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Förord 

Det är 32C i skuggan. Vi ligger i en varsin hängmatta på ön Koh Mook längs Thailands västkust. 

Resan har pågått ett par veckor och framtiden har sakta men säkert kommit smygande, 

uppsatsskrivande och arbetssökande ligger framför oss. Vi pratar om våra tidigare arbetsplatser, 

vad som var bra och vad som definitivt kunde förbättras. En gemensam nämnare vid våra 

tidigare anställningar har varit bristande kommunikation. Vi försökte minnas ett enda jobb där vi 

kunde säga vilka mål vi arbetat mot? Eller en arbetsplats där vi haft full koll på alla aktiviteter 

som sker?  Vi kom inte på något. Vi påminner varandra om att komma ihåg dessa saker till våra 

framtida karriärer som framgångsrika ledare! 

Så, att vi skulle skriva uppsatsen tillsammans och inom det vida ämnet marknadsföring, var 

ungefär det enda som var bestämt. Men, inspirerad av vår bakgrund och med viljan att förändra, 

tog vi ett beslut liggandes just i hängmattan, under en palm på Koh Mook; - Intern 

Kommunikation – såklart det skulle bli vårt uppsatsämne! 

Vi vill rikta ett särskilt tack till vår handledare Ann-Christin Häggqvist, eller Anki-Panki som vi 

i smyg kallat henne. Då vi först kom i kontakt med Ann-Christin visade det sig att, inom 

företagsekonomin var vårt valda ämne marknadsföring, ungefär så långt bort man kan komma 

från Ann-Christins huvudämne, redovisning. Detta såg vi tillsammans med Ann-Christin som en 

spännande utmaning och det hela mynnade ut i ett jättefint samarbete där vi upplever att Ann-

Christin visat ett genuint intresse för oss, vårt valda ämne och vår kandidatuppsats.  

 

Vi vill även rikta ett särskilt tack till våra Respondenter som tagit sig tid och visat engagemang 

för vår studie.  

 

 

Tack! 
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Maj 2009 
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Sammanfattning 

Titel:  Hörs det bra där bak? – En kvalitativ studie om den interna 

kommunikationens utmaningar och vinster hos företag inom service- och 

tjänstesektorn. 

Författare:                Ida Mellberg och Malin Hising 

Handledare:                Ann-Christin Häggqvist 

Frågeformulering: Vilka utmaningar och vinster kan intern kommunikation 

generera för företag inom service- och tjänstesektorn? 

Syfte: Huvudsyftet med vår uppsats är att studera och utveckla en 

förståelse för hur den interna kommunikationen används i 

praktiken hos företag inom service- och tjänstesektorn.  

Vårt delsyfte är att upptäcka aspekter som är viktiga att ta i 

beaktning vid implementering och användandet av intern 

kommunikation.   

Metodansats: Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod och genomfört 

intervjuer med respondenter som representerat fem olika företag 

verksamma inom service- och tjänstesektorn.  

Slutsatser: Resultatet i denna studie har visat på en medvetenhet bland 

Respondenterna om den interna kommunikationens effekter. En av de 

främsta utmaningar som visat sig bland samtliga Respondenter är att 

lyckas nå ut till alla mottagare inom organisationen. Vi har kommit fram 

till att riktade meddelanden når mottagaren på bästa sätt men att det 

upplevs svårt att utforma och rikta informationen. Lyckas ledningen med 

de utmaningar den interna kommunikationen medför kan det genera flera 

vinster. Vinsterna kan vara en delaktig och mer motiverad personal. Det i 

sin tur kan leda till att det skapas en trygghet på arbetsplatsen och att 

effektiviteten höjs. Vidare har vi kommit fram till att arbetet med den 

interna kommunikationen underlättas om en dokumenterad strategi finns, 

vilket har visat sig inte finns hos alla våra Respondenter. Avslutningsvis 

kan vi konstatera att verkligenheten har visat sig vara mer komplex än 

vad teorin visar, men att en väl fungerande intern kommunikation är av 

stor betydelse för företagens resultat.  

Nyckelord: Intern kommunikation, intern marknadsföring, service- och 

tjänstesektorn, implementering, utmaningar, vinster. 
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1. Inledning 

___________________________________________________________________________ 

 

I detta inledande avsnitt beskriver vi det ämnesval och den diskussion som mynnat ut i vår valda 

frågeformulering. Vi förklarar och motiverar varför vi valt att belysa just intern kommunikation. 

Vidare presenterar vi vår frågeformulering samt det syfte som är studiens utgångspunkt. 

Avslutningsvis redogör vi för begreppen intern kommunikation och implementering som är 

återkommande genom arbetet, våra avgränsningar som påverkar vår uppsats samt uppsatsens 

disposition.    

___________________________________________________________________________ 

1.1 Varför valde vi ämnet intern kommunikation? 

 

”Viskleken går ut på att ett antal personer, vanligen minst fem, står eller 

sitter i en ring. Personen som utses att börja hittar på en mening som den 

sedan viskar till personen bredvid. Sedan viskar de andra deltagarna i 

tur och ordning meddelandet ett varv i cirkeln. Meddelandet skall inte 

upprepas mer än en gång av varje person. När meddelandet når den sista 

personen i cirkeln så säger denna person meddelandet högt. Poängen 

ligger i att meddelandet med stor sannolikhet förvanskats när det når den 

sista personen i kedjan, vilket kan ge både en humoristisk och tänkvärd 

poäng”.1 

Ovanstående är ett bildligt exempel på hur svårt det är att kommunicera framgångsrikt och att 

förmedla information inom en grupp individer. Detta exempel utspelas ofta på dagisnivå men vi 

ser likheter och drar paralleller från viskleken till företag och större organisationer. För att 

överföra ovanstående illustrerade exempel till företagsvärlden jämför vi en högt uppsatt ledare 

som vill förmedla information, med den första personen i viskleken. Därefter ska meddelandet 

passera flera led från högsta ledningen till mellanchefer, för att slutligen nå medarbetarna. I 

denna process ska meddelandet sändas, mottagas och tolkas av olika individer. Slutligen kan 

frågan ställas, precis som i viskleken, överensstämmer det mottagna meddelandet med chefens 

tänkta meddelande? 

 

Det kan finnas många bakomliggande anledningar till att kommunikationen inte är lyckad. 

Kommunikationen utgår inte enbart från företagsledarna, men de kan påverka och sätta tonen 

inom företaget på ett sätt som är betydande och många gånger avgörande. En studie vi tagit del 

av redovisar svar på frågan: Vilken egenskap är den viktigaste hos en ledare? Svaren visade 

                                                           
1
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Viskleken 



entydigt att goda kommunikativa egenskaper värderades allra högst hos ledaren.
2
 Barrett menar 

att; 

 

”Utan en effektiv kommunikation är en ledare inte en effektiv ledare”
3
 

 

Vi anser att kommunikation är en process som ständigt måste pågå, då vi lever i en oupphörligt 

föränderlig värld. Vi tror att ett företag, genom intern kommunikation kan påverka sin 

verksamhet i positiv bemärkelse. Ämnesvalet intern kommunikation är något vi har personliga 

intressen i då vi upplevt att, oavsett arbetsplats, är detta ett ämne som alltid är aktuellt och som 

ingen inom företaget kan undgå. Därför anser vi det intressant att studera detta närmare och vi 

tror oss kunna bidra till forskningen, samt skapa en djupare förståelse för intern kommunikation, 

som kommer hjälpa oss i vårt framtida arbetsliv.  

1.2 Problembakgrund 

Under senare delen av 1800-talet utvecklades jordbrukssamhället till att bli mer industrialiserat. 

Inriktningen gick mer mot handels- och produktionsutveckling och det var starten till dagens 

industrisamhälle. Den traditionella synen på företag är att transaktioner sker mellan 

färdigproducerande varor och pengar, även kallad Transaktionsmarknadsföring. Fokus ligger 

således på produktens kvalitet, pris och ett på förhand skapat värde.
4
 Detta innebär att företaget 

med denna inriktning, går miste om att skapa ett mervärde för kunden i samband med 

kärnprodukten. Detta mervärde kan bestå av modifiering av produkten, en utökad service eller 

andra variabler som i sin tur stärker företagets konkurrenskraftighet. Utvecklingen har fortsatt 

och vi har idag en allt större kundmedvetenhet och ett väl utvecklat servicetänk. Således menar 

vi att ett paradigmskifte skett från en renodlad transaktionsmarknad till en mer 

relationsorienterad marknad.  

Grönroos menar att kunder med tiden blivit mer inriktade på att ta del av ett omfattande 

tjänsteerbjudande
5
. Således har företag inom servicesektorn utvecklat och tagit fram strategier 

och arbetssätt för att uppnå kundnöjdhet. Att uppnå kundnöjdhet är en utmaning där företagen 

måste vara väl införstådda med kundernas förväntningar, och således sträva för att uppnå dessa.
6
 

I och med detta menar vi att det utvecklas en mer relationsinriktad marknadsföring där kunden är 

delaktig i arbetet med att skapa ett lyckat tjänstemöte.  

I takt med att företag blivit mer relationsinriktade och det faktum att personalen utgör en viktig 

del av tjänsten, menar vi att kraven ökat på företag bedriver en väl fungerande intern 

                                                           
2
 Barrett, Deborah J. (2006), Strong communication skills a must for today’s leaders, Handbook of Business 

Strategy, s. 385 
3
 Barrett (2006), s. 385 

4
 Grönroos, Christian (2008), Service management och marknadsföring – kundorienterat ledarskap i 

servicekonkurrensen, Malmö: Liber AB, s. 40-41 
5
 Ibid. s. 43 

6
  Wilson, Alan; Zeithaml, Valerie A; Bitner, Mary Jo; Gremler, Dwayne D. (2008), Services Marketing – 

Integrating Customer Focus Across the Firm, 1
st
 European Edition, London:, McGraw-Hill, s. 56  



kommunikation. Detta då integrationen mellan företaget och kunden sker genom 

servicepersonalen som således skall förmedla företagets budskap.  

Oavsett när, var eller hur ett företag eller en individ samverkar är kommunikation något som 

ständigt finns omkring oss och är aktuellt. Människan har genom alla tider kommunicerat på 

olika sätt. Det som krävs för att kommunikation skall uppstå är att information utbyts mellan 

minst två parter. Inom företag uppmärksammandes den interna kommunikationen först på allvar 

under 40-talet. Tidigare låg fokus främst på att effektivisera produktionen och information var 

således inte ett prioriterat ämne. Den interna kommunikationen hade sin tyngdpunkt hos 

sändaren och man behandlade då alla mottagare på liknande sätt utan hänsyn till kontextuella 

faktorer och individuella egenskaper, som kunde komma att påverka mottagarens förmåga att 

tolka meddelandet. Dock har synen utvecklats på individen inom företaget och mottagaren är 

idag en mer aktiv och uppmärksammad part i kommunikationen, som kräver mer riktad och 

individanpassad information.
7
  

Då teknologin har utvecklats har även sättet att kommunicera på kommit att förändras. 

Integrationen genom företaget har underlättats och avståndet mellan olika avdelningar förkortats.
 

8
 Detta genom att företag på ett enklare sätt kan distribuera information via exempelvis e-post 

istället för att kalla till ett möte. Detta faktum innebär att möjligheterna ökar, men det medför 

även risker. Då informationssamhället utvecklats och informationskanalerna ökat, innebär det att 

utbudet av information inte är i balans med vår konsumtion av information. Vi menar att det är 

en tydlig indikator på att ledningen måste vara medveten om när och hur den interna 

kommunikationen används för att få största möjliga genomslagskraft. Detta leder oss till vårt 

valda problemområde, där vi valt att studera hur den interna kommunikationen ter sig i företag 

inom service- och tjänstesektorn.  

1.3 Frågeställning 

 

Vilka utmaningar och vinster kan intern kommunikation generera för 

företag inom service- och tjänstesektorn? 

1.4 Syfte 

 

Huvudsyftet med vår uppsats är att studera och utveckla en förståelse för 

hur den interna kommunikationen används i praktiken hos företag inom 

service- och tjänstesektorn.  

Vårt delsyfte är att upptäcka aspekter som är viktiga att ta i beaktning 

vid implementering och användandet av intern kommunikation.   

                                                           
7
 Strid, Jan (1999), Intern kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter, Lund: Studentlitteratur, s. 

9 -11 
8
 Holm, Olof (2006), Communication processes in critical systems: Dialogues concerning communications, 

Marketing Intelligance & Planning, Vol. 24, No. 5, s. 494 



 

1.5 Definitioner av återkommande begrepp 

Vi kommer i denna uppsats att ha nedanstående definition av intern kommunikation som 

utgångspunkt;  

”Intern kommunikation är alla de aktiviteter som sker för att föra en 

dialog inom företaget om viktiga mål, strategier och beslut som syftar till 

att skapa förståelse och engagemang hos medarbetarna. Det kan vara 

samtal mellan chef och medarbetare samt möten av olika slag, från 

formella möten till småpratet vid kaffet. Dialogen kan också föras i 

”communities” på intranät eller via chattar och e-post.”9 

Då vi i vår frågeställning väljer att se till de vinster intern kommunikation kan generera, syftar vi 

inte direkt till monetära vinster utan i första hand aspekter som på lång sikt kan resultera i en 

ekonomisk vinst. 

I vårt delsyfte  har vi för avsikt att finna aspekter som är viktiga att ta i beaktning vid 

implementering av intern kommunikation. Den interna kommunikationen finns inom alla företag 

oavsett om den är effektiv eller ineffektiv. Då vi återkommande använder begreppet 

implementering vill vi förtydliga att vi syftar till hur företaget medvetet vidtar åtgärder som 

främjar den interna kommunikationen.   

1.6 Avgränsningar 

Vi har valt att se till företag med vinstdrivande intressen. I dessa företag är den externa 

marknadsföringen ett traditionellt sätt att locka till sig nya kunder och således öka omsättningen. 

Vidare väljer vi att studera företag verksamma inom service- och tjänstesektorn. Det valet har 

fallit sig naturligt med tanke på vår akademiska och personliga bakgrund. Detta val innebär att vi 

väljer bort andra branscher som exempelvis tillverkande företag. Det hade varit intressant, men 

med tanke på denna kandidatuppsats omfattning har vi valt att enbart se till service- och 

tjänstesektorn.  

Vad gäller ämnesvalet intern kommunikation har vi valt en övergripande bild. Det hade varit 

möjligt att gå djupare på vissa områden, exempelvis att enbart studera de kommunikationsvägar 

företagen använder för att kommunicera internt, men vi anser att den övergripande bild vi får är 

fullt tillräcklig för att besvara studiens syfte.  

Vad gäller val av respondenter har vi valt att enbart se till ett ledningsperspektiv, i enlighet med 

det perspektiv som presenteras i 2.2. Vi hade sett det av värde att även intervjua olika 

intressenter inom företaget för att få olika aspekter och vinklar på studien, men även här har vi 

avgränsat oss med hänsyn till studiens omfattning. 

