerar internkommunikation i en större organisat-
ion. Welch och Jacksson (2007:186) 

De fyra mörkgrå pilarna i figur 3 representerar meddelanden i organisationen och 

spetsarna de mål som internkommunikationen har. Den prickade cirkeln represente-

rar organisationens medarbetare och ytan inom den prickade cirkeln illustrerar orga-

nisationens interna miljö. Ytan mellan den prickade och den streckade cirkeln repre-

senterar organisationens nära omgivning. Ytan utanför den streckade cirkeln ska visa 

på det omgivande samhället ur ett makroperspektiv (Welch & Jackson). 

Figur 3 visar på ett sätt att se på internkommunikation där en kärna av chefer och 

strategiska kommunikatörer ska kommunicera sitt budskap ut till den stora massan 

medarbetare. Detta enligt forskning som visar på att det bästa sättet att skapa en en-

gagerad medarbetare är att lägga vikt vid tydlig, konsekvent och kontinuerlig kom-

munikation (Welch & Jackson). Figuren visar på ett tankesätt som ligger mycket nära 

ett transmissionssynsätt på internkommunikation. Att en modern modell på intern-

kommunikation visar på detta tankesätt kan upplevas underligt då flertal forskare 

visar på att det blir allt viktigare med ett meningsskapande synsätt på internkommu-

nikation (Weick 1995, Scholes 1997, Simonsson 2002). Welch och Jackson (2007) 

anser dock att enbart ett meningskapande synsätt på internkommunikation inte är 

realistiskt i en större organisation. Det är för tidskrävande ha diskussioner med varje 

medarbetare kring de strategiska beslut som fattas. De argumenterar därför för att det 

är både nödvändigt och oundvikligt att använda sig av ett transmissionssynssätt på 

internkommunikation när det handlar om att förmedla information. 

Welch och Jackson poängterar dock att en större organisation inte enbart kan förlita 

sig på ett transmissionssynsätt på internkommunikation. De sammanfattar att det är 

viktigt att göra ytterligare forskning kring hur medarbetare vill få information och 

också vilken typ av information som är intressant (se även Simonsson; Falkheimer & 

Heide 2003; Welch & Ruck 2011). Kommunikationen bör enligt Welch och Jacksson 

ha ett innehåll där fokus ligger på att möta medarbetarnas behov av information sna-

rare än chefernas behov av att förmedla information. De menar att information ska 
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ges utifrån behov, inte för informationsprocessen i sig. Synen på internkommunikat-

ion bör enligt Welch och Jackson således i liten utsträckning präglas av ett menings-

skapande synsätt. I figuren symboliseras detta av de vita dubbelriktade pilarna. 

3.8 En balansgång 

Scholes (1997) anser att internkommunikationen är organisationens hjärta, och utan 

en framgångsrik internkommunikation går organisationen under. Den är ständigt 

närvarande och det är omöjligt att inte kommunicera någonting, då människan upp-

fattar budskap även i avsaknaden av kommunikation. För att skapa en välfungerande 

internkommunikation krävs en förståelse och en ömsesidig vilja att tillfredsställa 

informationsbehovet på alla nivåer i organisationen. Det är inte tillräckligt med an-

tingen ett transmissionssynsätt eller ett meningsskapande synsätt hävdar Scholes, 

utan kommunikatören måste försäkra sig om att informationen når fram och också att 

den förstås. Scholes skriver att de metoder som finns tillgängliga inte i sig självt är 

tillräckliga för att skapa god kommunikation. Det krävs att de kan implementeras i 

ett företagsklimat som förespråkar regelbunden ömsesidig kommunikation för att 

vara användbara. 

För att skapa relationer mellan medarbetare krävs det en stabil arena för interaktion. 

Denna bör präglas av uppskattning för varandra och det arbete som görs. Detta ef-

tersom de informella möten som sker hela tiden inom en organisation också fungerar 

som ett medium för informationsöverföring. Cubbage (2005, i White et al 2010) 

hävdar att medarbetare med tillgång till korrekt information om organisationen är 

mindre benägna att sprida rykten och också mer benägen att försvara organisationen. 

Scholes hävdar det liknande att; ju mer tilltro som finns till de officiella medium för 

budskap och ju mer kommunikation som sker desto mer samstämmig är den offici-

ella och den inofficiella interna kommunikationen. 

3.9 Sammanfattning 

Internkommunikation har en bred definition och varierar från person och situation. 

Liksom definitionen varierar gör även synen på hur internkommunikationen upplevs 

i en organisation. Enligt Carey (2009) har transmissionssynsättet länge upplevts vara 

det klassiska sättet att se på internkommunikation. Eftersom tiden går och tekniken 

utvecklas anser flera författare att enbart ett transmissionssynsätt på internkommuni-

kation inte är funktionellt (Weick 1995; Scholes 1997; Simonsson 2002). Samtliga 

anser att synen på internkommunikation i allt större utsträckning bör utgå från ett 

meningsskapande synsätt. Fokus bör övergå till att förankra ett budskap snarare än 

att förmedla ett budskap som den klassiska synen menar på. 

Till skillnad från Weick, Scholes och Simonssons utsaga hävdar Welch och Jacksson 

(2007) att det i större organisationer inte är möjligt att genomföra denna övergång. 

Anledningen är att en internkommunikation baserat på en dialog inte anses genom-

förbart då antalet medarbetare som ska ingå i dialogen är för många. De anser där-

med att det inte är skäligt att tro att internkommunikationen kan övergå till att ses 

som ett meningskapande verktyg. 

Då information ska förmedlas och inte kommuniceras ges inget utrymme till förstå-

else. Och då förståelsen för informationen inte existerar tenderar organisationer att 
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sända ut ännu mer information (Falkheimer & Heide 2003). En konsekvens kan då 

bli att medarbetarna inte har förmågan att sortera bland all den information som har 

mottagits, varpå medarbetarna kan drabbas av informations overload (Eppler & 

Mengis 2003). 

För att undvika att medarbetare drabbas av ”information overload” används s.k. 

flaskhalsar, vilka oftast tillfaller chefer eller mellanchefer, d.v.s. medarbetare som 

står mitt i informationsflödet. Flaskhalsarnas uppgift är att sortera bland den inform-

ation som mottas för att sedan avgöra vilken information som kan vara nödvändig för 

vilken medarbetare. Detta medför att all information som ska förmedlas inte behöver 

förmedlas till alla, utan kan vidarebefordras till enbart de medarbetare som flaskhal-

sen anser bör beröras (Welch & Jackson). 
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4 Internkommunikation i praktiken 

I den empiriska delen av uppsatsen presenteras undersökningen av vilken syn på in-

ternkommunikation som är mest användbar i en större offentlig organisation. Den 

valda fallorganisationen omfattar drygt 6000 medarbetare. För att ta hänsyn till upp-

satsens tidsram gjordes en avgränsning till att enbart undersöka en förvaltning i or-

ganisationen. Med hänsyns till våra respondenters rätt att vara anonyma uppges inte 

vilken förvaltning som undersökts. Här följer dock en kort presentation av respon-

denterna.  

Informatören har arbetat som informatör i förvaltningen sedan tjänsten infördes. Hen 

ansvarar för att reglera informationsflödet. Medarbetare ett är mellanchef i förvalt-

ningen. Hen ansvarar för två mindre sektioner längst ut i förvaltningen. I texten be-

nämns medarbetare ett som M1. Medarbetare två är också mellanchef i förvaltning-

en. Hen ansvarar för en större sektion i längst ut i förvaltningen. Medarbetare två 

benämns M2.  