                                                           
9
 http://www.vinco.se/display.cgi?page=fraga_chosen#ikm 



1.7 Dispositionen av vår uppsats 

För att tydliggöra upplägget i vår studie har vi i nedanstående figur redogjort för den disposition 

vi kommer att utgå från. För att underlätta metodavsnitten för läsaren, har vi valt att dela upp 

metodavsnittet i två olika kapitel; teoretisk metod respektive praktisk metod. Den teoretiska 

metoden har vi placerat innan det teoretiska kapitalet för att öka förståelsen för den teoretiska 

referensramen. Därefter redogör vi för den praktiska metoden som mer konkret presenterar hur vi 

gått till väga vid insamling av vårt empiriska material. Vidare kopplar vi samman teori och 

empiri i kapitlet analys, som sedan sammanfattas i slutsatsen. Avslutningsvis reflekterar vi som 

uppsatsförfattare över studien och dess resultat i diskussionskapitlet, och allra sist redogör vi för 

våra sanningskriterier som hjälper läsaren i sin värdering av vår uppsats. I nedanstående figur 

visar vi grafiskt hur dispositionen av uppsatsen är upplagd;

 

Figur 1: Disposition av Hising/Mellberg 
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2. Teoretisk metod 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel redogör vi för den teoretiska metoden och dess utgångspunkter. Dessa ger 

relevant information om faktorer som har kommit att påverka vår studie. Vi förklarar de 

ansatser och de förutsättningar vi haft. Avslutningsvis redogör vi för våra val av teorier samt 

kritiskt granskar dessa. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Förförståelse 

2.1.1. Hur ser vår allmänna förförståelse ut? 

De senaste åren har vårt samhälle utvecklats från att vara produktinriktat till att i allt högre grad 

vara mer serviceinriktat. Denna samhällssyn har betydelse för vår studie, eftersom vi som 

uppsatsförfattare påverkas av det samhälle vi lever i. Vi menar att faktorer såsom uppfostran, 

värderingar och erfarenheter skulle göra det omöjligt att vara helt objektiv.  

Intresset för intern marknadsföring och intern kommunikation har vuxit fram hos oss båda på 

flera olika sätt. Vi har flera års erfarenhet av arbete i servicesektorn och vi har ur ett 

arbetstagarperspektiv upplevt att kommunikationen vid våra tidigare arbetsplatser varit 

bristfällig. Det har rört sig om allt från otillräcklig information i säljkampanjer till grundläggande 

avsaknad av en medveten och planerad kommunikation inom företaget. Vi har även sett denna 

problematik ur ett kundperspektiv. Vid flertalet tillfällen har vi upplevt att vi som kunder kan 

mer om en tjänst än vad företagets representant gör i tjänstemötet. Vi anser det vanligt 

förekommande att företaget redogör för sitt budskap genom exempelvis extern marknadsföring, 

men då den anställda representerar det verkliga mötet blir det påtagligt att kommunikationen har 

brustit då de inte förmedlar samma budskap.  

 

Våra erfarenheter säger oss att ledning och personal inte alltid talar samma språk, vilket i sin tur 

kan medföra att tjänstemötet inte uppfyller kundens förväntningar. Våra tidigare erfarenheter 

påvisar vikten av intern kommunikation och intern marknadsföring men att det ack så ofta är 

bristfälligt. Med detta resonemang som bakgrund säger vi med vår allmänna förförståelse som 

grund att vårt är ämnesval är komplext och intressant att studera. 

2.1.2 Hur ser vår teoretiska förförståelse ut? 

De kunskaper vi har anskaffat oss med en mer teoretisk karaktär grundar sig i våra år på Service 

Managementprogrammet vid Umeå Universitet. Här har vårt intresse för vårt valda ämne stärkts 

ytterligare. Våra studier har lyft resonemang kring organisationsstruktur, tjänstemarknadsföring 

och intern kommunikation med inriktning mot service- och tjänstesektorn. Det har gett oss 

förmågan att på ett analytiskt sätt tolka och förstå kontexten i samband med teorin. Initialt i vår 

utbildning läste vi en introducerande kurs till just Service Management. Där kom vi för första 



gången i kontakt med begreppet intern marknadsföring och det i kombination med våra tidigare 

erfarenheter har stärkt vårt intresse för ämnet.  

Den teoretiska förförståelsen har vid början av denna uppsats vidare utvecklats då vi sökt 

information via internet. Vi har även tagit del av vetenskapliga artiklar då vi sökt teorier vilket 

har givit oss en förståelse för den tidigare forskning som gjorts inom vårt valda ämnesområde.  

2.2 Perspektiv 

Vi har valt att genomföra denna studie ur ett ledningsperspektiv. Grönroos menar att intern 

kommunikation är en ledningsfilosofi
10

. Även vi anser att den interna kommunikationen ska vara 

väl förankrad hos ledningen för att det på ett framgångsrikt sätt ska implementeras och 

verkställas genomgående inom organisationen. Genom vår förförståelse och tidigare erfarenhet 

har vi upplevt vårt valda problemområde ur ett kundperspektiv och som anställda har vi även sett 

problematiken ur ett arbetstagarperspektiv. Därför känns valet av perspektiv naturligt då vi ej 

tidigare sett eller upplevt problematiken ur ett ledningsperspektiv.  

2.3 Angreppssätt 

Enligt Bryman och Bell är det vanligaste förhållandet mellan teori och praktik ett deduktivt 

angreppssätt inom samhällsvetenskaplig forskning. Där utgår forskaren från teori till 

datainsamling för att förkasta eller verifiera sin hypotes.
11

 Men detta angreppssätt menar Jan 

Hartman att observera empirin neutralt utan påverkan av teorin är svårt. Det menar han är en av 

de delar som skiljer det deduktiva angreppssättet från det induktiva.
12

 Det induktiva 

angreppssättet innebär att forskningen inleds med observationer och således är dessa då 

teorineutrala. De observerade företeelserna kommer sedan att forma hypoteser eller 

frågeställningar. Dessa kopplas sedan till teori.
13

 

Att antaga att deduktiv respektive induktivt angreppssätt är ett regelverk som alltid är gällande är 

enligt Bryman och Bell inte avsikten. De menar att forskaren hellre bör se dessa angreppssätt 

som tendenser att utgå från.
14

 Vi har således valt att i denna studie gå en gyllene medelväg, vilket 

enligt Maj-Britt Johansson Lindfors innebär att vi går från teorin till empirin för att återgå till 

teorin igen
15

. Vi har med grund i vår personliga förförståelse tillsammans med vår teoretiska 

referensram utformat vår frågeformulering samt vårt intervjumaterial. Efter det empiriska 

materialet var insamlat, har vi kompletterat med ytterligare teorier för att stärka vår studie då det 

empiriska materialet var rikligt inom dessa områden. De teorier vi kompletterat med är ledares 
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önskvärda egenskaper för en lyckad intern kommunikation samt innebörden av att ha en 

dokumenterad plan för den interna kommunikationen. 

2.4 Kunskapssyn 

Vår kunskapssyn i denna uppsats har varit en hermeneutisk kunskapssyn16
 då det synsättet 

hjälper oss att besvara vårt syfte; att studera och utveckla en förståelse för hur den interna 

kommunikationen används i praktiken hos företag inom service- och tjänstesektorn. Vi vill 

således skapa oss en uppfattning av verkligheten, vilket det hermeneutiska synsättet möjliggör.
17

 

I den kontext vi valt att studera kommer inte de uppfattningar respondenterna har att kunna 

mätas utan vi strävar efter att tolka beteendet och därigenom skapa förståelse av deras 

uppfattning, i enlighet med den hermeneutiska kunskapssynen.
18

 För att detta ska bli 

sanningsenligt ska det enligt teorin finnas en överensstämmelse med verkligheten,
19

 vilket vi 

strävar efter att uppnå. Som tidigare nämnt går den hermeneutiska kunskapssynen ut på att tolka 

individers livsvärld. Denna tolkning kommer således oundvikligen att delvis grunda sig i 

forskarens förförståelse. Det innebär att vår observerade data tillsammans med vår förförståelse 

kan komma att leda till att helhetsuppfattningen påverkas.
20

 Vår förförståelse kan följaktligen 

påverka tolkningen vilket vi är medvetna om.   

2.5 Val av forskningsmetod 

Vi har med utgångspunkt i vår förförståelse och teoretiska referensram utformat vår 

frågeformulering och vårt syfte. För att insamla empirisk data har vi valt att använda en kvalitativ 

forskningsmetod. Då vårt syfte är att tolka och förstå våra respondenters arbetssätt och 

reflektioner kring intern kommunikation anser vi att den kvalitativa metoden kommer på bästa 

sätt ge oss access till den information vi behöver.  

Vi är medvetna om att ett kvalitativt forskningssätt som vi använt, där vi genomfört ett fåtal 

intervjuer, gör att vi inte kan generalisera resultatet. Med tanke på vårt valda ledningsperspektiv, 

anser vi det mer lämpligt att genomföra en kvalitativ studie då vi får en djupare inblick i hur de 

valda organisationerna använder intern kommunikation. 

2.6 Insamling av primär- och sekundärkällor 

Vetenskaplig litteratur kan särskiljas beroende på om den presenterar material för en eget 

genomförd undersökning, primärlitteratur eller om den sammanfattar andra forskares slutsatser 

inom ämnet, sekundärlitteratur.
21

 Vi har valt att använda oss av både primär- och 

sekundärlitteratur. Önskvärt hade varit att ha en tyngdpunkt på den primära litteraturen i form av 

vetenskapliga artiklar och rapporter. Den sekundära litteraturen är ofta vinklad då det är svårt att 
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sammanfatta redan skrivet material.
22

 Anledningen till att vi ändå valt att använda oss av 

sekundärkällor är att vi upplever dem som skrivna på ett mer pedagogiskt sätt. Med anledning av 

att litteraturen kan ses som vinklad har vi sett till olika forskares resonemang kring samma 

område. Detta för att på ett kritiskt sätt granska den valda teorin men även för att utöka och 

stärka teorin.  

För att öka trovärdigheten och pålitligheten i denna studie har vi valt att använda oss av 

primärkällor i form av vetenskapliga artiklar. Dessa har vi nått genom två av 

Universitetsbibliotekets databaser, Emerald Fulltext och Business Source Premier. De 

vetenskapliga artiklar vi finner där har en akademisk klass och databaserna är forum för forskare 

vilket leder till att artiklarna har genomgått granskning för att säkerställa dess trovärdighet.
23

  

Sökord, träffar och respektive databas presenteras nedan i matrisen. 

Sökord Antal 

träffar 

Databas 

Internal communication 4001 Business Source 

Premier 

Internal marketing 3294 Business Source 

Premier 

Implementing internal marketing 3851 Emerald Fulltext 

Difficulties with internal marketing/Internal 

communication 

4 Business Source 

Premier 

Internal marketing concept 6949 Emerald Fulltext 

Upward communication 239 Business Source 

Premier 

Upward feedback 515 Emerald Fulltext 

Implications for communication management 15877 Emerald Fulltext 

Leadership  internal communication 5504 Emerald Fulltext 

Internal communication controlling 2260 Emerald Fulltext 

Strategic communication 14294 Emerald Fulltext 

                   Figur 2: Sökordsmatrix av Hising/Mellberg  

Då vi sökt artiklar i databaserna har vi avgränsat oss till artiklar utgivna mellan år 2000-2009. 

Detta då vi tror att utvecklingen inom vårt valda ämnesområde är relativt föränderligt och ny 

forskning ständigt förs. Vi är medvetna om att vi kan gå miste om värdefulla källor publicerade 

före år 2000 men för att begränsa våra sökningar har vi valt att genomföra vår litteratursökning 

med denna avgränsning.    
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Vi kan konstatera att antal träffar skiljer sig avsevärt beroende på vilka sökord vi använt. Vi ser 

en tendens att forskning angående intern marknadsföring och intern kommunikation har i större 

utsträckning genomförts än specifikt för uppåtgående kommunikation inom organisationer.  

2.7 Val av teori och källkritik 

Vi har valt att slå samman avsnitten val av teorier och källkritik då vi anser att det underlättar för 

läsaren att läsa dessa stycken integrerat med varandra. Källkritiken kan med viss fördel även 

placeras efter kapitel 3 där vi återger den valda teoretiska referensramen men för att undvika 

upprepning har vi valt att placera det stycket här.  

2.7.1 Metodlitteratur vi använt oss av 

För att öka denna studies trovärdighet och tillförlitlighet har vi sett vikten av ett teoretiskt och 

praktiskt metodavsnitt. Generellt sett har vi resonerat kring metodlitteraturen att den består av 

riktlinjer som vägleder oss i genomförandet av vår studie. Således menar vi att dessa är just 

principer att utgå från och vi har tagit del av de metoder vi anser vara användbara för att kunna 

besvara vår frågeställning samt uppnå vårt syfte.  

I det teoretiska metodavsnittet har vi använt oss till stor del av Jan Hartmans Vetenskapligt 

tänkande. Detta då just denna upplaga har ett djupgående avsnitt vad gäller kunskapssynen inom 

vetenskaplig forskning. Denna metodbok riktar sig ej enbart till företagsekonomiska forskare 

vilket vi hade sett som önskvärt men då vi inte tror att forskningsmetoden skiljer sig åt mellan 

olika fakulteter på den forskningsnivå vi befinner oss, ser vi den som användbar för vår studie.   

Vi har tidigare under våra studier kommit i kontakt med metodboken Företagsekonomiska 

forskningsmetoder, skriven av Bryman och Bell och vi anser den litteraturen vara av bred 

karaktär. Den har under studien fungerat som en grundläggande referensbok främst vid vår 

praktiska metod. Dock upplever vi att litteraturen saknar ett djup inom vissa områden varvid vi 

har valt att komplettera dessa. I Steinar Kvales teori om den kvalitativa forskningsintervjun har 

vi valt att använda oss av intervjuforskningens sju stadier för att strukturera vår praktiska metod 

och stärka metoden för intervjuns planering och genomförande. Dessa stadier har vi sett som en 

grund att utgå från men saknat rubriken bortfall som vi därför kompletterat med då vi anser att 

dess förekomst stärker studiens trovärdighet.  

Vi har vidare stärkt metoddelen med Judith Bells teori kring forskningsmetodik. Där har vi fått 

ytterligare djup vad gäller hanteringen av det empiriska materialet. Då vår studie dels bygger på 

det empiriska materialet har vi sett det av stor vikt att genomföra intervjuerna på ett så korrekt 

sätt som möjligt för att tillförlitligheten och trovärdigheten i denna uppsats ska stärkas.  

2.7.2 Kommunikationsteorier 

Vad gäller teorier kring kommunikation har vi valt att se till Shannon och Weavers klassiska 

kommunikationsmodell från 1949, återgiven av Hård af Segerstad. Detta är en klassisk modell 

som konkret visar vad som sker med kommunikationen när den färdas genom olika led inom 

exempelvis en organisation. Trots att modellen har sina år på nacken är den en ständigt 



återkommande som modell inom ämnet kommunikation. För att komplettera och stärka 

resonemanget kring modellen har vi sett till Olof Holms argumentation kring modellen.  

Vidare har vi sett till Hofstedes teori angående organisation och kultur och hur den kan 

exemplifieras med hjälp av olika lager i en lök. Vi valt att se till den då vi tror att 

företagskulturer påverkar företags kommunikation och interna marknadsföring.  

Kommunikationen och möten mellan människor är kontextberoende och detta vill vi belysa med 

hjälp av lökmodellen. Litteraturen redogör för Hofstedes studier av hur det ursprung och 

kulturella skillnader individer har, påverkar vårt sätt att agera och tänka. Denna litteratur har 

fokus på just kulturella skillnader vilket inte är vårt huvudfokus i denna studie. Dock anser vi 

den vara ett betydelsefullt bidrag då den belyser en viktig aspekt av information inom 

organisationer, nämligen att alla individer är heterogena och har olika ursprung samt att alla 

informationsmöten då blir unika och bör således behandlas därefter. Detta menar även Holm, 

som ser kultur och värderingar betydande för kommunikationen. Holms studie är genomförd vid 

Stockholms Universitet, att det är en svensk studie tror vi inte har någon signifikant påverkan för 

studien. Studien har ett liknande tillvägagångssätt som det vi har för avsikt att använda oss av i 

vår studie, det gör att vi ser Holms artikel som intressant och trovärdig.  

2.7.3 Uppåtgående kommunikation och den interna kommunikationens tre byggstenar 

Intern kommunikation sker dels från chef till medarbetare men givetvis även uppåtgående från 

medarbetare till chef och då vi valt att anta ett ledningsperspektiv i denna kvalitativa studie såg 

vi det av intresse att även behandla teorier kring uppåtgående kommunikation. Tourish och 

Robsons artikel har varit till stor hjälp inom ämnet. Vi upplever den som trovärdig då de 

genomfört en gedigen studie där en triangulering använts. Författarna skriver på ett sätt som ger 

oss som läsare en god bild över frågeställningarna som är aktuella. Anledningen till detta är att 

perspektivet är dels utifrån anställda, men även utifrån ledningens. Det anser vi vara relevant 

med tanke på vår studie och vårt valda perspektiv. Vi har vidare sett till hur ledarens egenskaper 

kan komma att påverka den uppåtgående kommunikationen och detta resonemang kommer från 

Deborah J. Barrett. Denna artikel är publicerad 2006 i Handbook of Business Strategy, vilket i 

sig inte är en vetenskaplig artikel men då vi använt oss av en vetenskapligt granskad artikel
24

 av 

samma författare där liknande resonemang förs anser vi artikeln vara av värde. 

Vid utformningen av vår teoretiska referensram har vi genom den tidigare forskning som gjorts 

inom området kommit i kontakt med Falkheimer och Heides teorier kring den interna 

kommunikationens tre byggstenar. Anledningen till att vi valt att se till denna teori är att den ger 

en tydlig struktur kring hur intern kommunikation kan ta form och vilka kommunikationsvägar 

som finns. Litteraturen är utgiven 2007 och vi upplever den som aktuell och uppdaterad. 
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2.7.4 Intern marknadsföring 

Vi har valt att se till hur forskare behandlar ämnet intern marknadsföring. Detta då vår utbildning 

har varit inriktad mot tjänstemarknadsföring och inom just tjänstemarknadsföringen kan intern 

marknadsföring ses som ett grundläggande begrepp. Vi anser att det ligger i tiden att företag 

behandlar sina anställda som interna kunder, vilket den interna marknadsföringen innebär. 

Begreppet intern marknadsföring är relativt nytt inom företagsekonomin och vi ser att intern 

marknadsföring är ett viktigt perspektiv i den interna kommunikationen.  

Vi har genomgående under vår utbildning använt oss av Christian Grönroos forskning kring 

ämnet intern marknadsföring, för att inte riskera att blir partiska har vi sökt andra teorier men vi 

återkommer ständigt till Grönroos då han anses vara något av en guru inom ämnet. För att 

förstärka denna del av teorin ytterligare har vi valt att komplettera med forskning genomförd av 

Rafiq och Ahmed. Deras vetenskapliga artikel Advances in the internal marketing concept: 

definition, synthesis and extension ger en relativt bred inblick i konceptet intern marknadsföring 

vilket kompletterar Grönroos teori. De menar att företagen inte endast bör se sina anställda som 

kunder. Forskarna menar även att företagen bör använda den interna marknadsföringen som ett 

redskap för att genomföra aktiviteter och implementera strategier.  

2.7.5 Utmaningar och vinster med intern marknadsföring och intern kommunikation 

Vår förförståelse och tidigare arbetslivserfarenhet säger oss att den interna kommunikationen 

ofta brister. Vi anser det därför intressant att se till vad forskning påvisar kring de utmaningar 

och svårigheter som finns vad gäller att kommunicera internt. Strids teorier kring intern 

kommunikation tyder på att kommunikationsvägarna genom åren förändrats och han menar att 

sändaren bör ta i beaktning att olika typer av information har olika värde. För att komplettera 

Strids teori har vi valt att se till Spitzer et al. som menar att oavsett vilken kommunikationsväg 

som används skall informationen vara riktad för att öka förutsättningen för ett lyckat resultat. 

Både Strid och Spitzer tar hänsyn till kontexten och det faktum att det är mottagaren som ska 

tolka och förstå meddelandet som kommunicerats vilket vi anser vara av stor vikt för vår studie. 

Vi har vidare valt att se till Barretts vetenskapligt granskade artikel angående ledares inställning 

och syn på vikten av intern kommunikation. Artikeln går bitvis djupare in på hur företag kan gå 

tillväga vid utformning av intern kommunikation. Trots att vårt valda huvudfokus inte har varit 

att se till hur företag utformar den interna kommunikationen ser vi artikeln som ansenligt och 

bidragande till vår teoretiska referensram.  

2.8 Sammanfattningsvis 

I ovanstående teoretiska metodkapitel har vi valt att presentera några av de viktiga 

utgångspunkterna som har kommit att påverka vår uppsats. Dessa menar vi förtydligar studien 

och ökar förståelsen för läsaren. I detta kapitel har läsaren även fått ta del av vårt resonemang 

kring våra val av teorier, en inblick samt en granskning av de valda teorierna vi redogör för i 

nästkommande kapitel.  

 



3. Teori  

___________________________________________________________________________ 

 

I följande kapitel börjar vi med att presentera en klassisk kommunikationsmodell samt 

kontextuella faktorer som påverkar den interna kommunikationen. Vidare beskriver vi olika 

former av kommunikation samt hur den interna kommunikationen är uppbyggd. Vi redogör för 

begreppet intern marknadsföring och de utmaningar och vinster som företagen utsätts för. 

Vidare fortsätter vi teoriavsnittet med resonemang kring hur intern kommunikation 

implementeras. Avslutningsvis sammanfattar vi den valda teoretiska referensramen. 

___________________________________________________________________________ 

3.1 Kommunikationsteori 

 

”Utan den interna kommunikationen finns det inga förutsättningar för en 

organisation att existera och verka”25 

 

Falkheimer och Heide redogör för forskning som visar att om företag framställer system och 

strategier för sin interna kommunikation så möjliggör de för företaget att nå sina uppsatta mål 

och förbättrar således plattformen för att arbetstagarna ska uppfatta arbetsplatsen som positiv.
26

  

Shannon och Weavers kommunikationsmodell (se figur 3, nedan) visar tydligt informationens 

väg inom organisationen. De menar att det fundamentala kommunikationsproblemet är att skapa 

ett meddelande på ett ställe i organisationen för att sedan framställa det korrekt på ett annat ställe 

inom organisationen. Shannon och Weavers menar att en organisations kommunikationssystem 

måste vara utformat på så sätt att det klarar av hanteringen av de tänkbara meddelanden och 

information som ska passera.
27

 

Shannon och Weaver betecknar ordet kommunikation som ett adaptivt system och att ett 

kommunikationssystem består av åtminstone två adaptiva system som utbyter information. 

Exempel kan vara två människor emellan men även människa – teknisk utrustning, exempelvis 

dator.
28
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Figur 3: Shannon and Weavers kommunikationsmodell29

 återgiven av Hising/Mellberg 

Som modellen ovan visar skickar informationskällan ett meddelande som via sändaren 

förvandlar meddelandet till en signal. Denna signal går via en informationskanal och transfereras 

sedan till mottagaren. Mottagaren i sin tur avkodar informationen till det meddelande som 

avslutningsvis når målet för informationen. Detta mål är det adaptiva system som den 

förstnämnda informationskällan ämnar inverka på. Signalen som går mellan sändare och 

mottagare påverkas av olika störningskällor eller så kallat brus.
30

 

Shannon och Weavers modell är enligt Olof Holm en hållbar modell som varit gångbar i många 

år. Dock menar Holm att den kan ses som relativt enkel och han anser att verkligheten är mer 

komplex än vad modellen återger. Holm menar att om sändare och mottagare exempelvis ej har 

liknande värderingar eller saknar gemensam förståelse, ökar risken för misstolkningar vilket 

modellen ej tar hänsyn till.
31

  

3.1.1 Spelets regler som en lök  

                                    

                                                           
29

 Hård af Segerstad (2002), s. 205 
30

 Ibid. s. 205 
31

 Holm (2006), s. 495 

SYMBOLER

HJÄLTAR

RITUALER

VÄRDERINGAR



Figur 4: Hofstedes lök
32

 återgiven av Hising/Mellberg 

Hofstede skriver i litteraturen Organisationer och kulturer om det sociala spelets regler 

och hur olika kulturer kan symboliskt liknas vid en lök. Denna lök går att skala i lager för 

lager för att upptäcka själva innehållet. Hofstede delar in löken i fyra lager. Yttersta lagret 

och således den mest ytliga består av symboler. Dessa kan bestå av bilder, objekt eller ord 

som speglar innebörden av viss information i en särskild kultur. Symbolerna förändras lätt 

och av den anledningen har Hofstede placerat symboler i lökens yttersta lager. Nästa lager 

är hjältar och består således av personer. Dessa individer har karaktärsdrag som värdesätts 

och blir förebilder. Näst innersta lagret består av ritualer som Hofstede menar är socialt 

viktiga inom kulturen. Till exempel kan vissa affärsmöten ofta anordnas av rituella syften 

såsom att stärka gruppsammanhållningen. Kärnan av Hofstedes lök består av värderingar 

och hur individer agerar och vad dessa individer har för behov.
33

 Detta resonemang stärker 

vi även med Olof Holms teori kring hur kommunikationen utvecklas av olika tecken, 

kultur och symboler. Holm menar att dessa är grundläggande i utformningen av 

kommunikation.
34

  

Hofstede säger att:  

”Varje grupp eller kategori människor bär med sig en uppsättning 

gemensamma mentala program som utgör dess kultur. Eftersom nästan 

alla människor tillhör flera olika grupper och kategorier på samma gång 

är det oundvikligt att vi har flera lager av mentala program som 

motsvarar olika nivåer av kulturen”
35

 

När människor har olika nivåer på sina mentala program och olika värderingar menar 

Hofstede att det är svårt att förutse dessa människors beteende i olika situationer.
36

  

3.2 Former och uppbyggnad av intern kommunikation 

3.2.1 Uppåtgående kommunikation 

Intresset för forskning angående hur kommunikationen sker inom en organisation har ökat 

genom åren. Forskningen tyder på att uppåtgående kommunikation samt open-door policies har 

en signifikant inverkan för företag, i en positiv bemärkelse. Tourish och Robson menar att 

genom att främja ett öppet klimat, ökar det viljan hos anställda att ge feedback samt presentera 

förändringar. Det leder till att möjligheten för ledningen ökar att faktiskt använda sig av förslag 

till förändringar från anställda. Dock finns det potential för att använda uppåtgående 
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kommunikation betydligt mer inom företag. Forskning visar att medarbetare lättare ger positiv 

feedback i uppåtgående led, vilket då leder till att företagen riskerar att den viktiga negativa 

kritiken försvinner på vägen. Detta är för de flesta organisationer välkänt som ett betydande 

problem. Anledningen till detta kan vara att personal av lägre rang inte vill besvära högre chefer 

och således undviker att framföra negativ feedback.
37

 Enligt Falkheimer och Heide tenderar även 

ledning att vara mindre bra på att kommunicera negativa nyheter och de menar att det ofta sker 

genom elektroniska medier. Detta för att själva distansera sig från de som faktiskt drabbas av 

informationen.
38

  

En förutsättning för att uppåtgående kommunikation ska fungera är att förtroende finns inom 

organisationen. Om företroende inte finns enligt de anställda, ökar risken att anställda väljer att 

undanhålla information som skulle kunna komma att vara nödvändig för organisationens bästa.
39

 

Barrett menar ytterligare en förutsättning är särskilda egenskaper hos ledaren som kan 

uppmuntra till uppåtgående kommunikation. För att bjuda in till uppåtgående kommunikation 

förutsätter det att ledaren besitter en viss social- och känslomässig kompetens. Detta ger en 

tydlig självbild hos ledaren vilket även kan komma att öka förtroendet hos de anställda.
40

  

Ledningen kan ses som förebilder för sina anställda. Då de rör sig i organisationen och syns 

bland sina anställda visar att de är villiga att kommunicera och skapa relationer. Falkheimer och 

Heide benämner detta som management by walking around. Detta är den metod som 

rekommenderas i teorin och studier har visat att de anställda föredrar framför management by 

screening around som innebär att kommunikationen förmedlas via teknik såsom webbsidor och 

e-post.
41

 

Studien som genomförts av forskarna Tourish och Robson visar att det skiljer sig åt angående 

uppfattningarna om hur den interna kommunikationen fungerar inom företaget. De anställda 

anser sig inte tillräckligt uppmärksammade samt upplever att information når ut alldeles för sent. 

Ledningen i sin tur har svårt att ta till sig resultatet av studien och tenderar att själva inte inse 

problemen som finns inom organisationen.
42

 Tourish och Robson ser en tydlig strategi för 

samtliga organisationer där öppen kommunikation samt återkommande feedback angående 

kritiska faktorer i uppåtgående led, är en förutsättning för en effektiv framgångsrik organisation. 

För att möjliggöra detta menar forskarna att det krävs ett fungerande strategi som förenklar 

kommunikationen samt gör det möjlig att förvalta och genomföra förändringar.
43
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3.2.2 Den interna kommunikationens tre byggstenar 

Falkheimer och Heide menar att den interna kommunikationen består av tre olika byggstenar 

som är beroende av varandra: hierarkisk, medie- och informell kommunikation. Den hierarkiska 

kommunikationen bygger på att informationen utgår från ledningen, den kommuniceras via 

ledning till chefer och till sist medarbetaren. Detta förutsätter att ledningen har tillgång till all 

information som behövs för att påverka sitt beslutsfattande. Ju större organisationen är desto 

svårare blir det att använda sig av denna metod då informationen ska passera flera led innan den 

når den slutliga mottagaren.
44

 Holm menar även han att ledningen spelar stor roll för 

kommunikationen. Konsekvenserna av ett misstag blir större, desto högre upp inom 

organisationen misstaget sker, enligt Holms forskning.
45

 Holm menar även att risken för 

missförstånd inom intern kommunikation tenderar att öka då organisationsstrukturen är vertikal 

och således underlättas kommunikationen vid en horisontal struktur.
46

 

Vad gäller mediekommunikation nämner Falkheimer och Heide några av de viktigaste medierna: 

e-post, intranät, nyhetsbrev, personaltidningar och möten. Att kommunicera via dessa kanaler 

innebär en förbättrad timing och kontroll av meddelandet jämfört med att enbart förlita sig på 

chefernas kommunikation. E-post är det mest flitigt använda mediet, dess snabbhet kan vara 

ovärderlig i vissa sammanhang men det finns enligt Falkheimer och Heide givetvis baksidor. Det 

största problemet med e-post är att den bidrar till det informationsöverflöd som finns inom 

många företag. Det innebär att personalen tillbringar alldeles för mycket tid åt att läsa, granska, 

sortera, slänga och hantera all information. Med andra ord går dyrbar tid åt att hantera 

informationsöverflödet istället för att utföra de egentliga arbetsuppgifterna.
47

  

Den tredje byggstenen, informell kommunikation kan ses som ett komplement till den formella 

och planerade kommunikationen. Den sker i alla sammanhang där alla medlemmar inom 

organisationen möts exempelvis under lunchen, på gymmet, i korridoren eller under möten. De 

informella nätverken finns i alla organisationer men ur ett ledningsperspektiv går dessa inte 

varken att starta eller styra. Kanske är det just det faktumet som gör att ledningen inom företag 

enligt Falkheimer och Heide inte inser vikten eller innebörden av den informella 

kommunikationen. De menar att den informella kommunikationen kan fylla i befintliga 

informationsluckor och kan skapa en förståelse för vissa strategiska beslut inom 

organisationen.
48

 

3.3 Vad är intern marknadsföring? 

Under de senaste 20 åren har många forskare undersökt intern marknadsföring men någon 

specifik definition finns inte. Det benämns dock som ett antal aktiviteter som samlas under 
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begreppet intern marknadsföring.
49