I följande avsnitt redogörs för resultatet som framkommit av genomförd undersök-

ning. Först presenteras respondenternas bild av internkommunikation, vem som är 

ansvarig för att rätt information når rätt medarbetare samt hur ledning försäkrar sig 

om att rätt information nått ut. Detta följs upp med tankar kring flaskhalsar, val av 

medium och avsnittet avslutas med att presentera faktorer som uppfattas som pro-

blem i dagsläget.  

4.1 Definition av internkommunikation 

Intervjurespondenterna är överens om att internkommunikation är den information 

som flödar genom en organisation, men de har olika sätt att se in på ämnet. Informa-

tören fokuserar på de strukturer och verktyg som används för informationsutbyte och 

kommunikationsflöde, medan mellancheferna ser på internkommunikation som in-

formationsflöden och ett sätt att leda.  

Informatören beskriver internkommunikation som ett arbetsredskap som ska möjlig-

göra för medarbetarna i förvaltningen att genomföra sina arbetsuppgifter. Informatö-

ren anser även att internkommunikationen ska underlätta i beslutsprocesser som sker 

inom förvaltningen. När ett arbete sker kring att skapa en bra internkommunikation 

menar informatören att det främjar delaktighet bland medarbetarna.   

M1 beskriver internkommunikation som ett spindelnät som omfattar samtliga medar-

betare i organisationen. Spindelnätet anses möjliggöra för spridning av information 

som medarbetare kan anses behöva. Som hjälpmedel finns ett flertal medium, bland 

annat skriftliga och muntliga. M2 betonar att syftet med den interna kommunikation-

en är att skapa en transparens så att medarbetarna ska känna sig och också vara välin-

formerade om vad som har hänt, vad som händer och vad som ska hända. Följder av 

en välfungerande internkommunikation är enligt mellanchefen en mer demokratisk 

organisation där alla känner sig delaktiga.  

Både M1 och M2 anser att internkommunikation omfattar både den formella kom-

munikationen som sker via e-post, intranät och möten, men också den informella 
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kommunikationen som sker i exempelvis lunchrum. Information som berör praktiska 

ting diskuteras gärna i digitaliserade formella sammanhang. Den informella kommu-

nikationen beskrivs som en form av temperaturmätare på hur organisationen uppfat-

tar hur väl denne rör sig mot måluppfyllande, om det finns irritationsmoment och vad 

som förväntas hända framåt.  

4.2 Syn på internkommunikation 

Informatören anser att internkommunikation i förvaltningen i huvudsak präglas av en 

envägskommunikation. Medarbetarna uppmuntras dock att i allt större utsträckning 

dela med sig av information som rör händelser längst ner i organisationen. Om in-

formation även flödar uppåt till ledningsgruppen skapas ett kommunikationsmönster 

som rör sig mer åt flervägskommunikation. Att ha en flervägskommunikation är en-

ligt informatören dock inte en garanti för att informationen som flödar uppåt är an-

vändbar. Informationen behöver ha ett visst innehåll, en större omfattning, för att 

vara intressant. Informatören säger att det är en anledning till att flervägskommuni-

kation sällan förekommer.    

Båda M1 och M2 anser att det förekommer både envägskommunikation och fler-

vägskommunikation. De anser därmed att det inte kan sägas förekomma enbart det 

ena eller det andra. M1 anser dock att det förekommer mer av en envägskommuni-

kation mellan informatören och mellanchefen, och mer av en flervägskommunikation 

mellan mellanchefen och medarbetarna längre ned i förvältningen. Kommunikation-

en mellan informatör och mellanchef präglas dock i liten utsträckning av en fler-

vägskommunikation då det förekommer flertal mötestillfällen per år där dialog möj-

liggörs. M1 poängterar dock att typen av information påverkar huruvida envägs- eller 

flervägskommunikation förekommer.  

M2 anser sig ha ett ansvar för att förmedla det som beslutas högre upp till sina med-

arbetare längre ner i förvaltningen. Hen anser att detta sker via envägskommunikat-

ion. M1 hävdar även att medarbetarna längre ner har stor möjlighet att påverka det 

som ska beslutas längre upp varför det även finns en flervägskommunikation. Sam-

manfattningsvis säger M2 att det inte finns några specifika exempel på när det enbart 

förekommer det ena eller det andra, utan anser att båda existerar.  

4.3 Förankring av information 

Samtliga respondenter är överens om att internkommunikation i huvudsak handlar 

om att sprida information. Informatören och mellancheferna anser sig alla tre ha ett 

ansvar för att informationen som ska nå ut gör det, men alla på olika sätt. Informatö-

ren ser sin roll som huvudsaklig sammanställare av information från ledning och 

enheter ute i organisationen. Den sammanställda informationen skickas ut till chefer-

na med hjälp av ett veckobrev. Brevets innehåll är information som är aktuell för 

såväl mellancheferna som medarbetarna längre ned i förvaltning.  

M1 och M2 instämmer i denna beskrivning av informatörens roll och anser att det är 

ett bättre system än tidigare, då information kunde komma löst från många olika de-

lar i förvaltningen istället för ihopsamlat i ett centralt medium. De beskriver sin roll 

liknande som informatören beskriver sin. De anser att de sållar i den mottagna in-
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formationen, som trots veckobrevet också kommer från andra håll, både inom och 

utanför förvaltningen, för att sedan föra den vidare ned i organisationen. 

Informatören poängterade att samtliga medarbetare har ett ansvar för att information 

når ut och förankras. Informatörens ansvar är att lämna ut information, mellanchefer-

nas ansvar är att sålla bland informationen och skicka vidare det som anses relevant 

för medarbetarna. Slutligen åligger det medarbetaren att ta ansvar för att hålla sig 

informerad. 

4.3.1 Flaskhalsar 

Överens om nödvändigheten i att sortera information och ha flaskhalsar är alla inter-

vjurespondenter. Det beskrivs som en administrativ uppgift som inte kan eller bör 

läggas på alla medarbetare, eftersom det inte ingår i varje individs arbetsuppgift. Att 

bara hantera och sålla i den information som mottas och skall processas skulle enligt 

M2 få medarbetarna att fly arbetet, då arbetsbördan och informationsflödet redan är 

stort som det är. Detta trots att både informatör på förvaltningen och mellancheferna 

sållat i den informationen som medarbetarna mottar för att få ned det till en hanterbar 

nivå.  

Både informatören och mellancheferna ser samtidigt risker med flaskhalsar. Informa-

tören säger att flaskhalsar kan medföra att informationen stoppas upp och inte når 

fram till alla berörda. Eftersom mellancheferna har ett personligt ansvar och också 

sållar efter personliga preferenser leder detta till att centrala delar av förvaltningen 

inte kan påverka flödet mellan mellanchef och medarbetare. Informatören konstaterar 

att en lösning på problemet är att föra en dialog om det, d.v.s. prata om chefernas 

ansvar när det gäller internkommunikation. 

4.3.2 Kontroller av att information förankrats 

Trots farhågorna så tror både informatören och mellancheferna att information som 

ska ut oftast når fram till de medarbetare som berörs. Mellancheferna har i sin såll-

ande roll ett ansvar för att se till att information som är relevant når medarbetarna 

längre ut i organisationen. M2 säger att det är en av de viktigare arbetsuppgifterna i 

en chefsroll. Då mellancheferna har ansvaret för att informationen som de mottagit 

förmedlas vidare och förankras hos medarbetarna tycker informatören att det är svårt 

att kunna försäkra sig om att informationen har förankrats. Informatören beskriver att 

det i en liten organisation finns möjlighet att exempelvis ha morgonmöten där infor-

matören kan ha en dialog med samtliga medarbetare. Men då förvaltningen som in-

förmatören tillhör är så pass stor finns det inte möjlighet för informatören att åter-

koppla och se om informationen har förankrats.  