 Grönroos menar att det är en ledningsfilosofi som går ut på 

att behandla de anställda som kunder
50

. Utgångspunken är att personalen utgör den första, interna 

marknaden för företaget och fokus ligger på att skapa goda interna relationer på alla nivåer inom 

företaget. Så om företaget inte lyckas förmedla budskap, ny teknik och marknadsföra sina varor 

och tjänster internt, är sannolikheten inte stor att det kommer lyckas externt.
51

  

Kommunikationsvetaren Jan Strid betonar vikten av intern marknadsföring av främst två skäl; 

dels att skapa motiverade medarbetare men även att få dessa medarbetare att sträva mot samma 

mål. Det kan skapa en gemenskap för arbetsgruppen som inte bara stärker gruppen internt utan 

även generera effekter utåt sett. Om medarbetarna behandlas med ett marknadsmässigt 

angreppssätt internt finner de sin arbetsplats attraktiv och motiverande. Strid menar att en 

attraktiv arbetsplats har låg omsättning av personal och att företag bör ta i beaktning det värde 

företaget har i att ha en låg personalomsättning, både ekonomiskt men även vad gäller att behålla 

värdefull kompetens inom företaget. 
52

  

Att använda sig av intern marknadsföring är inget nytt fenomen, företag har genom tider ägnat 

sig åt att påverka personalens attityder, öka motivationen samt stärka arbetsmoralen. Grönroos 

menar precis som Strid att den förnyade synen på intern marknadsföring har bidragit med att 

företag ser sina anställda som den interna marknaden och att ett aktivt och målinriktat arbete 

stärker kvaliteten på den externa tjänstekvaliteten. Således bör företaget förse sina interna kunder 

med interna tjänster på samma kundinriktade sätt som sina till externa kunder.  Anledningen till 

detta är för att om de anställda inte känner sig trygga och övertygade med företagets budskap så 

kommer de inte lyckas förmedla det vidare till externa kunderna på ett effektivt sätt.
53

 

Författarna Rafiq och Ahmed menar att med motiverad och nöjd personal har ett företag lättare 

att hålla en hög servicenivå
54

. Enligt Grönroos så ses de anställda som deltidsmarknadsförare, 

som förmedlar företagets mål och visioner utåt.
55

 Dock visar forskning att synen på att anställda 

ska ses som kunder bör vidgas, och fokusering bör vara på de aktiviteter och uppgifter som de 

anställda skall göra för att implementera strategier så att kundnöjdhet uppnås.
56

 

3.4 Utmaningar och vinster med intern kommunikation 

Att kommunicera och använda sig av intern marknadsföring och intern kommunikation kan vara 

en utmaning för en organisation. Det brus som uppstår i Shannon och Weavers 

kommunikationsmodell kan exempelvis bestå av brist på kunskap, att sändare och mottagare inte 

                                                           
49

 Ahmed, Pervaiz K.; Rafiq, Mohammed (2000), Advances in the internal marketing concept; definition, synthesis 
and extension, Journal of Services marketing, Vol. 14, No. 6, s. 449 
50

 Grönroos (2008), s. 368 
51

 Ibid. s. 364-365 
52

 Strid (1999), s. 31-32 
53

 Grönroos (2008), s. 364-365 
54

 Ahmed och Rafiq (2000), s. 451 
55

 Grönroos (2008), s. 373 
56

 Ahmed och Rafiq (2000), s. 453 



talar samma språk eller otydlig information. Olika aktörer kan påverka signalen som genom 

dessa störningar förvränger meddelandet så att det inte levereras korrekt till mottagaren. 
57

  

Strid menar att företag och organisationer i sig själva bör se sig som grundläggande sändare och 

att ledningen ofta brister i sitt ansvar över information och hur den distribueras. Han menar att 

ledningen ofta väljer skriftliga informationskanaler som exempelvis personaltidning eller 

informerande e-post. Men att hänsyn då ej tas till att den informations som fördelas ska både 

mottagas, tolkas och kontextbehandlas av mottagaren. Enligt Strid är den skriftliga 

informationen är mindre värd än den direkta kommunikationen och att den bör ses som ett 

komplement till den direkta och personligt riktade informationen.
58

 Spitzer et al. poängterar 

också behovet av att utforma och rikta informationen till samtliga mottagare inom företaget. De 

berörda parterna ska alla ha möjlighet att höra och känna igen informationen i en kontext som 

gör att de känner meningsfullhet, motivation och förmåga att respondera i den omfattningen 

sändaren önskar.
59

 Även Holms forskning påvisar att det främst är bristen på förståelse, 

motivation och att ”samma språk” inte används, som risken för misslyckad kommunikation 

ökar.
60

  

Falkheimer och Heide belyser en problematik som är alltför vanlig inom många företag, 

nämligen att organisationer är dåliga på att hantera kombinationen kommunikation och chefer. 

Den interna kommunikationen är en chefs mest användbara instrument. Vanliga problem enligt 

Falkheimer och Heide är att cheferna inte får information om vilket ansvar de faktiskt har med 

sin kommunikation, att de inte får träning i kommunikation eller att effekterna av deras 

kommunikation varken mäts eller belönas.
61

 Barrett menar att många chefer ser kommunikation 

som allt inom företaget, det vill säga att det finns integrerat i allt så som möten, affärsplanering, 

ledarskap och det generella informationsflödet. Det finns å andra sidan chefer som anser är den 

interna kommunikationens funktion endast är att informera medarbetarna om händelser inom 

företaget. Om chefer skulle förstå vikten av intern kommunikation och dess påverkar av ett bättre 

reslutat menar Barrett att fler skulle investera i både tid och energi för att utveckla den interna 

kommunikationen.
62

 

Spitzer et al. menar att det som företagsledare kan vara svårt att ändra medarbetares beteende och 

attityder.  Att forma och rikta den interna kommunikationen är inte alltid helt enkelt men den 

interna kommunikationen kan vara ett värdefullt verktyg som identifierar problem associerade 

till medarbetares attityder och beteenden. Genom en lyckad intern kommunikation kan ledningen 

således påverka medarbetarnas attityder. Vidare menar Spitzer et al. att om företaget använder 

sig av en uttalad strategi för den interna kommunikationen kan det vara viktigt för medarbetarna, 
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att ledningen faktiskt ser dem som individer och deras arbetsinsats. Det kan också vara en 

bidragande faktor till att motivationen bland medarbetarna ökar.
63

 Barrett menar att 

kommunikation med medarbetarna spelar en så pass strategisk roll att den interna 

kommunikationen bör finnas med i företagets strategi och affärsplanering. Därför bör 

kommunikationen vara placerad på mötesagendan som en naturlig del av ledningens arbete.
64

  

Personal är en strategisk resurs hos alla företag och om de anställda inte får tillräckligt stöd om 

ny teknik, arbetssätt eller har en negativ inställning så försvårar det för företaget att bli 

framgångsrikt. Grönroos menar att genom intern marknadsföring kan ledningen påverka sina 

interna kunder på ett sätt så de externa kunderna blir nöjda. Det innebär att ledningen måste 

förstå vikten av investeringar i intern marknadsföring för att den externa marknadsföringen skall 

ge avkastning.
65

  Intern marknadsföring kan alltså ses som en teknik att få anställda att uppnå 

utsatta organisatoriska mål, enligt författarna Rafiq och Ahmed.
66

  

3.5 Implementering 

Diskussionen angående hur och när intern marknadsföring är användbar har bland många 

forskare varit populär. Det har lett till att intern marknadsföring kan ses som ett generellt verktyg 

vid implementering av organisatoriska strategier, oavsett om de är interna eller externa. 

Forskning har även lett till att synen har utvidgats inom andra branscher än bara inom 

servicesektorn, exempelvis inom varuproducerande företag. 
67

 Spitzer et al. menar att den interna 

kommunikationen kan med fördel användas som en planerad strategi och en standardiserad 

process. De menar att en strategi underlättar för att kartlägga användningen och kontrollera 

kommunikationens påverkan.
68

 För att implementera en intern kommunikationsstrategi krävs det 

att företaget sätter mål för kommunikationen och för de effekter de förväntar sig uppnå. Det 

krävs att man följer upp och uppdaterar sin strategi för kommunikationen. Detta förutsätter att 

ledningen genomfört en lyckad segmentering av personalen och planerat de 

kommunikationskanaler som skall användas för att rikta budskapet på bästa möjliga sätt.
69

 För att 

undersöka huruvida budskapet nått berörda parter menar Barrett att uppföljning bör genomföras. 

Detta kan exempelvis ske genom undersökningar i delar av organisationen, för att på så sätt 

säkerställa att förståelsen och medvetenheten kring informationen är mottagen och uppfattad 

såsom sändaren önskar.
70

  

Studier har visat att beslut som endast tas av den högsta ledningen med avsaknad av influens från 

övrig organisation, i de flesta fall misslyckas. Ett mönster finns där ledningen snarare använder 

sin makt för att implementera sina planer hellre än att influera sin personal och använda sig av 
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nyckelpersoner, för att nå ut till samtliga inom organisationen. För att lyckas menar Tourish och 

Robson att ledningen i detta skede tydligt bör kommunicera sin strategi samtidigt som de bör 

möjliggöra för uppåtgående kommunikation.
71

 

För att lyckas med intern kommunikation krävs en respektfylld relation som är ömsesidig mellan 

ledning och övrig personal. På så sätt skapas ett förtroende vilket är en förutsättning för ett lyckat 

resultat.
72

 Detta förtroende kan underlätta vid den kontroll som Hård af Segerstad menar kan 

skapa ett samband mellan de utsatta målen och de faktiska handlingarna. För att kunna arbeta 

mot de uppsatta målen är det en förutsättning att kontrollera följderna av handlingarna.
73

 Att 

kontrollera dessa följder menar Rafiq och Ahmed är en utmaning för ledningen och hur de skall 

kunna ha uppsikt över beteendet hos personalen utan att de blir negativt påverkade.
74

  

 

Ett sätt att lyckas implementera intern marknadsföring är att använda sig av en strategi som kan 

liknas vid en extern marknadsföringskampanj med mål att i slutändan exempelvis öka den 

upplevda servicekvaliteten för kunderna, där de anställda då ses som interna kunder.
75

 Att 

implementera intern marknadsföring kräver att ledningen tar vissa riktlinjer i beaktning. Det 

första är att förstå och acceptera det interna fokus som kommer med intern marknadsföring. Med 

det menas att ledning måste förstå vikten av sin personal och personalen i sin tur måste känna sig 

uppskattade av ledningen för att känna sig viktiga i sitt arbete. För intern marknadsföring måste 

ses som en ständigt pågående process där resultat inte kan förväntas direkt utan ett arbete som 

genomsyrar hela organisationen kommer krävas för att lyckas. Den andra aspekten som måste tas 

i beaktningen är den interna marknadsföringens externa fokus. Tanken är att den interna 

marknadsföringen kommer stärka den externa marknadsföringen då hela organisationen 

kommunicerar samma budskap.
76

 

 

Forskaren Peder Hård af Segerstad redogör i sin litteratur att de flesta organisationer lever i en 

oförutsägbar värld där förändringar ofta sker och således ställs företag inför beslut som ibland 

fattas på osäkra grunder. Han menar att ett företags strategi för liknande situationer kan vara 

avgörande för ett företags utveckling. Exempel på hur en företagsledning kan arbeta med detta är 

att de ständigt uppmuntrar att personalen reflekterar och diskuterar brister och osäkerhet som 

uppstår i en föränderlig värld. Fortsatt är det en fördel om de undviker påtvingade 

handlingsplaner och istället låter det växa fram ur arbetsgruppens egna problemlösningar. En 

förutsättning för detta, menar författaren, att en öppen kommunikation finns inom 

organisationen.
77
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3.6 Sammanfattningsvis 

Då vårt huvudsyfte är att studera och utveckla en förståelse för hur den interna kommunikationen 

används i praktiken hos företag inom service- och tjänstesektorn, kommer ovanstående teoretiska 

referensram hjälpa oss i det fortsatta arbetet med insamling av det empiriska materialet. 

Tyngdpunkten i teoriavsnittet har dels varit att se till vilka utkomster och vinster intern 

kommunikation kan generera för företagen. Teorin har berört motiverad personal samt attityd- 

och beteendeförändringar internt som kan komma att påverka företagets externa position. Vidare 

har vi sett till de svårigheter och utmaningar som kommer med intern kommunikation, vilket 

främst har varit de olika kommunikationsvägar som finns, men även att skapa förståelse hos 

mottagaren som stämmer överens med sändarens tänkta ursprungsbudskap. Avslutningsvis för 

att besvara vårt delsyfte har vi sett till hur företags tillvägagångssätt av implementering och 

användning av intern kommunikation går till.  Teorin belyser faktorer såsom kommunikation i 

uppåtgående led och att ett synsätt där anställda ses som interna kunder är en förutsättning för att 

lyckas med intern kommunikation inom en organisation. Med detta resonemang går vi nu vidare 

till den praktiska metoden som ligger till grund för insamlingen av det empiriska materialet.  

  



4. Praktisk metod 
_____________________________________________________________________ 

 

I den praktiska metoden får läsaren ta del av arbetsprocessens tillvägagångssätt, där vi har 

utgått från intervjuforskningens sju stadier och rubricerat kapitlet därefter. Här redogörs för de 

val vi gjort under studiens gång, vad gäller respondenter och vårt praktiska metodval. 

Avslutningsvis redogör vi för eventuella bortfall i vår studie samt aspekter som påverkat valet av 

den kvalitativa forskningsmetoden.  

___________________________________________________________________________ 

4.1 Intervjuforskningens sju stadier 

Steinar Kvale redogör för intervjuforskningens sju stadier vid en kvalitativ studie. Kvale menar 

att denna metod innebär att forskaren bibehåller sitt engagemang och strukturerar arbetsgången, 

detta sker i ordningen som redovisas i figuren nedan.
78

  

 

Figur 5: Kvales sju stadier inom intervjuforskningen
79

, återgiven av Hising/Mellberg 

4.1.1 Tematisering 

Tematisering är Kvales första stadiet där forskaren ska svara på frågorna varför, vad och hur 

något skall undersökas. Vad menar Kvale är viktigt för att utveckla sin kunskap inom ämnet.
80

 Vi 

har studerat tjänste- och serviceföretag och deras arbete med intern kommunikation, dess 

utmaningar och vinster. Detta har vi genomfört ur ett ledningsperspektiv. 

Varför svarar på vad syftet är med undersökningen.
 81

 Vårt syfte med denna studie är att studera 

och utveckla en förståelse för hur den interna kommunikationen används i praktiken hos företag 

inom service- och tjänstesektorn. Vårt delsyfte är att upptäcka aspekter som är viktiga att ta i 

beaktning vid implementering och användandet av intern kommunikation.   

Hur – betyder att avgöra vilken metod som är lämpligast för att förvärva sig kunskap enligt 

Kvale
82

. Då vi valt att se närmare hur ledningen arbetar med det utsedda ämnesområdet 

bestämde vi oss för en kvalitativ forskningsmetod. Bryman och Bell menar att den kvalitativa 

metoden tar hänsyn till kontexten och dess differenser
83

. Då intern kommunikation oftast sker 
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mellan människor och vi inte valt att generalisera detta beteende har vi valt att använda oss av 

den kvalitativa metoden.  

4.1.2 Planering 

I det andra stadiet, planeringen, skall forskaren enligt Kvale planera och reflektera över alla 

undersökningens sju stadier
84

. Vår tidsplanering för denna studie har varit god och lett till att vi 

med framförhållning kontaktat de valda respondenterna. Detta har givit oss utrymme för 

eventuellt bortfall men även främst tid att analysera och tolka intervjuresultaten.  