Överlag tycker sig mellancheferna förmedla den information som är viktig och rele-

vant genom de medium som finns tillgängliga, men intervjuerna visar på att det via 

den digitala kommunikationen sällan begärs bekräftelse på att informationen tolkats 

som ursprungstanken var. M1 brukar i vissa fall begära en kvittens. Båda mellanche-

ferna säger att det går att se om e-posten har öppnats eller ej, medan informatören 

trycker på att ett öppnat e-post inte betyder att innehållet lästs eller att informationen 

tolkats så som tanken var.  
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Informatören anser vidare att det aldrig går att säkerställa till 100 % att information 

har förankrats då detta skulle kräva att samtliga medarbetare inom förvaltingen till-

frågas – vilket inte är möjligt. Informatören poängterar att det därför är viktigt att 

göra informationen förståelig men även attraktiv för att på så vis göra det troligare att 

informationen förankras. 

4.4 Val av medium 

När frågor om vilka kommunikationsmedium som föredras ställs framkommer att 

våra intervjurespondenter dels har delade meningar om vilket medium som är bäst, 

men också att de är överens om att alla medium inte bör användas till all typ av 

kommunikation. M1 föredrar generellt personliga möten eftersom det ger en större 

möjlighet att läsa annat än bara ord, som i text lätt kan missförstås. Även M2 anser 

att personliga möten ger mindre möjlighet till missförstånd men föredrar personligen 

både att ge och att ta till sig information via text. Informatören anser att traditioner 

och kulturer påverkar valet av medium. Respondenten menar att den individuella 

åsikten om hur en får information, vad en får information om och vem individen får 

information av har betydelse för vilket medium som föredras. M2 betonar att det 

även är viktigt att vara medveten om och dra nytta av den informella kommunikat-

ionen som sker mellan möten, d.v.s. i personalrum och i korridorer.  

4.4.1 Känslighetstermostat 

I diskussionen hur de förmedlar information utåt eller nedåt i organisationen anser 

båda mellancheferna att intranät och e-postutskick lämpar sig väl för okänslig in-

formation. Intranät lämpar sig speciellt till planering och rena upplysningar. Styrkan i 

detta säger M2 är att det underlättar att ha kommunikation elektroniskt eftersom det 

skapar ett mindre behov av att finnas tillgänglig på vissa specifika mötestider, speci-

ellt när det bara är information som ska tillgängliggöras. I fall där informationen är 

känsligare så går respondenterna hellre via telefon för att se om det är lösbart, alter-

nativt om situationen är illa kommunicerar de hellre på personliga möten. Möten där 

många är inblandade sägs också fylla en funktion. Risken med dessa anser M1 vara 

att det är en liten grupp personer som skriker högt, tar mycket plats och anser sig 

vara talespersoner för hela gruppen, fastän så inte alltid är fallet. Vid personliga mö-

ten får en istället möjlighet att framföra sin egen åsikt och tankegång.  

I internkommunikationen mellan ledningsgruppen och mellanchefer används fram-

förallt e-post och andra digitala medium, eftersom informationen ofta är av rutin-

mässig och upplysande karaktär. Framförallt förmedlas informationen i det vecko-

brev som informatören samlar ihop och författar. Detta anses av våra tre intervjure-

spondenter vara en klar fördel mot hur det såg ut för några år sedan, då e-post gick ut 

från alla som ansåg sig ha ett behov av att informera. Informatören berättar att det 

fick följden att samma information kunde skickas från flera olika håll. Detta såg in-

formatören i sin tur ledde till en minskad respekt för information som skickades från 

centrala delar av förvaltningen, vilket uppfattas vara ett mindre problem idag.  

Informatören anser att personliga möten är det medium som ger bäst resultat ef-

tersom snabb återkoppling då är möjlig, samt att uppföljningen kring att budskap har 

framgått är lätt att genomföra. Informatören använder personliga möten framförallt 

vid tillfällen när det är viktig information som påverkar hela organisationen, som 
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t.ex. strejker och omorganisationer. Telefonsamtal beskrivs användas framförallt i 

förmedlandet av viktig information som bara berör en eller ett fåtal medarbetare. 

4.4.2 Övergå till elektroniska medium 

På frågan om respondenterna anser det vara positivt eller negativt att förvaltingen har 

som mål att i allt större utsträckning övergå till elektroniska medium framför respon-

denterna att det övergripande är positivt, eftersom informationen når ut snabbare. 

Dock visar både M1 och M2 en oro för att det ska uppstå en form av trygghet i det 

elektroniska mediet och därmed glömma bort att det som finns på internet också 

stannar där. Det är enligt M1 viktigt att ha i åtanke att det finns sekretessbestämmel-

ser och att allt inte hör hemma i e-post korrespondens. Vidare anser M1 att e-post 

som medium aldrig kan ersätta det personliga mötet eftersom förtroende mellan både 

medarbetare och omgivningen är oerhört viktigt i förvaltningens arbete.  

Ytterligare ett orosmoment som framkommer är att M2 ser en risk då e-post medför 

en förväntan om oerhört korta ledtider. E-post som inte besvarats snarast kan komma 

att orsaka irritation, eftersom det från både förvaltning och omgivning kan finnas en 

uppfattning om att allt mellanchefen gör är att sitta framför datorn och svara på e-

post. Kärnuppdraget för mellanchefen är dock att vara ledare i sin del av verksam-

heten – inte att bara vara informationsförmedlare åt olika håll. Förväntningarna om 

korta svarstider tror respondenten även kan leda till ökad stress hos övriga medarbe-

tare på samma sätt som för mellanchefen. Kärnuppdraget är enligt M2 inte att han-

tera en överfull inkorg, men förväntningarna skapar ett tryck att klara av mer än vad 

som är hanterbart. 

Även informatören säger att det är viktigt att övergången till mer elektroniska me-

dium behöver övervakas så att den sker på ett genomtänkt sätt. E-post är bra, men det 

finns en ökad risk för överinformering, varför det är viktigt med kontrollerade me-

dium, exempelvis veckobrevet. Fördelarna med mediet, dess snabbhet och att det går 

att informera på bred front, överväger nackdelarna och utvecklingen anses vara posi-

tiv enligt informatören. 

4.4.3 Sammanfattning 

Sammanfattande kan det sägas att alla respondenter anser att mycket praktisk in-

formation och återberättande av rena fakta med fördel kommuniceras stort på intra-

nät. E-post är respondenternas val av medium när det ska kommuniceras till en speci-

fik grupp, eller när det är mycket bilagor med information. Telefonsamtal och per-

sonliga möten använder respondenterna i huvudsak när det är känslig information 

som ska förmedlas. Dessa medium används även när det finns konflikter som behö-

ver lösas. 

4.5 Problem med den interna kommunikationen 

Båda mellancheferna anser att det ofta flödar för mycket information. M2 betonar att 

det ibland är i en mängd där de upplever att de nästan drunknar i information. En 

konsekvens som enligt M2 kan uppstå är att medarbetare blir matta när informations-

flödet är övermättat varför de blir dåliga på att sortera informationen som mottas. 

Ytterligare ett problem som M2 ser med det övermättade informationsflödet är att det 
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medför en risk att medarbetarna glömmer bort kärnuppdraget, då fokus istället ham-

nar på att bevaka inkommande information. 

M1 säger att veckobrevet ibland innehåller väldigt mycket information – det kan 

innehålla uppemot 25 bilagor. M1 poängterade att följden således kan bli att viktig 

information försvinner i mängden. Även informatören anser att veckobrevet ibland 

blir för omfattande och därmed påverkar medarbetarna negativt då det tar tid för dem 

att gå igenom informationen. Informatören kan därför ibland tveka innan veckobre-

vet ska skickas ut då vetskapen om att det kan anses väldigt omfattande finns. 

4.6 Förbättringsmöjligheter  

Samtliga intervjuade respondenter anser att det finns förbättringsmöjligheter för för-

valtningens internkommunikation. Informatören anser att ett steg i rätt riktning är att 

fortsätta arbeta som de gör nu. Dock hävdar informatören att det skulle underlätta 

arbetet med att sammanställa information om det fanns ytterligare en informatör som 

kunde medverka i informationsförankringen. Informatören sysslar idag med flertal 

arbetsuppgifter utöver yrkesrollen som informatör, varpå informatören anser att tiden 

är begränsad.  

M1 föreslår att det tillkommer någon form av prioriteringssystem, vilket exempelvis 

skulle kunna bestå av röda, gula och gröna flaggor vilka indikerar på hur pass viktigt 

ett meddelande anses vara. Det skulle innebära, till skillnad från idag, att medarbe-

tarna inte behöver läsa igenom all information som läggs ut vilket därmed kan 

minska risken för att medarbetarna missar viktig information. M1 anser att det skulle 

leda till att medarbetarna kan använda sin tid på ett effektivare sätt.  

M2 säger att informationen bör fortsätta att skickas ut i kategorierer, som redan görs 

idag, men att det skulle underlätta om det fanns ytterligare ett sorteringssystem i 

veckobrevet som skickas ut från förvaltningen. Det skulle då medföra att information 

som inte rör den aktuella delen av förvaltningen behöver ta upp tankeutrymme. M2 

anser även att en dialog kring problemet att det förekommer för mycket information 

kan förbättra situationen. 
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5 Analys 

Orsini (2001), Kalla (2005), Mazzei (2010) och Verčič och Verčič (2012) definierar 

alla internkommunikation på liknande sätt men ur olika perspektiv. Liksom de teore-

tiska definitionerna på internkommunikation varierar är uppfattningen bland respon-

denterna om vad som omfattar internkommunikation olika. Samtliga respondenter 

framför att internkommunikation omfattar informationsflödet i en organisation men 

därefter är perspektiven olika. 

En möjlig förklaring kan vara att respondenterna befinner sig på olika nivåer i hie-

rarkin och därmed upplever internkommunikationen på olika sätt. Som White et al. 

(2010) hävdar så tror även vi att informationen uppfattas olika beroende på avstånd 

till informationskällan. En person med tillgång till mer omfattande information har 

generellt en mer positiv syn på den interna kommunikationen, än vad en person som 

får sållad information har. En annan förklaring kan vara att respondenterna har olika 

erfarenheter av internkommunikation och därmed förhåller sig till ordet internkom-

munikation på olika sätt. 

5.1 Syn på internkommunikation 

Welch och Jackssons (2007) teori om internkommunikation bygger på tanken att en 

större organisations internkommunikation inte enbart kan präglas av ett menings-

skapande synsättet, utan i huvudsak måste präglas av ett transmissionssynsätt. An-

ledningen är att det är för tidskrävande för ledningen att föra dialoger med medarbe-

tarna om alla beslut som ska fattas. Precis som Welch och Jackson beskriver intern-

kommunikationen i en större organisation beskriver respondenterna i undersökningen 

internkommunikationen i förvaltningen. Undersökningen visar att synen som domi-

nerat anses präglas av ett transmissionssynsätt. Dock framgår det att internkommuni-

kationen även innehåller stora delar av ett meningskapande synsätt.  

Informatören anser att förvaltningens internkommunikation oftast präglas av en en-

vägskommunikation. En orsak till detta skulle kunna vara att informatörens arbets-

uppgifter i huvudsak består av att sammanställa information från flera källor och 

sedan förmedla dessa utåt i förvaltningen. Informatören kan sägas ha en mer förmed-

lande roll än en förankrande roll. Denna roll kan kopplas till det transmissionssynsätt 

som beskrivs av Shannon och Weaver (1998), Falkheimer och Heide (2003) och Ca-

rey (2009). Informatörens syn på internkommunikationen sammanfaller även mycket 

väl med Welch och Jackssons teori.   

En mer meningsskapande roll har mellancheferna vars uppgift är av en mer förank-

rande natur, där de förväntas ha en dialog med sina respektive arbetsgrupper. M2 

anser att det finns en envägskommunikation, men att den endast präglar internkom-

munikationen som sker mellan informatören och mellanchefen. Internkommunikat-

ion som sker mellan mellanchef och medarbetarna anses av M2 präglas mer av en 

flervägskommunikation. Internkommunikationen kan enligt M2:s uppfattning delvis 

kopplas till ett transmissionssynsätt, men även till det Weick (1995) och Simonsson 

(2002) kallar ett meningsskapande synsätt. M2 anser med andra ord att internkom-
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munikationen präglas av olika synsätt beroende på vilken del av den hierarkiska 

strukturen som är fokusområde.  

Till skillnad från informatören och M2 säger M1 att det inte går att säga att intern-

kommunikation präglas av antingen en envägs- eller en flervägskommunikation. An-

ledningen är att M1 anser att det är typen av information som avgör vilken syn på 

kommunikation som är mest gångbar i sammanhanget. Det kan enligt M1 inte göras 

en direkt koppling mellan en viss syn på internkommunikation och en viss del av 

internkommunikationsledet, som tidigare respondenter beskrivit.  

Vi uppfattar att internkommunikationen i förvaltningen präglas av en förmedlande 

funktion, speciellt mellan informatör och mellanchef men också mellan mellanchef 

och medarbetare. Det kan därför, speciellt i den övre delen av internkommunikat-

ionsledet, anses finnas ett transmissionssynsätt på internkommunikationen. Då det 

inte enbart åligger cheferna att förmedla informationen vidare, utan även är deras 

ansvar att se till att informationen förankras finns det även ett meningsskapande syn-

sätt på internkommunikationen.  

Att internkommunikationen beskrivs ur olika perspektiv av de olika respondenterna 

skulle möjligtvis kunna kopplas till att respondenterna har olika sätt att se på intern-

kommunikation. Informatören har fokus på processer, att det ska finnas verktyg för 

att sprida information, vilket kan uppfattas typiskt för ett transmissionssynsätt. Sam-

tidigt framför både informatören och M2 en vilja om att internkommunikationen ska 

kunna främja en känsla av delaktighet. Delaktighet är ett av de orden som Falkhei-

mer och Heide (2003) beskriver som centralt för ett meningsskapande synsätt, varför 

M1:s uppfattning om att det inte enbart råder en envägs- eller flervägskommunikat-

ion även är de vi stödjer.   

5.2 Flaskhalsar, en nödvändighet 

Den flaskhalseffekt som beskrivs av både Welch och Jackson (2007) och White et al. 

(2010) där information som ska förmedlas påverkas av medarbetare på nyckelposter i 

organisationen ser även vi i vår undersökning. Båda de mellancheferna och informa-

tören anser sig ha en flaskhalsroll. Vad som vi anser vara mycket intressant är att det 

uppfattas som en av de viktigare arbetsuppgifterna. Mellancheferna säger sig tro att i 

det fall den sållande funktionen inte fanns, skulle medarbetarna inte klara av sina 

kärnuppdrag på grund av det stora informationsflödet. 

5.3 Val av medium 

Den empiriska undersökningen visar på att olika människor uppfattar det olika be-

kvämt att ta till sig information via valda medium. M1 föredrar exempelvis person-

liga möten medan M2 föredrar att ta till sig information via text. Respondenterna är 

dock överens om att alla medium inte bör användas till all typ av internkommunikat-

ion. Båda mellancheferna hävdar att okänslig information bäst förmedlas via e-post, 

medan känslig information och diskussionsämnen bör hanteras vid personliga möten.  