Vid urvalet av respondenter har vi valt att använda oss av ett bekvämlighetsurval. Detta är enligt 

Bryman och Bell inte lika tids- och kostnadskrävande som ett sannolikhetsurval.
85

 Vi är 

medvetna om att denna urvalsmetod inte representerar en population
86

 men då vi valt att inte 

generalisera resultatet utan snarare tolka hur ledningen hos sex stycken företag arbetar med vårt 

valda ämnesområde använder vi oss således av denna metod. Att få access till ett företag kan 

initialt vara komplicerat men ack så viktigt för att kunna genomföra intervjun
87

. I dagens tider är 

det rådande lågkonjunktur, vilket vi menar kan innebära sparkrav för företag och således påverka 

möjligheten att avsätta tid och medverka i studier som denna.  

Då vi resonerade kring val av respondenter ville vi att olika delar inom tjänste- och 

servicesektorn skulle representeras. Vår tidigare arbetslivserfarenhet och personliga kontaktnät 

var något vi bestämde oss för att använda. Om det skulle påverka uppsatsen var en aspekt vi tog i 

beaktning men då vi enbart använt oss av dessa kontakter för att få access till företagen menar vi 

att så är inte fallet. Vi har på så sätt använt oss av vårt personliga kontaktnät för att få namn på 

personer i en ledande befattning som skulle passa in att medverka i vår studie. Vid några 

tillfällen har den första personen slussat oss vidare vilket gör att vi kan se likheter med ett 

snöbollsurval
88

. Trots att vi initialt har kommit i kontakt med företagen via vårt personliga 

kontaktnät har vi ej haft någon personlig relation till respondenterna. Således menar vi att vårt 

ursprungliga bekvämlighetsurval ej kommer att påverka studiens resultat.  

Av en ren slump visade det sig att samtliga respondenter var kvinnor. När det uppenbarade sig 

diskuterade vi om det var aktuellt att fokusera på just detta faktum. Vi resonerade kring huruvida 

det beror på om kvinnor och män eventuellt kommunicerar på olika sätt. Dock insåg vi snart att 

inom ramen för denna studie var det inte rimligt att ta hänsyn till den aspekten och vi menar att 

då det slumpmässigt fallit sig att samtliga var just kvinnor, tror vi ej det kommer att påverka 

studiens utkomst.  
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4.1.3 Intervju 

I Kvales tredje stadiet, intervju, har vi valt att genomföra sex stycken enskilda intervjuer vilket vi 

anser vara nödvändigt för att uppfylla vårt syfte med studien. Antalet respondenter grundar sig i 

Kvales resonemang kring studiens storlek och möjlighet till grundlig analys
89

. Vi uppskattade att 

sex respondenter var lämpligt för att vi skulle kunna göra ingående tolkningar av 

intervjumaterialet.  

 Vi insåg tidigt att vi ville ha möjlighet att anpassa intervjun efter respondenten och eventuellt 

uppkomna ämnen. Med detta arbetssätt har vi vad gäller val av intervjuform valt att genomföra 

semi-strukturerade intervjuer. Enligt Bryman och Bell handlar det om en uppsättning frågor där 

vi som intervjuare har möjlighet att variera ordningsföljden på frågorna. Utrymme ges även till 

att ställa kompletterande frågor under intervjuns gång.
90

  

Vid utformning av själva intervjufrågorna har vi i enlighet med den semi-strukturerade intervjun 

ställt öppna frågor. Detta då respondenterna kan svara med egna ord och det lämnar även 

utrymme för oförutsedda svar. 
91

 Vi har försökt att inte ställa värderande frågor, ledande frågor 

eller gett andra osagda premisser, för att på så sätt inte påverka respondenterna i någon viss 

riktning
92

. Samtliga frågor har sin grund i vår frågeformulering och vårt syfte och har utformats i 

samband med att vi läst och sammanfattat teorin. Vi har ansträngt oss för att vårt personliga 

intresse inte färgat eller vinklat våra frågor så att trovärdigheten och objektiviteten i denna studie 

bibehållits. Det är en konst att intervjua så objektivt och opåverkat som möjligt och att intervjua 

kräver en subjektiv teknik då faran för skevhet är påtaglig.
93

 Dock anser vi att vår tidigare 

erfarenhet samt det stöd vi fått från metodteorin varit tillräckligt för att uppnå ett trovärdigt 

resultat. 

Vi har kontaktat respondenterna ett par veckor före den aktuella intervjun. Då presenterade vi vår 

studie och dess syfte muntligt över telefon. En vecka före intervjutillfället har vi även skickat ut 

intervjufrågor och syftet skriftligt till våra respondenter. Detta för att respondenterna ska känna 

pålitlighet och att eventuella frågetecken ska kunna rätas ut inför intervjutillfället.
94

 Ytterligare 

en fördel med att delge respondenterna frågorna på förhand är att de kan förbereda svaren och på 

så sätt minskar risken att vi går miste om värdefull information. Å andra sidan är det en fara för 

att svaren blir tillrättalagda men vi motiverar vårt agerande med att fördelarna överväger risken.  

Då respondenterna ej befinner sig geografiskt nära oss valde vi att genomföra intervjuerna via 

telefon. Fördelarna med att intervjua via telefon har varit att vi sparat tid och resurser då vi ej 

behövt resa någonstans. Ytterligare en fördel var att risken att personliga faktorer hos oss som 

intervjuare kunde påverka respondentens svar, minskar. Dock såg vi nackdelar då den personliga 
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kontakten minskar. Detta genom att vi som intervjuare ej kunde avläsa kroppsspråk eller miner 

samt ej använda oss av visuella hjälpmedel för att genomföra intervjun.
95

 Ändock ansåg vi 

fördelarna överväga vid val av intervjuform.  

Vi medverkade båda vid intervjutillfällena då vi ansåg att vi kunde komplettera varandra och 

minska risken för utebliven information. Vidare menar vi att detta hjälpte oss i vår analys då vi 

båda hade en god kännedom i vår empiriska data. För att vid intervjutillfället ägna full 

uppmärksamhet åt respondenterna spelade vi in samtliga intervjuer. Detta skedde med 

respondenternas godkännande. Bell menar att en svaghet med att spela in intervjun kan vara att 

respondenterna inte svarar ärligt.
96

 Vi anser att vi undvikit detta i största möjliga mån då vi på 

förhand presenterat syftet muntligt respektive skriftligt. 

Vi menar att ett företags strategier kring intern kommunikation kan vara känslig information som 

företaget inte vill delge andra företag. Detta har vi tagit i beaktning och erbjöd därför samtliga 

medverkande respondenter möjlighet till konfidentialitet. Det innebär att vi kommer att 

presentera och framställa företaget på ett sätt som gör att de inte kan identifieras.
97

 Vi kommer 

att benämna företagen som A, B, C, D, E och F.  

4.1.3.1 Tillgängliga resurser 

De resurser som funnits tillgängliga under studiens gång är som tidigare nämnt dels tiden. Tiden 

har påverkat oss och således lett till begränsningar och Kvale menar att det är viktigt att ta det i 

beaktning i planering av studiens omfång.
98

 Ytterligare en resurs som påverkat studien är att vi 

inte haft ekonomiska möjligheter att bekosta resor för att intervjua respondenterna personligen, 

vi har ej heller haft möjlighet att ge ekonomisk ersättning. En tillgång vi haft är vår kunskap 

inom ämnesområdet vilket vi menar ökat vår förståelse för respondenternas svar. Vår kunskap 

kan ses som en begränsning då vi är långt ifrån fullärda inom det vida ämnet företagsekonomi 

men under vi tror oss ändå ha tillräcklig kännedom för att uppnå ett lyckat resultat.  

Ser vi vidare till våra erfarenheter rörande intervjuer så har vi båda genomfört intervjuer tidigare 

men anser oss inte vara experter inom detta område. Kvale menar att för att en intervjuare ska bli 

framgångsrik krävs att vissa kriterier uppfylls. Intervjuaren ska exempelvis vara kunnig, 

strukturerande, tydlig och tolkande.
99

 Vi anser att vi uppfyller dessa kriterier till stor del. Som 

ovan nämnt är vi inte fullärda inom ämnet men detta är något vi reflekterat över då vi begränsat 

oss i studien och genomgående visat på en medvetenhet kring detta. 

4.1.3.2 Intervjutillfället 

Samtliga intervjuer har spelats in och genomförts via telefon med högtalarfunktion. Vi har turats 

om att leda intervjuerna med möjlighet för oss båda att ställa kompletterande frågor. Under 
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intervjutillfället upptäckte vi att då vi ställde följdfrågor som ej var inskrivna i den förutbestämda 

intervjumallen var det lätt att dessa blev riktade. Anledningen till detta menar vi är vår bristande 

erfarenhet. Dock har karaktären på dessa frågor främst varit till för att bekräfta att vi uppfattat 

respondentens svar korrekt och således menar vi att dessa inte påverkat intervjuns trovärdighet.  

Samtliga intervjuer tog mellan 25-50 minuter att genomföra. Vi upplevde att samtliga 

respondenter var tillmötesgående och positiva. Samtliga respondenter utom en valde att vara 

konfidentiella, därav vårt val att behandla alla respondenter konfidentiellt. Vi upplevde inte att 

någon av våra respondenters svar påverkades av det faktum att vi spelade in samtalet för 

framtida transkribering. Överlag anser vi att respondenterna gav oss utförliga och givande svar.  

Några störningsmoment uppkom vid intervjuerna. Det var andra telefoner som ringde i 

bakgrunden, medarbetare som avbröt samtalet samt dubbelbokning av möte. Dock löste våra 

respondenter detta på ett professionellt sätt så att det inte påverkade våra intervjuer.  

4.1.4 Utskrift 

För att på ett rättvist sätt hantera det empiriska materialet transkriberade vi intervjuerna 

omgående för att informationen ska finnas färskt i minnet och att nyanserna och känslan i 

intervjun återges så korrekt som möjligt. Detta var en tidskrävande uppgift men det höjer 

trovärdigheten då vi ordagrant kan gå tillbaka till vad som sagts under intervjuerna. Då minskar 

vi även risken för missvisande personliga tolkningar av den empiriska datan.
100

 

4.1.5 Analys 

I det femte stadiet, analysen, har vi kopplat det empiriska materialet vi utvunnit från intervjuer 

till den teoretiska ramen vi på förhand utarbetat. I ett första steg har en tolkning skett under 

själva intervjutillfället där vi hade möjlighet att direkt föra en dialog med respondenten. I 

enlighet med Kvales teori angående analysens steg, har vi tolkat det material vi transkriberat och 

strukturerat det enligt de teman vi behandlat i det teoretiska avsnittet, kapitel 3.
101

 Vi har valt att 

inte analysera data med hjälp av teknisk utrustning i form av dataprogram. Att koda data menar 

vi hade varit möjligt men hade tagit för stort utrymme för vad vi anser är rimligt inom denna 

studie. Vi är dock medvetna om att en eventuell kodning skulle kunna öka trovärdigheten men i 

enlighet med vår hermeneutiska kunskapssyn väljer vi att analysera manuellt, det vill säga att 

tolka och förstå kontexten. Detta resonemang styrker vi med Judith Bells teori kring analyser vid 

kvalitativa studier. Hon menar att så länge man gör en tydlig avgränsning av det tema som ska 

studeras samt väljer lämpliga metoder för insamling och analys är en manuell tolkning fullgod.
102

  

4.1.6 Verifiering 

I Kvales sjätte och näst sista stadium, verifiering, granskas studiens giltighet. Vi har valt att 

placera detta i ett avlutande kapitel i uppsatsen, kapitel 8, Sanningskriterier. Detta då vi ansåg 
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det vara relevant för läsaren att efter ha läst vår uppsats få ta del av våra sanningskriterier. Vi tror 

att vi på så sätt undviker att läsaren kan komma att färgas av dessa. 

4.1.7 Rapportering 

Kvales sjunde och sista stadium, rapportering, rapporterar studiens slutgiltiga resultat. Här har 

hänsyn tagits till etiska aspekter, analysen diskuterats och uppsatsens samtliga delar sammanförts 

till en slutgiltig produkt.
103

 De etiska aspekter vi tagit hänsyn till är det faktum att interna 

kommunikationsstrategier kan vara känslig information för företaget att delge och således har vi 

erbjudit våra respondenter fullständig konfidentialitet. Vid sammanställningen av våra empiriska 

data har vi strukturerat vårt empiriska kapitel genom att använda samma teman och rubriker som 

i teorikapitlet. Detta för att skapa en röd tråd i uppsatsen och på så sätt underlätta för läsaren. 

Vidare har vi skrivit ut det transkriberade materialet i pappersform och valt att behandla ett tema 

i taget, det vill säga parallellt bearbetat intervjuerna i teman och inte var för sig.  

4.2 Bortfall 

För att komplettera Kvales modell vill vi även beröra eventuella bortfall som uppkommit under 

studien. Som ovan nämnt har vi haft en grundtanke om att sex respondenter är ett lämpligt antal 

för storleken och tidsutrymmet för denna studie. Sex intervjuer bokades således med olika 

företag. Dock visade det sig att ett bortfall blev aktuellt. En av respondenterna kontaktade oss 

och meddelade att tid ej fanns för att genomföra en telefonintervju men att svara via e-post gick 

bra. Vi beslutade oss att dessa svar skulle ses som ett fullvärdigt komplement till de övriga 

telefonintervjuerna. Dock visade det sig att denna respondent i sista stund valt att ej deltaga av 

okänd anledning.  

Att få access till företag kan ta tid och då bortfallet skedde så pass sent i vårt uppsatsskrivande 

ansåg vi det för tidskrävande att prioritera att söka en ny respondent. Dock har vi efter att ha 

genomfört samtliga intervjuer överlagt och kommit fram till att tillräckligt med empiriskt 

material finns insamlat för att kunna besvara studiens frågeställning och uppnå det valda syftet. 

Med detta resonemang som bakgrund menar vi att det uppkomna bortfallet ej ska påverka 

studiens trovärdighet.  

4.3 Positiva och negativa aspekter kring kvalitativ forskningsmetodmetod 

I enlighet med vårt valda ledningsperspektiv i denna studie ansåg vi att en kvalitativ metod 

passat bättre än en kvantitativ. Då vårt syfte har varit att studera hur de sex valda företagen 

arbetat med sin interna kommunikation trodde vi oss genom den kvalitativa metoden kunna se 

med deras ögon hur deras strategier var uppbyggda och hur de faktiskt fungerat. Vårt metodval 

gav oss således en möjlighet till att tolka och förstå kontexten. En kvantitativ metod är mer 

inriktad på mätbara variabler och hade således varit mer lämpad att använda om vi valt att 

genomföra studien ur ett medarbetarperspektiv. Detta då det vore intressant att se till en större 
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grupp individers attityder och reflektioner. Vi hade på så sätt lättare kunnat generalisera svaren 

då den kvantitativa metoden används på en större mängd respondenter.  

De negativa aspekter som riktas mot kvalitativ forskning är att subjektiviteten är svår att undgå 

då forskaren tenderar att omedvetet påverka resultatet med personliga preferenser och 

värderingar. Vidare kritik berör generalisering, som ovan nämnt är en kvalitativ studie 

kontextberoende. Det leder till att kritik har riktas mot att det är svårt att genomföra en kvalitativ 

studie på nytt med liknande resultat.
104

   

Trots den kritik som ovan riktats mot den kvalitativa forskningsmetoden ansåg vi att den lämpat 

sig bäst vid vår studie för att besvara vår frågeformulering och uppnå vårt syfte. Detta metodval 

gav oss möjlighet att genomföra intervjuer. Då intervjuerna vi genomfört har varit 

semistrukturerade gav det oss en möjlighet att ställa följdfrågor och att följa upp andra idéer som 

uppkom under intervjuns gång. Detta överensstämmer med vårt resonemang kring att vi har velat 

tolka och förstå hur respondenterna använt sig av intern kommunikation. 