Enligt Welch och Jackson är en central del av internkommunikation val av medium. 

Men vilket medium som bör väljas i vilken situation finns det enligt Sjöqvist (2011) 

ett flertal teorier om. Enligt Falkheimer och Heide (2003) anser internkommunikatö-

rer med ett transmissionssynsätt att den bästa typ av medium är det som på ett effek-
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tivt sätt överför information med syfte att snabbt nå många. I förvaltningen används 

e-post som ett sådant medium. Enligt informatören skickas veckobrev via e-post en 

gång i veckan. Anledningen till att mediet e-post används är för att det på ett enkelt 

och snabbt sätt når fler medarbetare. E-posten ger dock mindre möjlighet till dialog. 

Till skillnad från transmissionssynsättet ser det meningsskapande synsättet kommu-

nikation som en dialog med syfte att bidra till gemenskap och skapa förståelse. Per-

sonliga möten är det medium framförallt dominerar i det meningsskapande arbetet på 

förvaltningen. Ett mellanting mellan det meningsskapande- och transmissionssynsät-

tet skulle kunna vara mediet telefonsamtal, men enligt respondenterna är det ett me-

dium som sällan används. Informatören anser att det inte är rimligt att exempelvis 

ringa runt till 55 olika chefer och säga samma sak. Att välja ett medium som under-

lättar till att informationen kan spridas till många faller därför naturligt.  

En intressant iakttagelse som gjorts i samband med dataanalysen är att det elektro-

niska medium som framförallt nämnts och diskuterats av våra respondenter är e-post. 

E-post är också det medium som våra respondenter förknippar med störst problem. 

Vi tror att det kan bero på att det ligger som ett mellanting mellan dialog och massut-

skick. Det är inte helt etablerat hur och till vad e-post ska användas i förvaltningen, 

vilket leder till problem. 

5.3.1 Val av medium kontra syn på internkommunikation 

Huruvida valet av medium kan kopplas till någon form av generellt synsätt på intern-

kommunikation i förvaltningen är svårt att fastställa. Informatören använder sig av 

mediet e-post för att underlätta spridningen av information som kan anses allmän, 

eller okänslig, men anser samtidigt att mediet personliga möten underlättar förank-

ringen. Orsaken till detta är att det på ett tydligare sätt visar om informationen nått 

fram eller inte. Men då organisationen har en stor omfattning anses det inte möjligt 

att använda annat medium än e-post eller intranät om informationen ska kunna spri-

das snabbt, enkelt och till många. Att just mediet e-post används oftast behöver där-

för inte ha en direkt koppling till att informatören anser att ett transmissionssynsätt är 

det mest effektiva, även om det i förvaltningen används mycket för informations-

spridning.  

5.3.2 Teorin om informationens rikhet  

Båda mellancheferna var tydliga med att valet av medium beror på känslighetsgraden 

i informationen. Att ett medium som kan anses präglas mer av det ena synsättet an-

vänds behöver därför nödvändigtvis inte vara en indikation på att det är just det syn-

sättet på internkommunikation som råder. Exempelvis behöver inte valet att använda 

e-post som medium mellan informatör och mellanchef betyda att det råder ett trans-

missionssynsätt på internkommunikationen där emellan, även om det enligt den em-

piriska undersökningen huvudsakligen upplevs göra det. Valet av medium skulle lika 

väl kunna förklaras av att informationen mellan informatören och mellancheferna 

oftast är av en okänslig karaktär. 

Enligt teorin om informationens rikhet som presenteras av Daft och Lengel (1984, i 

Sjöqvist 2011) har vissa medium möjlighet att reducera tvetydigheter bättre än andra. 

Vi väljer att koppla detta till att valet av medium beror på hur känslig informationen 
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är. Information som av respondenterna anses känslig rör oftast olika typer av nega-

tiva konflikter eller situationer som präglas av osäkerhet. Då är det enligt responden-

terna viktigt att välja ett medium som minskar risken för missförstånd. Att reducera 

mångtydigheter i informationen är huvudkriterium för att ett medium ska anses som 

rikt enligt teorin om informationens rikhet.  

Vi vill alltså peka på att val av medium egentligen inte hänger ihop med vilket syn-

sätt som eventuellt kan tänkas prägla förvaltningen, även om teorin om information-

ens rikhet och de olika synsätten kan kopplas till varandra. Valet av medium kopplar 

vi snarare till behovet av mediets rikhet än till synsätt. 

5.4 Informationsspridning i fokus – risk för information overload 

Båda mellancheferna belyser problematiken kring att det flödar för mycket informat-

ion i förvaltningen. Informatören nämner att vetskap finns om detta, men det är tyd-

ligt att det inte uppfattas som ett lika stort problem som hos mellancheferna. Eppler 

och Mengis (2003) beskriver att en individ som utsätts för mer information än denna 

kan hantera utsätts för information overload. Detta kan bland annat resultera i att 

förmågan att prioritera bland den information som mottagits försämras.  

Problemet skulle kunna kopplas till att det råder ett transmissionssynsätt på intern-

kommunikation. Om det är för stort fokus på att sprida information snarare än att 

förankra information tror vi att det kan innebära att medarbetarna slår ifrån sig in-

formationen snarare än att de tar den till sig. Enligt Falkheimer och Heide (2003) är 

ett problem med transmissionssynsättet just att fokus ligger på att förmedla informat-

ion snarare är att forma ett budskap. Informationen som sprids har därför nödvän-

digtvis inte något värde i sig utan kan snarare ses som ett verktyg för att hjälpa med-

arbetare att få svar på frågor och lösa problem. Det kan således vara orsaken till att 

medarbetarna upplever att informationsflödet är för stort, d.v.s. att det är för mycket 

ren information och för lite budskap.  

Varför mellancheferna men inte informatören upplever att informationsflödet är för 

stort skulle kunna förklaras av att informatören har lättare att förhålla sig till inform-

ationen. Det kan tänkas att det ger informatören en bättre överblick av all informat-

ion, vilken kan leda till att informatören har lättare att förstå sambandet mellan olika 

trådar av information. White et al. (2010) diskuterar att det är lättare att förhålla sig 

till information ju närmare ursprunget till densamma en befinner sig. Eftersom in-

formatören arbetar med informationen på ett annat sätt jämfört med de mellanchefer 

och medarbetare som mottar informatörens information, kan det tänkas att informatö-

ren har lättare att förhålla sig till informationen enligt White et al.s teori. 

Scholes (1997) anser att framtida organisationer har ett behov av att övergå till ett 

mer meningskapande synsätt på internkommunikation. Det finns en efterfrågan att i 

större utsträckning föra en dialog kring information som behöver förankras snarare 

än att bara sprida informationen. Ett mer meningsspanade synsätt skulle kunna leda 

till att förståelsen för informationen ökar då mindre plats lämnas till fri tolkning. Det 

skulle även kunna leda till att medarbetarna inte känner sig lika överbelastade med 

information. Vi tycker att en dialog gör att informationsflödet känns mindre betung-

ande än exempelvis en e-post inkorg eftersom en dialog gärna behandlar fler ämnen 

än ett, medan e-post gärna bara handlar om ett ämne.  
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Men som tidigare nämnts finns det svårigheter med att övergå till ett meningsskap-

ande synsätt på internkommunikation i större organisationer. Vad gäller informat-

ionsspridning i en organisation tycker vi att Welch och Jackssons (2007) teori fortfa-

rande stämmer överens med verkligheten. Vi tror att en övergång till att enbart se 

internkommunikation ur ett meningsskapande perspektiv skulle leda till att tiden som 

läggs på att hantera informationsflödet markant skulle ökas. Om organisationen ser 

kommunikation ur ett transmissionsperspektiv riskerar informationsflödet att bli hie-

rarkiskt och förmodligen också oerhört stort. 

Vi tror att problemet med att informationsflödet är för stort förmodligen inte går att 

lösa genom att övergå till att enbart se internkommunikation ur antingen ett trans-

missions- eller ett meningskapande synsätt. Lösningen ligger förmodligen snarare i 

att finna en balans mellan de båda synsätten. 

5.4.1 Ett praktiskt exempel 

Vad som orsakade det stora bortfallet i enkätundersökningen finns det ett flertal tan-

kar om. För att bena ut var problematiken uppstått väljer vi att utgå ifrån Eppler och 

Mengis (2003) modell kring de fem parametrarna i information overload. Den första, 

personliga faktorer, skulle kunna ha bidragit med exempelvis att arbetsbördan hos 

medarbetarna som mottagit enkäten varit tung redan innan. Detta kan ha lett till att 

tid för enkäten inte funnits.  

Informationens karaktär är det andra förslaget till möjligt förklaring. Medarbetarna 

som öppnat enkäten kanske inte förstått innehållet och därmed gjort ett val att inte 

svara. Vi kan helt enkelt ha använt oss av fel ordval när enkäten utformades. Den 

tredje, uppgiftens karaktär, vävs också in i frågan om enkätens utformning. Enkäter 

är dock en vanlig undersökningsform och även om internkommunikation inte är ett 

ansvarsområde för alla medarbetare tror vi att de allra flesta har funderingar kring 

det.  

Informationsteknologi är den fjärde parametern. Har valet av medium för att skicka 

ut enkäten påverkat svarsfrekvensen? Varför vi skickade ut enkäten med e-post var 

för att vi ansåg att mediet var lätt att hantera och underlättande administreringen. Om 

vi istället hade gått ut i verksamheten och delat ut enkäten på ett utskrivet papper 

kanske svarsfrekvensen hade varit större. Papper signalerar enligt White et al. (2010) 

ett viktigare budskap än exempelvis e-post. Att undvika ett meddelande är trots allt 

lättare via e-post än vid ett fysiskt möte.  

Även om val av medium, arbetsbörda och ordval är faktorer som kan ha påverkat 

enkätundersökningen så tror vi inte att så är fallet. Enkätfrågorna har ställts till både 

handledare och andra utomstående för att testas och frågorna har uppfattats som tyd-

liga. Av de fem parametrar som Eppler och Mengis (2003) anser påverkar informat-

ion overload anser vi att den sista, organisationens design, ligger till grund för de 

problem vi upplevt. 

Samtliga respondenter tydliggjorde att flaskhalsar är nödvändiga, inte minst i en 

större organisation. Informatören hävdade samtidigt att det alltid finns en risk med 

flaskhalsar då dessa kan medföra att informationen stoppas upp och inte når fram. 

Förklaringen till det stora bortfallet tror vi påverkats av flaskhalsarna. Vi tror risken 
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som informatören framförde kom att sätta spår i praktiken i detta fall. Med andra ord 

anser vi inte att den låga svarsfrekvensen beror på faktorer som går att koppla till 

medarbetarna, utan att det stora bortfallet är ett resultat av att flaskhalsarna i förvalt-

ningen sållat bort informationen. 

5.5 Förtroende 

Enligt White et al. (2010) bör informationsflöden riktas så direkt från sändare till 

mottagare som möjligt. Motiveringen till detta ges av att medarbetare är mer benägna 

att tro att informationen utsatts för filtrering eller har förvrängts genom den hierar-

kiska strukturen ju fler led informationen passerar. Men undersökningsresultatet vi-

sade på att möjligheten att rikta informationsflödet direkt från ledning till medarbe-

tare är ett problem i en större organisation.  

Internkommunikationen handlar mycket om ett förtroende. Det bör finnas ett förtro-

ende både mellan informatören och mellancheferna, men också mellan medarbetare 

och mellanchefer. Informatören som förmedlar information till mellancheferna behö-

ver veta att informationen förs vidare på ett bra sätt. Då mellanchefen i sin roll har ett 

behov av, samt ett ansvar för att sålla i den information som ska föras vidare bör mel-

lanchefen även kunna lita på att informatören endast väljer ut och skickar informat-

ionen som anses lämplig. Om mellanchefen uppfattar att information inte är det me-

nar White et al. att risken för ryktesspridning ökar. Det bör även finnas ett förtroende 

mellan mellanchefen och medarbetarna då medarbetarna måste kunna lita på att mel-

lanchefen sållar bort rätt information och för vidare sådan information som medarbe-

tarna kan anse viktig.   
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6 Slutsats 

I det inledande arbetet med uppsatsen fanns ett intresse av att undersöka internkom-

munikation i en större offentligt organisation. Tanken växte fram efter en diskussion 

om hur kurserna hade upplevts under de 2,5 år som vi då spenderat på universitetet. 

Vad hade varit bra? Vad hade varit dåligt? Vad hade kunnat göras annorlunda? Slut-

ligen landade vi i frågan “ Vilken syn på internkommunikation är mest användbar för 

att information ska förankras i en större organisation?”  

Vår första slutsats, som drogs väldigt tidigt i arbetet, är att den interna kommunikat-

ionen är en komplex men viktig fråga. Våra intervjurespondenter anser att intern-

kommunikationen fungerar bra, eller som M1 uttrycker det, “Så bra man kan för-

vänta sig”. Samtidigt betonar samtliga intervjurespondenter att det finns förbätt-

ringsmöjligheter.  

6.1 Förankra information – medieval och kontroll 

Welch och Jacksons (2007) uppfattning är att det inte är möjligt att till 100 % kunna 

försäkra sig om att information förankrats, vilket bekräftas av både informatören och 

mellancheferna. Det är inte heller möjligt att försäkra sig om att den tolkats på ett 

korrekt sätt i en organisation – enligt respondenterna speciellt inte i en organisation 

med en omfattning som den undersökta har. Underfrågan som handlar om koppling-

en mellan val av medium och informationsförankring besvarar respondenterna enligt 

följande; båda mellancheferna samt informatören anser att de med mediet personligt 

möte har lättare att konstatera huruvida information har förankrats hos medarbeta-

rena eller ej. De menar att personliga möten, jämfört med exempelvis e-post, möjlig-

gör för en tolkning av bland annat kroppsspråk vilket kan ge en uppfattning om 

huruvida informationen förankrats. Detta tycker vi tyder på att teorin om informat-

ionens rikhet (Daft & Lengel i Sjöqvist 2011) vinner poäng även i praktiken. 

Informatören har i vår undersökning inte ett ansvar att undersöka huruvida informat-

ion förankrats, utan uppgiften åligger mellancheferna. De anser dock inte att de har 

möjlighet att fullt ut kunna konstatera huruvida information förankrats och tolkats 

korrekt. Som skäl anges att tidsutrymmet för personliga möten och dialog är begrän-

sat. Det är hög arbetsbelastning och många arbetsuppgifter, vilket leder till att myck-

et information bara förmedlas och inte förankras. 