4.4 Sammanfattningsvis 

I det praktiska metodavsnittet har vi enligt Kvales sju stadier presenterat vårt arbete kring 

insamlandet av det empiriska materialet. Då denna studie bygger på det insamlade empiriska 

materialet i kombination med den valda teoretiska referensram vi insamlat, har vi lagt stor vikt 

vid detta kapitel för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt. För att komplettera Kvales sju 

forskningsstadier har vi även valt att i detta kapitel se till bortfall vi haft. Vidare har vi resonerat 

och motiverat kring valet av vår kvalitativa forskningsmetod. Det här kapitlet har presenterat hur 

vi gått tillväga för att samla in det empiriska materialet som presenteras i kommande kapitel, 

Empiri.  
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5. Empiri  
 

I följande avsnitt inleder vi med att presentera våra fem respondenter, kort om deras bakgrund 

samt deras utbildning. Vidare redogör vi för det empiriska materialet, insamlat vid våra 

kvalitativa intervjuer. Kapitlet är indelat i de teman som den teoretiska referensramen 

behandlat. Det valet grundar sig i vår ambition att skapa en lättläst och överskådlig uppsats.  

___________________________________________________________________________ 

  

  

  

  A 

 

Respondent A arbetar som intern informationschef på ett 

konsultföretag verksamma inom IT- branschen, företaget kan ses som 

stort, har många anställda och är verksamma i både Sverige och 

internationellt. Respondenten har en examen i 

kommunikationsvetenskap och har arbetat med kommunikation i 19 år. 

B 
 

Respondent B arbetar som centrumledare för ett köpcentrum i en 

mellanstor stad i Sverige. Hon arbetar mestadels ensam och kan därför 

ses som en relativt liten aktör bland våra Respondenter. Respondenten 

har en informatörsutbildning i grunden och har ansvar för 

marknadsföring och kommunikation för köpcentret, vilket hon gjort i 

fem år.  

C 
Respondent C arbetar som marknadskoordinator sedan 1.5 år på ett 

upplevelseföretag inom turismindustrin. Respondenten har läst 

turismvetenskapsliga programmet med en kandidatexamen i ekonomi, 

med inriktning mot marknadsföring. Verksamheten är säsongsbetonad 

och således är majoriteten av medarbetarna säsongsanställda. 

Verksamheten finns belägen på flera orter men vi har valt att endast se 

till kommunikationen på en ort. Vi klassar hennes företag som en 

relativt stor aktör bland våra Respondenter.  

 

 

 



5.1 Kommunikationsteori 

På frågan angående hur respondenterna tror att meddelandet påverkas eller omformuleras på 

vägen fram till mottagaren menar Respondent B att den främst påverkas då informationen 

passerar många led. På Respondent B´s arbetsplats går informationen från henne till butikschefen 

som i sin tur skall förmedla informationen till sina anställda. Respondenten berättar att en stor 

utmaning är att nå ut till alla de extraanställda som finns i köpcentret, detta då de jobbar främst 

helger. Hon berättar vidare att extraarbetarna kanske är de viktigaste medarbetarna då de arbetar 

under perioder då försäljningen är som störst och de möter många kunder.  

Respondenten C tror även hon att meddelandet påverkas på vägen till mottagare. Hon menar att 

det alltid sker tolkningar när det är människor emellan. Hon tror att när man kommunicerar via e-

post och intranät är det svårt att veta att mottagarna uppfattar meddelande på samma sätt som 

hon tänkt. Respondenten menar även att om det är extra viktiga saker som skall kommuniceras 

från företaget så är det lämpligt att ta det face-to-face eller kontrollera det ordentligt efteråt för 

att försäkra sig om att det uppfattas korrekt. Ytterligare en svårighet när det gäller att nå ut till 

alla berörda är att Respondent C´s företag arbetar i en utspridd organisation där det är oerhört 

svårt att nå ut till alla medarbetare då vissa inte har tillgång till dator under större delen av sitt 

arbetspass. 

Respondent A´s syn på meddelandes påverkan när det väl nått fram till mottagaren är inte om det 

omformats eller ej, det är snarare frågan om meddelandet överhuvudtaget nått ut. Hon menar att 

det ges ut väldigt mycket information inom företaget och då det ständigt är konsulter ute hos 

kunder kan det vara svårt att nå ut med informationen.  

D 
Respondent D arbetar som platschef på ett medelstort hotell beläget i 

en turistort. Respondenten är ekonom i grunden och har under sina 

tidigare år inom företaget arbetat som ekonomichef men är nu 

platschef sedan tre år tillbaka. Verksamheten är säsongsbetonad och 

därför är de flesta medarbetarna säsongsanställda. Företaget ingår i en 

koncern tillsammans med två andra enheter. 

E 
 

Respondent E arbetar på huvudkontoret hos en stor svensk bank. Hon 

har budget- och personalansvar och fungerar som mellanchef inom ett 

av företagets fem affärsområden. Respondenten är civilekonom och har 

arbetat inom branschen i 5 år. 



Beroende på vad man har för företagskultur menar Respondent E påverkar sättet att 

kommunicera. Detta resonemang förs även av Respondent D som poängterar vad som kan 

komma att avgöra kommunikationen: 

”Jag ser det som att vi måste hitta personer som passar in i vår 

företagskultur. Har vi felrekryterat våra medarbetare så kommer det 

naturligtvis att påverka vår kultur.”105 

Respondent B menar att de kommunikationsvägar och den struktur som används för 

att kommunicera intern påverkas av organisationens uppbyggnad och företagskultur. 

5.2 Former och uppbyggnad av intern kommunikation 

5.2.1 Uppåtgående kommunikation 

Samtliga respondenter anses sig ha ett öppet klimat vad gäller att kommunicera i uppgående led, 

inte bara till närmaste chef utan även högre upp i organisationen. Respondent D menar att det 

inbjuds till en sådan kommunikation och att det är många som väljer att utnyttja sin möjlighet att 

påverka. Respondent E berättar också om deras möjlighet till uppåtgående kommunikation, 

vilket används bland medarbetarna. Dock menar Respondenten att med tanke på organisationens 

storlek försöker de lösa problem på gruppnivå så långt det är möjligt.  

Under intervjun med Respondent A kom den kulturella aspekten upp på tal. Respondenten 

berättar hur det skiljer sig vad gäller kommunikation i uppåtgående led beroende på land. Hon 

menar att i Sverige är personalen delaktiga och diskuterar processer på ett helt annat sätt än vad 

som sker i andra länder där det mer är ett beslut på ledningsnivå som sedan efterföljs. Då 

Respondenten ser till organisationen i Sverige berättar hon att via deras intranät återfinns bloggar 

där medarbetarna har möjlighet att uttrycka sig och sina tankar samt att möjlighet finns att skicka 

e-post i uppåtgående led och det verktyget används.  

Respondent B menar att kommunikation i uppåtgående led direkt till henne inte händer så ofta 

utan mer från medarbetare till butikschef, vid det köpcentrum hon verkar. Det är hon medveten 

om vilket gör att hon har anpassat sitt arbetssätt på följande vis; 

”Jag rör mig runt i butikerna och av olika anledningar är jag ofta ute i 

köpcentrumet. Då har de möjlighet att kalla in mig när jag går förbi. Då 

har jag en alltså en walking-around-metod, de kan delge mig mer 

informell information, små saker men som är viktiga detaljer. Sånt som 

kanske kan känns fånigt att ta upp på möten eller ringa om.”106  

Att använda sig av intranätet vid uppåtgående kommunikation är ett arbetssätt som används 

berättar Respondent C. Där finns möjlighet att komma med förslag, idéer och tips och 
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valmöjlighet att vara anonym eller inte ges. Detta menar hon ger en möjlighet att nå ut till 

avdelningar som man själv inte verkar inom.  

Samtliga respondenter berättar att de använder sig av medarbetarundersökningar för att bland 

annat kontrollera att informationen som kommuniceras når berörda parter. Respondent A menar 

även att denna typ av kontroll ofta sker informellt mellan personliga nätverk, där återkoppling 

och signaler fås från medarbetarbetarna och organisationen. Hon menar att man därigenom kan 

fånga upp information och återkoppla till det som sagts. Men detta menar hon ändå inte är en 

garanti att man har nått ut med den information man avsett. Respondent B betonar problematiken 

i att svaren från en undersökning bland medarbetarna kan vara subjektiv, de kan tänka på ett sätt 

och hon på ett annat. Hon menar att svaren kan skilja sig vilket hon måste vara medveten om och 

ta hänsyn till.  Respondent C lyfter ytterligare ett sätt att kontrollera, via möten. Men hon menar 

att detta enbart kan ske på de enskilda avdelningarna eller den grupp som kallas till möte. Det 

innebär ytterligare ett steg för att ledningen skall ta del av informationen och risken för 

missförstånd ökar. 

 

5.2.2 Den interna kommunikationens tre byggstenar 

Respondent A menar att informationsspridningens effekt beror till stor del på cheferna. Hon 

menar att ledningen kan påverka mycket genom att stötta cheferna, öka deras kunskaper och 

skapa verktygslådor för att bidra till lyckad kommunikation. Respondent E poängterar att 

ledningen har ett ansvar då en relativt stor informationsmängd kommer centralt från företaget. 

Hon upplever denna problematik dels i sin roll som anställd men också som chef. Detta då det är 

svårt att ta till sig och prioritera rätt information.  

Att använda sig av intranät har visat sig vara frekvent hos respondenterna men i Respondent B´s 

fall ter det sig annorlunda. Hon menar att intranät är relaterat till vilken bransch man arbetar 

inom. I och med att personalen på köpcentrat inte har ett kontorsarbete utan befinner sig i butik 

faller det sig inte naturligt med en löpande kontakt via ett intranät. Det skulle i så fall innebära att 

personalen tvingas att lämna butiken och sätta sig vid datorn, och då prioritera bort tid för 

kunden.  

Respondent A ser intranätet som ett basverktyg. Där finns information att tillgå, men hon menar 

att den inte är tillräcklig utan anser att dialogen inom företaget är ett viktigt komplement. 

Respondent E har likande tankar som Respondent A angående intranätet. Dock upplever 

Respondent E att ledningen använder intranätet något lättvindigt. Detta då hon upplever att 

intranätet innehåller mycket och irrelevant information. Det innebär att intranätet kan upplevas 

svårnavigerat och risken blir att informationen kan bli osedd av medarbetarna. Vid våra 

intervjuer framkom problemet med mängden information som skickas vi e-post. Respondent E 

säger: 

”Hos oss används mailen som ett oerhört viktigt kommunikationsverktyg 

men det tar också mycket tid. Via mailen får vi många arbetsuppdrag 



som måste utföras inom relativt kort tid. Det innebär att vi spenderar 

mycket tid åt att hantera mailen.”107     

Vad gäller den informella kommunikationen berättar Respondenten B att hon värderar den och 

ser den som en bra och användbar informationskanal. Därför har hon avsatt mötestid för 

butikscheferna på köpcentrat varje vecka. Där är tanken att de utan henne ska ha möjlighet att 

diskutera och ventilera saker utan hennes närvaro. Som tidigare nämnt använder sig Respondent 

B av en så kallad walking-around-metod, som också kan ses som en informell 

kommunikationsväg.  

I Respondent C´s fall försvåras den spontana och informella kommunikationen då delar av 

organisationen är utspridd. Detta innebär att graden av informell kommunikation varierar bland 

personalen på kontor och personalen ute på anläggningen.  Hon värderar ändå den informella 

kommunikationsvägen och säger som följer; 

”Den informella kommunikationen är för just de små snabba sakerna, att 

komma vidare i projekt, och att inte behöva stora avstämningar utan det 

blir en snabbare process.”108 

5.3 Intern marknadsföring  

Samtliga respondenter har ett liknade resonemang kring sin syn om hur de värderar sin personal. 

Då alla verkar inom service- och tjänstesektorn menar de att personalen är en oerhört viktigt 

resurs för att bedriva en framgångsrik verksamhet.  

Respondent A ser det av stor vikt att de anställda ska veta varumärkets betydelse och vad de står 

för. Hon menar att det stärker den externa kommunikationen men den måste gå hand i hand med 

den interna kommunikationen för att stötta varandra dels strategiskt men även budskapsmässigt. 

Hon berättar att de arbetar med integrerad kommunikation på följande sätt: 

   ”Kör vi en extern kampanj så gör vi ett jättestort arbete internt. Har vi 

en artikel som ska ut i media så stöttar vi den på den interna webben med 

förklaring internt och kanske svar från någon som kommenterat artikeln 

internt, vi jobbar alltså mot flera målgrupper på flera plan samtidigt, 

med samma budskap.”109 

Den interna marknadsföringen leder till att medarbetarna blir ambassadörer på ett naturligt sätt 

enligt Respondent B. Att de vet när, var och varför företaget byggt upp den externa 

marknadsföringen ökar förståelsen och budskapet blir således förstärkt. Till skillnad från 

Respondent B tror Respondent C att den interna marknadsföringen inte påverkar den externa i så  
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stor utsträckning. Dock menar hon att det som kommuniceras externt måste lyftas även internt. 

Detta för att personalen skall förmedla samma budskap som ledningen strategiskt framtagit.  

Respondent D som är platschef på ett hotell ser sina medarbetare som just deltidsmarknadsförare 

och menar att service och värdskap är viktiga ledord i deras strategi. Företaget arbetar också med 

att kommunicera ut till de anställda att de ständigt bär företagets varumärke, privat som i 

tjänsten.   

Respondent E belyser relationen mellan intern marknadsföring och självförtroende. Hon menar 

att om de som företag behandlar sin anställda som interna kunder kan det skapa ett 

självförtroende hos den enskilda individen, inom den egna avdelningen men även avdelningar 

emellan.  

”Avdelningar emellan är väldigt duktiga att prata om vilka 

kommunikationsproblem och vilka övriga problem man har för att kunna 

effektivisera arbetet. Jag tror att vi har mycket att vinna på att inte 

glömma bort att lyfta fram det vi är bra på. Lyckas vi med det så 

marknadsför vi oss själva. Om vi var bättre på att marknadsföra oss själv 

och jobbade lite bättre med vår interna marknadsföring mot andra 

avdelningar så tror jag att de skulle få ett större förtroende för oss. Vi 

har varit alldeles för dåliga på det och agerat slagpåsar istället för att 

framhäva vad vi gör som är så jäkla bra, jag tror att vi skulle ha mycket 

att vinna på det!”110 

5.4 Utmaningar och vinster med intern kommunikation  

Respondent D ser den största utmaningen med intern kommunikation, som tidigare nämnt, att nå 

ut till alla medarbetare. Hon menar att strukturen och den information som ges ut är bra. 

Svårigheten är att mellancheferna ska nå ut till att samtliga medarbetare på sin avdelning och få 

dem att motta informationen på rätt sätt. Hon menar att när de lyckas med detta skapar det 

delaktighet och en engagerad personal. De vinster hon i slutändan menar att de uppnår är givetvis 

rent ekonomiska där merförsäljning och ökad kunskap om företagets erbjudanden är bidragande 

faktorer. Hon menar även att det bidrar positivt till arbetsklimatet vilket hon anser är av stor vikt 

för att tillsammans uppnå ett lyckat resultat.  

Vidare menar Respondent A att en av deras största svårigheter är att använda rätt kanaler vid rätt 

tillfälle för att optimera informationsspridningen. Hon berättar att den riktade informationen når 

ut allra bäst, men att vissa budskap måste kommuniceras till alla och dessa menar hon får sämre 

genomslagskraft än de som är riktade.  