Frågan ”På vilket sätt försäkrar sig en organisations ledning om att viktig informat-

ion når ut och tolkas rimligt korrekt i en organisation?” besvaras med följande slut-

sats; i större organisationer är det svårt att genomföra kontinuerlig uppföljning på 

huruvida information har förankrats och tolkats korrekt.  Vi anser att en viktig faktor 

för en fungerande internkommunikation därför är att organisationsklimatet präglas av 

ett ömsesidigt förtroende. Det finns ett behov av att medarbetare kan lita på att in-

formationen färdas hela vägen ut. Vi ser även att det finns ett behov av att högre che-

fer kan lita på att medarbetarna ger återkoppling om det är något i informationen de 

inte förstår, så att de inte ignorerar information för att den är svårtolkad. 
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6.2 Vilken syn på internkommunikation är mest användbar? 

Undersökningsresultatet tyder på att uppfattningen kring vilket synsätt som är mest 

användbart beror på vem som tillfrågats, vilken typ av organisation det rör sig om 

och framförallt vilken typ av information det är som ska förankras. Det finns respon-

denter som uttrycker en önskan om att få all information som är möjlig via medium 

som vi förknippar med ett transmissionssynsätt, exempelvis e-post.  Det finns också 

de som föredrar att boka personliga möten för att förmedla eller motta information, 

vilket vi kopplar till ett meningsskapande synsätt. Personliga preferenser spelar alltså 

stor roll vid val av medium, och därmed syn på internkommunikation.  

Vi tycker dock att det är viktigt att betona kopplingen mellan synsätten, teorin om 

informationens rikhet samt val av medium. Det är lättare att skapa mening med ett 

medium som innehar en högre informationsrikhet. Ett medium som är fattigare enligt 

teorin om informationens rikhet tenderar också att vara medium som förknippas med 

det mekaniska överförandet av information, eller transmissionssynsättet. 

Vår centralaste slutsats, och svaret på problemformuleringen, är också den som vi 

finner stöd för i många andra forskningsresultat. En effektiv kommunikation kan inte 

bestå av enbart det ena eller det andra synsättet, vilket även vår undersökning tyder 

på. Vi har uppfattat att våra respondenter har en tanke kring att ett användande av 

enbart ett transmissionssynsätt eller enbart ett meningsskapande synsätt fungerar lika 

dåligt. Istället bör de två synsätten komplettera varandra i enlighet med det som både 

Welch och Jackson (2007) och White et al. (2010) visat på i sina tidigare undersök-

ningar. Vi anser att en kombination av de två synsätten är nödvändig för en väl fun-

gerande internkommunikation, även i en större organisation. Det är mycket möjligt 

att balansen är svår att hitta, men när den uppnås ger det ett bra informationsflöde 

och det skapas också en väg för dialog. 

6.2.1 Timglas 

En iakttagelse vi gjort är att flaskhalsfunktionen anses vara viktig i förvaltningen. 

Dels för att den underlättar informationsflödet genom att endast vidarebefordra den 

information som kan anses relevant för mottagaren, och dels för att den möjliggör för 

medarbetare att lättare ta till sig informationen som skickats ut. Även om flaskhal-

sarna tycks tillhöra en transmissions-teori är vår uppfattning att flaskhalsarna även 

möjliggör för ett mer meningsskapande synsätt på internkommunikation. Dialog i 

stora grupper är enligt vår uppfattning komplext, och i och med att flaskhalsar skapar 

mindre grupper i den stora gruppen, möjliggörs mer dialog. För att den interna kom-

munikationen ska fungera i förvaltningen krävs då att informatör och mellanchef har 

en bra dialog. Vi väljer att se detta fenomen, mycket förenklat, som ett timglas. 

Figur 4. Timglas för flaskhalseffekten 
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I timglaset finns inte bara en, utan tvåflaskhalsar. Den övre flaskhalsen har en insam-

lande funktion åt sitt håll, och för informationen vidare genom en smal kanal. I den 

undre delen väljer sedan den andra flaskhalsen hur hen vill förmedla informationen 

ut i organisationen. Timglasmodellen är menad att visa på att det finns sektioner i 

organisationen som präglas av envägskommunikation, men även att det går att vända 

på timglaset så att informationsflödet sker åt båda håll. Det verkar dock som att in-

formationen framförallt flödar åt det ena eller andra hållet. En faktisk dialog uppfat-

tar vi sker i forum som även om de är standardiserade inte följer den ”normala” 

kommunikationsvägen. Dialogvägarna finns dock i organisationsstrukturen, och me-

ningsskapande aktiviteter är inplanerade utöver de vanliga informationsvägarna. 

Dessa, enligt Welch och Jacksson (2007), kallade okontrollerade informationspro-

cesser flödar neråt eller utåt i organisationen och passerar genom flaskhalsarna. Det 

finns därför en risk för att information inte når ut till alla medarbetare i förvaltningen. 

En fråga som dock kan ställas är om det är att se som en nackdel. Självklart bör den 

som vill kunna få tag på all information som inte är sekretessbelagd, men vi tror att 

det finns en poäng i att informationen rensas innan den presenteras. I den undersökta 

förvaltningen har medarbetarna varierande arbetsuppgifter varför det inte finns skäl 

att delge samtliga medarbetare information om allt. Vi tror att det är bättre att ha 

möjlighet att nå informationen via en lättnavigerad site och få det som är relevant via 

e-post eller möten. Vi tror att en helt okontrollerad dialog skulle leda till information 

overload och att organisationen istället för att fokusera på sitt uppdrag blev tvungen 

att bara katalogisera och hantera information. 

6.3 Avslutande reflektion och förslag på vidare forskning 

Efter arbetet med uppsatsen infinner sig en känsla av tomhet. Det har gått så fort att 

tid för reflektion varit näst intill obefintlig. Om mer tid funnits till arbetet hade vi valt 

att vidare utforska fenomenet information overload, eller i allmänhet vilka förbätt-

ringsmöjligheter som finns i fallorganisationen. Intressant vore att vidare forska på 

större organisationer och undersöka om det finns några gemensamma nämnare när 

internkommunikationen är bristande. Vi undrar vilka faktorer som kan isoleras för att 

förklara orsaken till bristande internkommunikation. Ett spännande perspektiv kan 

vara att bygga en uppsats på kopplingen en mindre fungerande internkommunikation 

och Eppler och Mengis (2003) fem kategorier kring orsaker till information overload.  

Ett önskemål som mellancheferna framförde var att få informationen ännu mer lät-

tillgängligt genom en ytterligare riktad information. Vidare forskning skulle kunna 

syfta till hur en informatör lämpligt bör sortera och rikta information för att göra den 

lättåtkomlig för mellanchefer och medarbetare. 

Vi anser att vi på grund av den korta tidsramen och omfattningen som arbetet ska 

hålla sig inom var tvungna att göra många avgränsningar. Det hade därför varit in-

tressant att även genomföra samma undersökning fast i en större omfattning. Kanske 

kan en undersökning göras i samma fallföretag, men istället för att bara undersöka 

internkommunikationen i en förvaltning, skulle en undersökning kunna genomföras i 

organisationen som helhet. Uppsatsens undersökning visade på att internkommuni-

kationen i den undersökta förvaltningen är problematisk. Men hur fungerar intern-

kommunikationen i organisationen som helhet? Gäller samma resultat även där, 
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d.v.s. att det krävs att det finns en balans mellan ett tranmissionssynsätt och ett me-

ningsskapande synsätt på internkommunikation?  Om inte, vilket synsätt är domine-

rade och varför? 

 

 



37 

 

Källförteckning 

Bryman, A. & Bell, E. (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Li-

ber Ekonomi 

 

Carey, J W. (2009), Communication as culture: revised editon. New York: 

Routledge 

 

Dahlkwist, M. (2012), Kommunikation. Stockholm: Liber 

 

Eppler, M.J. & Mengis, J. (2003) The Concept of Information Overload: A Review 

of Literature from Organization Science, Accounting, Marketing, MIS, and Relat-

ed Disciplines, in: The Information Society. An International Journal, 20(5) sid. 