Vad gäller resonemang kring frågan om hur respondenterna tror att företaget kan påverka 

medarbetarna genom en väl fungerande intern kommunikation menar Respondent A att om den 
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interna kommunikationen fungerar bra kan det generera en viss trygghet hos medarbetarna. 

Denna trygghet menar hon kan bidra till en effektivitet, de anställda behöver inte oroa sig eller 

leta information utan de kan fokusera på de arbetsuppgifter de är ämnade att göra: 

”Jag tror att det är otroligt viktigt och i dessa dagar då vi har varsel och 

besparingar är det mycket oro och då är den interna informationen ännu 

viktigare.”111 

Respondent C menar även hon att en bra intern kommunikation leder till att medarbetarna känner 

att de kan genomföra sitt arbete på ett lyckat sätt. Det anser hon skapar en viktig trygghet i mötet 

med kunden, då vet medarbetaren vad den skall göra och att denne har den information som 

behövs. Vidare säger hon att arbetsinsatsen säkerligen påverkas av löpande information, hur det 

går för företaget och liknande saker. Det menar hon leder till en ökad delaktighet och 

medarbetarna kan göra ett bättre jobb.  

Delaktighet är också något som är viktigt för Respondent B, hon är övertygad att även kunden 

upplever en trygghet i mötet med en välinformerad personal. Intrycket är viktigt för kunden och 

hon menar att ett osäkert intryck inte signalerar professionalism och ger således inget bra intryck 

för kunden.  

Respondent E tror att intern kommunikation måste utgå från ledningen och hon menar att det är 

oerhört viktigt verktyg i det strategiska arbetet. Lyckas företaget kommunicera framgångsrikt 

internt har de alla förutsättningar att förmedla de mål verksamheten ska uppnå. Hon tror vidare 

att förmedla och förankra målen hos medarbetarna är viktigt för att motivera medarbetarna. Att 

veta vilka mål man ska jobba mot kan enligt Respondent E vara en morot att kämpa för.  

5.5 Implementering 

För att få en förståelse och inblick på hur den interna kommunikationen används inom företaget 

ställde vi initialt frågan om en utarbetad plan och strategi finns? Respondent A anser att det är 

otroligt viktigt med planer, vilket företaget har. Hon berättar att det just nu sker organisatoriska 

förändringar och ser det som en trygghet att ha en plan att falla tillbaka på för att behålla det 

strategiska och målfokuserade arbetssättet. Respondent B har också en utarbetad strategisk plan 

som följs men då Respondenten många gånger arbetar ensam med det strategiska arbetet ser hon 

det inte som nödvänligt att dokumentera denna i skrift. Respondent C har ett framarbetat sätt för 

intern kommunikation men ingen kommunikationsstrategi finns dokumenterad. Hon menar att: 

”Jag tror att det alltid är en fördel att ha så mycket som möjligt 

dokumenterat för att ha någonting att falla tillbaka på och få en 

ordentlig struktur… jag tycker att det fungerar bra idag men det hade 

säkert kunnat hjälpa ännu bättre om vi hade en dokumenterad plan.”112 
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Respondent D har också en dokumenterad plan för kommunikationen och den finns med i 

affärsplaneringen som årligen utvärderas och revideras inför framtida arbete. Det finns en 

mötesstruktur som gör att företaget kan kommunicera och informera alla anställa. Den strukturen 

menar Respondenten fungerar bra, men hon ser en utmaning i att faktiskt nå ut till samtliga 

medarbetare; 

”Man kan inte servera all kommunikation på ett fat, man måste ha 

mottagare som är engagerade och kan ta till sig informationen.”113 

Respondent E´s företag har också en utarbetad strategi angående den interna kommunikationen, 

som skall genomsyra hela kommunikationen i organisationen. Dock menar hon att denna strategi 

följs till de yttre ramarna, men informationen kanske inte alla gånger förmedlas på det sätt som 

kommunikationsavdelningen önskar. Ytterligare en problematik hon ser är att det som chef är lätt 

att glömma bort att alla mottagare inte tolkar och förstår informationen på samma sätt.   

På frågan om vem som utformat strategin är svaren entydiga, det är ledningen centralt som 

utvecklat strategin. Respondent E menar att det är en självklarhet att man i stora organisationer 

arbetar inom samma ramar, vilket begränsar möjligheten att hon som chef själv inte kan välja hur 

hon skall kommunicera internt inom sin arbetsgrupp. Respondent D berättar att de formar 

strategin tillsammans med koncernledningen för att sedan bryta ner det på avdelningsnivå 

tillsammans med driftsledarna.  

5.6 Sammanfattningsvis 

Ovanstående empiriska material, presenterat enligt de teman vi valt att utgå från kommer att 

tillsammans med vår teoretiska referensram att utgöra grunden till den kommande analysen. 

Några av de framträdande aspekter som framkommit i empirin har varit svårigheten att nå ut till 

alla medarbetare, det informationsöverflöd som lätt uppstår men att en effektiv intern 

kommunikation ger motiverade och deltaktiga medarbetare. Detta är några av de utgångspunkter 

som vi tar med oss till nästkommande kapitel, Analys och slutsats. Där ser vi till hur företagens 

arbete med den interna kommunikationen överensstämmer med teorin.  
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6. Analys och slutsatser  
 

I följande kapitel kommer vi att utifrån de temaområden vi valt, att analysera det insamlade 

teoretiska och empiriska materialet. Detta för att besvara vår frågeformulering samt uppnå det 

valda syftet. Slutligen summerar vi analysen i avsnitt 6.6, Slutsats. Där har vi sammanfattat vårt 

resultat i en modell som överskådligt visar vilka utmaningar och vinster företaget kan uppnå vid 

en effektiv intern kommunikation. 

6.1 Kommunikationsteori  

Shannon och Weavers kommunikationsmodell visar på informationens väg från sändare till 

mottagare och eventuella störningskällor där emellan
114

. Respondenterna visar på en 

medvetenhet kring det faktum att meddelandet ska passera genom många led inom 

organisationen och förhoppningsvis i slutändan uppfattas på rätt sätt av mottagaren. De belyser 

problematiken att nå sina medarbetare då de inom sin bransch arbetar olika tider på dygnet. Vi 

tror att det försvårar för cheferna då de inte har möjlighet att kontrollera eller styra 

informationsspridningen och meddelandets väg. De menar också att organisationsstrukturen 

påverkar då den är hierarkisk och relativt utspridd. Respondenterna anser även att den personliga 

tolkningen bland medarbetarna påverkar hur meddelandet mottas. Dessa störningsfaktorer kan 

enligt Shannon och Weavers modell klassas som störningskällor i form av brus som således 

påverkar den interna kommunikationen
115

.   

Under intervjuerna framkom det ej konkret hur meddelandet omformats och påverkats längs 

informationsvägen. Vi tolkar det som komplext att för en chef se den direkta omformningen av 

meddelandet. Vi tror att bruset
116

 kan vara svårupptäckt då vi upplevt att de chefer vi intervjuat 

verkar ha stort förtroende för sina underchefer och övriga medarbetare. I och med det förtroendet 

menar vi att det lätt kan förutsättas att meddelandet förs vidare till slutmottagaren på det sätt som 

sändaren utformat meddelandet.  

Precis som Holms komplement till kommunikationsmodellen
117

 anser flera av Respondenterna 

att den enskilda individens värderingar påverkar tolkningen av informationen. Kulturens 

påverkan på kommunikationen redogör Respondent C för då hon ser stora skillnader i att 

kommunicera i olika kulturer. Kring detta resonemang ser vi likheter med Hofstedes lökteori
118

 

där resonemang bland annat förs huruvida företagets värderingar, ritualer samt symboler 

påverkar kommunikationen. Respondenterna menar i likhet med Hofstede att kulturen påverkar 

sättet att kommunicera internt och de ser det av stor vikt att företagskulturen är väl förankrad hos 
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samtliga medarbetare. Vi menar att företagskulturen är något som alltid finns inom företaget och 

därför anser vi att en större medvetenhet bör finnas kring företagskulturens påverkan.  

Att olika individer har olika preferenser, värderingar och förutsättningar menar både Holm och 

Hofstede påverkar organisationens sätt att kommunicera.
119

 Utifrån vårt empiriska material tror 

vi att företagen skulle kunna vinna mycket på att öka medvetenheten kring det faktum att alla 

individer är unika. Det innebär att alla tolkar och värderar informationen på olika sätt. Vi menar 

att en större medvetenhet för Hofstedes komponenter i modellen kan uppmuntra företagen till ett 

mer öppet klimat och således skapas en mer effektiv intern kommunikation.  

6.2 Former och uppbyggnad av intern kommunikation 

6.2.1 Uppåtgående kommunikation 

Samtliga Respondenter anser sig ha ett öppet klimat vad gäller att kommunicera i uppåtgående 

led. Forskning visar att detta öppna klimat har en tydlig påverkan på företaget, i en positiv 

bemärkelse.
120

 Det öppna klimatet yttrar sig på olika sätt hos Respondenterna och de anställdas 

val att utnyttja sin möjlighet att påverka skiljer sig åt hos Respondenterna. Anledningen till 

skillnaden mellan företagen menar vi beror dels på den hierarkiska organisationsstrukturen som 

gör att kommunikationen i uppåtgående led blir ibland onödigt lång, men även förtroendet och 

relationen mellan medarbetare och chef kan påverka.
121

 Ett starkt förtroende främjar och 

underlättar kommunikation i uppåtgående led. Förtroende menar vi är en variabel som är svår att 

mäta, något som byggs upp och förtjänas vilket gör att det är en aspekt som varje företagsledare 

bör ständigt ha i beaktning.  

Ytterligare en aspekt som påverkar den uppåtgående interna kommunikationen är ledarens 

egenskaper, där social- och känslomässig kompetens underlättar 
122

. Respondent A poängterar att 

informationsspridningen beror till stor del på cheferna. Hon menar att genom att satsa på 

cheferna så kommer man närmare mottagaren av meddelandet. Vid tolkningen av det empiriska 

materialet framkommer inte att Respondenterna satsar på att utbilda sina chefer i den 

utsträckning vi tror skulle komma att öka möjligheterna att uppnå en effektiv intern 

kommunikation. 

I Respondent B’s fall försvårar strukturen på köpcentret den uppåtgående kommunikationen, 

därför använder sig hon av en så kallad walking-around metod. Den metoden leder till att 

förutsättningarna för den uppåtgående kommunikationen ökar då hon på detta sätt inbjuder till 

kommunikation samtidigt som hon skapar relationer.
123

 Denna metod som applicerats i 

Respondents B’s fall anser vi är bra då vi menar att som chef synliggöra sig själv minskar 

avståndet i organisationen. Det kan även skapa en ökad förståelse för uppsatta mål, strategier och 
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arbetssätt. Ytterligare en fördel är att medarbetarna känner sig sedda och tagna på allvar
124

. I och 

med att chefer med hjälp av den här metoden syns och visar engagemang kan de bli förebilder 

för de anställda och genom det aktivt påverka den interna kommunikationen
125

. Dock tolkar vi 

att det förutsätter att chefen tar sig tid och visar engagemang, så medarbetarna inte upplever att 

chefen är ”här nu igen” bara för att denne måste. Vi tolkar denna metod som en av de som kräver 

mest tid, men å andra sidan tror vi att genererar mycket tillbaka. 

Ytterligare en möjlighet till uppåtgående kommunikation är att medarbetarna kan skicka e-post 

eller kommunicera via intranät. Dock menar Respondent C att det finns en risk för 

misstolkningar när informationen sker elektroniskt eller skriftligt och inte personligt människor 

emellan. Denna kritik är enligt teorin motiverad då informationsutbytet vid en personlig kontakt 

direkt kan kontextanpassas för bästa effekt
126

.   Vi menar att även fast det finns en risk med den 

skriftliga informationen, är e-post och elektroniska kommunikationsvägar ett verktyg som 

underlättar då det spar tid och resurser. 

Forskningen tyder på att medarbetares uppfattning om hur den interna kommunikationen ser ut 

och fungerar, inte alltid överensstämmer med ledningens uppfattning
127

. Då vi tolkar det 

empiriska materialet ser vi likheter med forskningen då resultat från genomförda 

medarbetarundersökningar, enligt Respondenterna, tyder på just denna differens.  

6.2.2 Den interna kommunikationens tre byggstenar 

Vad gäller den hierarkiska kommunikationen bygger det på att ledningen styr och kommunicerar 

informationen via chefer till medarbetarna.
128

 Respondenterna upplever detta som en utmaning 

då det kan vara svårt för medarbetarna att ta till sig och prioritera rätt information. Anledningen 

till det är att ledningen inte har tillgång till all information som behövs, vilket ökar risken att 

informationen inte når ut till berörda mottagare
129

. Vi menar att ledningen behöver veta vilka 

medier och kanaler som är bäst lämpade till mottagaren för att uppnå bästa effekt. För att lyckas 

med det rekommenderar vi att segmentering av de anställda genomförs för att på så sätt 

underlätta utformningen och överföra meddelandet på bästa sätt.  

Falkheimer och Heide säger att ju större en organisation är desto större utmaning är det för 

organisationen att nå ut med information genom alla led
130

. Vi har i denna studie intervjuat 

organisationer av olika storlek. Vi kan, grundat på vårt empiriska material, delvis se att 

forskningens resonemang stämmer överens angående stora organisationer där 

kommunikationsvägarna då blir relativt längre. Av de organisationer som deltagit i vår studie ser 

vi att de större företagen har en alltmer utarbetad plan för den hierarkiska interna 
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kommunikationen. Men vi kan inte avgöra i denna studie om deras kommunikation tenderar att 

ha en bättre effekt då vår studie ej innefattar ett medarbetarperspektiv. Det innebär att vi inte 

mäter hur den hierarkiskt utformade informationen uppfattas av medarbetarna.  

Vad gäller att kommunicera via medier tyder forskningen på att timing och kontroll av 

informationen ökar när denna sprids via exempelvis e-post och intranät
131

. Under våra intervjuer 

framkom det dock att majoriteten av företagen använder sig av intranät men de ser även vissa 

negativa aspekter med det. Det främst då mängden information är stor och den är svår att rikta 

via intranätet. Respondent E menar att i och med att mängden information på intranätet är stor, 

upplevs det svårnavigerat och således menar hon att risken finns att informationen inte uppfattas 

eller mottags av medarbetarna.  

På Respondent B’s arbetsplats finns inget intranät. Intranät är hos vissa företag är en självklar 

och en naturlig del av deras interna kommunikation, men hos andra företag har det inte alls 

samma effekt och genomslagskraft. Vi menar det främst beror på verksamhetens utformning 

samt den grad som de anställda spenderar framför datorn. Således poängterar vi återigen att val 

av kommunikationsväg alltid måste vara kontextanpassat för bästa effekt skall uppnås. 

Det mest använda mediet är e-post. Detta medium är ett användbart verktyg men risken finns att 

mottagaren upplever ett informationsöverflöd. Det leder till att mottagaren får tillbringa alldeles 

för stor del av sin tid till att hantera informationen.
132

 Respondent E återger scenarior på hennes 

arbetsplats som till fullo överensstämmer med teorin och ser detta som ett dilemma där en bra 

kommunikationsväg riskerar att utnyttjas alltför mycket. Vi menar att använda sig av e-post är 

enkelt och går snabbt vilket är bra i många avseenden, men vi tror att det också kan leda till att 

sändaren snarare skickar ett e-post för mycket än ett för lite. Denna problematik bör varje chef 

idag vara medveten om och vi ser det av stor vikt att det sätts upp tydliga ramar för vad, hur och i 

vilken omfattning information ska kommuniceras via e-post. 