325-344 

 

Falkheimer, J. & Heide, M. (2003), Reflexiv kommunikation- Nya tankar för strate-

giska kommunikatörer. Kristianstad: Liber 

 

Hartman, J. (2004), Vetenskapligt tänkande. Lund: Studentlitteratur 

 

Heide, M., Johansson, C. & Simonsson, C. (2005), Kommunikation & organisation. 

Malmö: Liber 

 

Kalla, H K. (2005), Intergrated internal communications: a multidiciplinary perspec-

tive.  Corporate communications: An internal journal. Vol. 10. No 4 s. 302-314 

 

Larsson, L. (2008), Tillämpad kommunikationsvetenskap. Poland: Studentlitteratur   

 

Mazzei, A. (2010), Promoting active communication behaviours through internal 

communication. Corporate Communications: An International Journal Vol. 15 

No. 3 s. 221-234 

 

Morgan, J M., Reynolds, C M., Nelson T J., Johanningmeier A R. & Griffin Michael, 

A P. (2004), Tales from the fields: Sources of employee identification in argibusi-

ness. Management Communication Quartely Vol. 17 No. 3 s. 360-395 

 

Nationalencyklopedin (2014), information. 

http://www.ne.se/lang/information/211471, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-

04-10. 

 

Nationalencyklopedin (2014), kommunikation. 

http://www.ne.se/lang/kommunikation, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-04-

10. 

 

Orsini, B. (2001), Improving internal communications. Internal Auditor Vol. 57 No. 

6 s. 28-33 

 

Scholes, E. (1997), Handbook of internal communication. England: Gower 

 



38 

 

Shannon, C E. & Weaver, W. (1998), The mathematical theory of communication. 

USA: The Board of Trustees of the University of Illinois 

 

Shockley-Zalabak, P S. (2009), Fundamentals of organizational communication. 

Knowledge, Sensitivity, Skills, Values. USA: Pearson Education 

 

Simon, H A. (1997), Administrative Behavior, Fourth edition. New York: The Free 

Press 

 

Simonsson, C. (2002), Den kommunikativa utmaningen. Lund: Sociologiska institut-

ionen 

 

Sjöqvist, E. (2011), Gränslös kommunikation. Rapport, Visby: Högskolan på Got-

land, tillgänglig online: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:547919 

 

Stein, A. (2006), Employee communications and community: An exploratory study. 

Journal of Public Relations Research Vol. 18 No. 3 s. 249-264 

 

Strid, J. (1999), Internkommunikation inom organisationer, företag och myndigheter. 

Sverige: Studentlitteratur 

 

Verčič, A T. & Verčič, D. (2012), Internal communication: Definition, parameters 

and the future. Public Relations Review 38 s. 223-230 

 

Weick, K E. (1995), Sensemaking in organizations. USA: Sage publications 

 

Welch, M. (2013), Mastering internal communication: Knowledge foundations and 

postgraduate education. Public Relations Review 39 s. 615-617 

 

Welch, M. & Jackson, P R. (2007), Rethinking internal communication: a stakehold-

er approach. Corporate communications: An International Journal Vol. 12 No. 2 

s. 177-198 

 

Welch, M & Ruck, K (2011), Valuing internal communication: management and 

employee perspectives. Public Relations Review. Vol. 38 No. 2 s. 294-302 

 

White, C, Vanc, A & Stafford, G (2010), Internal communication, information 

satisafaction and sense of community: The effect of personal influence. Journal of 

public relations research, 22(1) s. 65-84. 

 



39 

 

Bilaga Intervjuguide  
1. INTERNKOMMUNIKATION ALLMÄNT 

- Vad innebär internkommunikation för dig? 

-Vad handlar intern kommunikation om i din verksamhet? 

 

2. PERSPEKTIV 

Internkommunikationen kan präglas av antingen en envägskommunikation, d.v.s. 

ledning-chef-medarbetare, eller en fler vägskommunikation, d.v.s. ledning-chef-

medarbetare-chef. 

-Vad anser du präglar internkommunikationen inom förvaltningen, envägs- eller 

flervägskommunikation? 

Enligt nationalencyklopedin består kommunikation av information vilket handlar om 

att förmedla ett budskap.  

-Hur tycker du att förmedlandet av information via den interna kommunikationen 

fungerar i dagsläget inom förvaltningen? 

- Vem avgör vilka som tar del av vilken information?  

-Vad ser du för förbättringsmöjligheter? 

 

3. KANAL 

Internkommunikation kan förmedlas via olika kanaler, exempelvis e-post, möten etc. 

-När använder du vilken kanal? 

-Vilket kanal för internkommunikation uppfattar du ger bäst resultat? 

Enligt förvaltningens kommunikationsstrategi ska information i allt större utsträck-

ning kommuniceras med hjälp av elektroniska medel. 

-Anser du att detta är positivt eller negativt för internkommunikationen inom för-

valtningen? 

 

4. PROBLEM 

Enligt teorin anses chefer kunna utgöra s.k. flaskhalsar, d.v.s. att de sorterar ut in-

formation som ska föras vidare i en organisation utifrån egen personlig åsikt.  

-Anser du att viktig information når ut med hjälp av internkommunikationen till 

de som bör beröras? 

- Hur försäkrar du dig om att informationen når ut i så fall? 
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Bilaga Enkätundersökning 
Introduktionsbrev: 

Hej! 

Denna enkät är en del i en kandidatuppsats som skrivs vid Uppsala Universitet Cam-

pus Gotland.  

Du har blivit ombedd att delta i denna enkät eftersom du arbetar som lärare på en 

grundskola på Gotland.  

Vi som gör undersökningen tittar på upplevelsen av intern kommunikation och ber 

dig därför att svara så ärligt som möjligt. 

Intern kommunikation definierar vi som all kommunikation som sker inom en orga-

nisation, alltså även kaffe-rastsprat.  

Självklart är du anonym! 

 

Frågor 

 Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

till liten 

del 

Stämmer 

till viss 

del 

Stämmer 

till stor 

del 

Stämmer 

helt 

Jag tycker att intern-

kommunikationen fun-

gerar bra inom förvalt-

ningen 

     

Jag upplever mig vara 

välinformerad om vad 

som händer på förvalt-

ningen. 

     

Jag upplever att den 

information som är 

nödvändig för mitt jobb 

når fram till mig via 

internkommunikationen 

     

Jag upplever att intern-

kommunikationen 

präglas av en flervägs-

kommunikation, d.v.s. 

informationen går från 

ledningen-chef-

medarbetare men även 

åt andra hållet 

     

Jag upplever att intern-      
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kommunikationen 

präglas av en envägs-

kommunikation, d.v.s. 

informationen går från 

ledningen-chef-

medarbetare 

Jag tror att det finns 

information som skulle 

vara intressant för mig 

som inte når mig. 

     

 

Välj de tre begrepp som du anser viktigast för en bra internkommunikation på din 

arbetsplats 

 Dialog 

 Hierarki 

 Gemenskap 

 Möten  

 E-post  

 Monolog 

Välj de tre begrepp som du anser präglar internkommunikationen på din arbetsplats 

 Dialog 

 Hierarki 

 Gemenskap 

 Möten 

 E-post 

 Monolog 

Via vilken kanal för intern kommunikation föredrar du att ta emot information rö-

rande barn och ungdomsförvaltningen? 

 E-post 

 Personligt möte 

 Intranät 

 Nyhetsbrev 

 Interntidning 

 Övrigt 

 

Har du ytterligare tankar eller reflektioner är du välkommen att skriva dessa här! 