Vi tolkar de empiriska data som att samtliga Respondenter var positiva till den informella 

kommunikationsvägen och dess betydelse. Teorin säger att den informella kommunikationen inte 

kan initieras eller styras av ledningen utan att den uppkommer spontant och naturligt bland 

medarbetarna inom organisationen
133

. Vår tolkning av det empiriska materialet ger oss en annan 

bild av detta. Respondent B berättade om hur hon värdesätter den informella 

kommunikationskanalen och att hon uppmuntrar cheferna i köpcentrat till detta genom att hon 

avsatt tid för lunch varje vecka, där hon ej medverkar själv. Trots att hon ej medverkar och kan 

således styra eller påverka vad som diskuteras under dessa luncher tyder vi det som att hon i ett 

initialt skede uppmuntrar till den typen av kommunikation.  
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6.3 Intern marknadsföring 

Begreppet intern marknadsföring menar vi går hand i hand med den interna kommunikationen. 

Det kan ses som ett användbart sätt att tänka vid utformning av den interna kommunikationen.
134

 

Enligt Strid kan företaget i slutändan, genom sin interna marknadsföring uppnå ett lyckat resultat 

och ökade vinster.
135

 Vid tolkning av vårt empiriska material ser vi att samtliga Respondenter 

anser personalen vara en oerhört viktig resurs, vilket vi inte anser vara förvånande med tanke på 

att samtlig Respondenter bedriver och har erfarenhet av service- och tjänstesektorn. Då 

Respondent A menar att den interna och externa marknadsföringen har en stark korrelation 

berättar hon hur de använder sig av en integrerad kommunikation för att stärka budskapet som 

ska kommuniceras externt. Vi menar att Respondenternas syn på de anställda är förenligt med 

Strid och Grönroos resonemang kring intern kommunikation där genom att medarbetarna strävar 

mot samma mål, skapas en gemenskap och således motiverade medarbetare.
136

  

Respondent D nämner begreppet deltidsmarknadsförare, och hon menar att de anställda är 

viktiga för att förmedla företagets ledord och budskap. Vi ser en likhet med forskningens 

resonemang där de anställda kan enligt Grönroos ses som ett viktigt bidrag till företagets 

marknadsföring
137

. Som ett komplement till teorin bidrar empirin med aspekten att företaget bör 

kommunicera och diskutera med de anställda angående det faktum att de ständigt bär företagets 

varumärke, i tjänst såsom privat. Vi tolkar detta resonemang som ett tankesätt där företaget 

genom personalen får ”gratis” marknadsföring. Dock menar vi att det förutsätter att företaget 

korrekt kommunicerat sina värderingar och kärnvärden samt förankrat dessa väl hos 

medarbetarna. Vidare måste detta ses som en process som ständigt bör pågå för att medarbetarna 

ska känna trygghet och kunna leverera ett budskap effektivt.
138

 Med sina kärnvärden som grund 

menar vi att företag löpande bör fundera över och revidera kommunikationsvägarna för att nå ut 

med sitt varumärke genom sina anställda. 

Ytterligare ett resonemang som framkommit under våra intervjuer är relationen mellan intern 

marknadsföring och självförtroende. Respondent E anser att företaget bör uppmuntra att 

avdelningarna sinsemellan bör bli bättre på att marknadsföra sig själva. Som teorin säger finns 

många vinster att uppnå med intern marknadsföring
139

 men vi ser också risker med detta 

tankesätt. Om det internt mellan avdelningarna inom ett företag går så långt att det blir en intern 

konkurrens så kan det till viss del öka prestationen. Men samtidigt ser vi risken i att den interna 

konkurrensen kan gå överstyr och då öka avståndet mellan avdelningarna och således försvåra 

för samarbete. Ett ökat avstånd mellan avdelningarna ökar risken för missförstånd inom den 

interna kommunikationen.
140
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6.4 Utmaningar och vinster med intern kommunikation 

En stor utmaning med den interna kommunikationen är enligt Respondenterna att nå ut till 

samtliga medarbetare då informationen ska passera flera led, som vi tidigare nämnt. För att öka 

förutsättningarna för en effektiv intern kommunikation tyder forskningen på att meddelandet ska 

formas och riktas på ett sätt som gör att mottagaren känner igen sig i den kontext de befinner sig 

i. Det ökar möjligheten att meddelandet tolkas av mottagaren på det sätt sändaren tänkt sig.
141

 

Anledningen till att detta inte alltid inträffar är att chef och medarbetare inte alltid förstår 

varandra
142

. Vi menar att avstånden mellan avdelningarna påverkar detta då det som sändare 

rimligtvis är lättare att forma och rikta ett meddelande till en mottagare som befinner sig relativt 

nära i organisationen. Vi ser på så sätt en ökad utmaning hos större företag. Detta då antalet 

medarbetare är fler och arbetet med att rikta informationen försvåras då organisationen blir mer 

komplex och antalet led ökar. Dock har vi sett i vårt empiriska material att större organisationer 

tenderar att ha en mer utvecklad plan angående den interna kommunikationen, varpå företaget 

ökar förutsättningarna för att problematiken inte skall bli så stor.   

Vid tolkning av vårt empiriska material framkom det att en utmaning är att använda rätt kanaler 

vid rätt tillfälle och på så sätt optimera informationsspridningen. Respondenterna menade att den 

riktade informationen har en större genomslagskraft än den information som ges mer generellt, i 

likhet med teorin
143

. Vi ser paralleller med det informationsöverflöd som vi tidigare nämnt, då 

det är av stor vikt att den information som kommuniceras är genomtänkt och upplevs vara 

relevant för att mottagaren skall ta till sig informationen. 

Om företag skulle visa en större medvetenhet kring chefernas påverkan kring den interna 

kommunikationens och dess effekter menar Barrett att företag skulle investera i både tid och 

pengar för att utveckla chefernas kompetens inom området
144

. En anledning till att detta inte görs 

till fullo är att effekten av kommunikationen är svår att mäta
145

. Vi tolkade vid intervjutillfällena 

att samtliga Respondenter insåg vikten av den interna kommunikationen och vad en lyckad sådan 

kan medföra för vinster. Respondent A berättade hur de värdesätter chefernas påverkan på den 

interna kommunikationen och berättar att de satsar på att ge cheferna förutsättningar för att 

lyckas med sin interna kommunikation. I övrigt framkom det inte vid intervjuerna att företagen 

satsade på att ge cheferna utbildning i kommunikation. Vi tror att detta kan vara ett bra sätt för 

företagen som faktiskt ha insett den interna kommunikationens möjligheter, att satsa mer på att 

utbilda cheferna. Detta då forskningen som ovan nämnt tyder på att chefens påverkan vara 

betydande. 
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Forskningen har visat att intern kommunikation kan vara ett värdefullt verktyg vid påverkan av 

medarbetares beteenden och attityder
146

. Vi finner stöd för denna teori i vårt empiriska material, 

då det i dagens tider är en tuff arbetsmarknad med besparingar och varsel är det extra viktigt att 

skapa en trygghet. Respondent A menar att intern kommunikation kan ses ett nyckelverktyg för 

att lyckas med detta. Hon menar även att den tryggheten kan bidra till en effektivitet om den 

interna kommunikationen fungerar. Då minskar frågetecken och fokus kan läggas på den 

egentliga arbetsuppgiften. Vi tyder det som att en lyckad intern kommunikation kan i tider som 

är oroliga förbättra arbetsklimatet, vilket även har framkommit i vårt empiriska material.  

Respondenterna menar även att arbetsinsatsen påverkats av en lyckad intern kommunikation och 

att detta kan skapa en delaktighet hos medarbetarna. Den delaktigheten menar Respondent B 

även kan få en effekt hos kunderna vilket i slutändan genererar pengar hos företaget.   

Genom att företaget har en tydlig strategi för den interna kommunikationen i kombination med 

att företaget synliggör och uppskattar sin personal menar forskningen är en bidragande faktor till 

att motivationen bland medarbetarna ökar
147

. I enlighet med teorin är detta tankesätt väl förankrat 

hos Respondent E som menar att en förutsättning för att nå verksamhetens mål är att 

medarbetarna är väl införstådda med vad som förväntas uppnå. Vi tyder detta som att både teori 

och empiri menar att feedback är viktigt, likaså att medarbetarna får uppskattning och känner sig 

sedda. Vi ser dock att företagen står inför en utmaning för att uppmärksamma sina medarbetare 

på individnivå, detta problem torde te sig större ju större organisation.  

6.5 Implementering 

Teorin pekar på vikten av en utarbetad strategi för den interna kommunikationen.
148

 Strategin är 

viktig då den säkerställer den interna kommunikationens tillvägagångssätt och är även ett 

redskap för att kontrollera den interna kommunikationen.
149

 Barrett menar att en uppföljning bör 

genomföras för att öka medvetenheten om att informationen är mottagen och uppfattad på det 

sätt sändaren önskar.
150

 Respondenterna berättar hur de regelbundet genomför 

medarbetarundersökningar och att de ser resultatet som användbart. I det empiriska materialet 

kan vi se tendenser till att medarbetarundersökningarna genomförs för sällan. Vi tror att 

företagen vinner på att mer frekvent genomföra varierande undersökningar, och se dessa som ett 

användbart underlag i det framtida strategiska arbetet med den interna kommunikationen.   

För att implementera en intern kommunikationsstrategi krävs det att företaget dels sätter upp mål 

men även följer upp och uppdaterar strategin. För att den skall bli lyckad måste även ledningen 

reflektera över hur de segmenterar sin personal samt vilka kommunikationsvägar som är 

lämpliga beroende på aktuell mottagare.
151

 Respondenterna har alla en utarbetad plan och 
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strategi för den interna kommunikationen men alla respondenter har den inte dokumenterad i 

skrift. Det tyder på att samtliga respondenter är väl medvetna om den interna kommunikationens 

betydande funktion, en av våra Respondenter säger att det är en trygghet att kunna falla tillbaka 

på en plan för att inte tappa det strategiska och målfokuserade tänket.  

Av de företag som inte har en dokumenterad plan finns olika storlekar av företag representerat, 

vilket gör att vi inte kan dra någon slutsats eller se likheter. Däremot har vi en förståelse för att 

mindre företag inte har en dokumenterad plan och en förklaring kan vara att det är svårt att 

motivera att tid och resurser skall avsättas, då vi tror det kan vara mer ekonomiskt kännbart i ett 

litet företag. Det mindre företag anser sig inte behöva en dokumenterad strategi då antalet 

anställda, enligt ledningen, inte är tillräckligt stort. De menar att den interna kommunikationen 

fungerar trots att strategin inte finns dokumenterad. Vi tolkar det, med grund i teorin samt hos 

våra respondenter, att det ger företaget och de anställda en trygghet att ha någonting att falla 

tillbaka på. Vi tror att vid framtagningen av en dokumenterad strategi tvingas ledningen att på ett 

aktivt och medvetet sätt reflektera över vad de faktiskt vill uppnå med den interna 

kommunikationen. Den processen ser vi som en grund för att skapa en väl fungerande 

kommunikation som genererar positiva effekter för företaget.  

Då ledningen tar beslut som saknar inflytande från övriga organisationen finns en ökad risk för 

att det misslyckas. För att lyckas skapa en effektiv intern kommunikationsstrategi bör ledningen 

således lyssna på sina anställda och utforma denna i samråd med personalen. Här är uppåtgående 

kommunikation av stor vikt.
152

 Det empiriska materialet visar att utformningen av de interna 

kommunikationsstrategierna har haft sin grund hos ledningen hos samtliga Respondenter. Vi 

tolkar att företagen upplever att den interna kommunikationen fungerar och att strategin är bra. 

Vi ser att företagen har en utvecklingspotential inom detta område.  Möjligheten finns för att 

ledningen att samarbeta med representanter från varje arbetsgrupp inom företaget, vilket kan 

lyfta andra aspekter och behov som ledningen inte initialt uppfattat. Vi anser att detta arbetssätt 

skulle innebära att ledningens helhetsbild av företaget och dess kommunikationsbehov förstärks.   

I enlighet med teorin bör företagen undvika påtvingade handlingsplaner
153

 och ovan beskrivna 

arbetssätt skulle öka medarbetarnas inflytande och delaktighet, vilket kan generera långsiktiga 

vinster.  Som tidigare nämnt kan vinster visa sig i form av motiverad personal som känner sig 

uppskattade och viktiga i sitt arbete, vilket leder till att de både är goda deltidsmarknadsförare 

och långvariga på arbetsplatsen
154

. Det ser vi som något varje företag bör sträva efter då det i 

slutändan kan genera en ekonomisk vinst.  

För att sedan ta steget att börja arbeta utefter den framtagna strategin tyder forskning på att ett 

effektivt arbetssätt för att nå ut till personalen är att använda sig av en intern 

marknadsföringskampanj. Denna kampanj har ett liknade upplägg som i en extern kampanj men 
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där kunderna i detta fall är de anställda.
155

 Vi ser denna metod som användbar och ett sätt att 

tänka för företagen när de planerar hur de ska nå ut med sin interna kommunikationsstrategi. Att 

tänka säljande och informativt, precis som vid en extern kampanj menar vi skulle förbättra 

effekten och resultatet av informationsspridningen.  

6.6 Slutsats 

 

Frågeställning 

Vilka utmaningar och vinster kan intern kommunikation generera för 

företag inom service- och tjänstesektorn? 

Syfte 

Huvudsyftet med vår uppsats är att studera och utveckla en förståelse för 

hur den interna kommunikationen används i praktiken hos företag inom 

service- och tjänstesektorn.  

Vårt delsyfte är att upptäcka aspekter som är viktiga att ta i beaktning 

vid implementering och användandet av intern kommunikation.   

Den interna kommunikationen genomsyrar all verksamhet inom de organisationer vi studerat. Vi 

upplever att företagen har visat en stor medvetenhet angående den interna kommunikationens 

effekter på verksamheten men även på den komplexitet som det medför. Den interna 

kommunikationen är ett verktyg för att dels kommunicera ut företagens budskap men även att 

distribuera information, i både nedåt- som uppåtgående led. Vi kan konstatera att verkligheten i 

de företag vi studerat är mer komplicerad än vad teorin visar.  

Vi har kommit fram till att en av företagens stora utmaningar är att rikta informationen så att den 

når ut till samtliga medarbetare. Då alla individer inom företaget har olika värderingar och 

individuella preferenser skapas en komplex situation för cheferna, som ska lyckas utforma ett 

meddelande så det får största möjliga genomslagskraft. Lyckas företagen på ett bra sätt 

kommunicera sina mål och visioner samt hur företaget mår, skapas en delaktighet och den i sin 

tur en viss trygghet hos medarbetarna. Det har visat sig vara bidragande aspekter för att skapa ett 

förbättrat arbetsklimat. Vidare menar företagen att de genom en effektiv intern kommunikation 

ökar motivationen hos medarbetarna som underlättar för att företagen ska nå sina uppsatta mål. 

Vi kan konstatera att effektivitet är ett nyckelord inom den interna kommunikationen. En effektiv 

intern kommunikation genererar många vinster som tillsammans ger förutsättningar för att 

verksamheten ska uppnå goda resultat. 
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Vi kan fastställa att det är viktigt att dokumentera sin strategi kring den interna 

kommunikationen. Studien har visat att strategin främst är utvecklad av ledning och chefer hos 

våra respondenter vilket tidigare forskning menar inte är det mest givande arbetssättet. Vi menar 

att strategin bör utarbetas i samråd med medarbetare för bästa resultat. För att underlätta vid 

implementering av en intern kommunikationsstrategi anser vi att cheferna bör inse vikten av att 

nyttja sina anställda som deltidsmarknadsförare. Arbetssättet kan liknas vid en extern 

marknadsföringskampanj, där de anställda segmenteras på liknande sätt som externa kunder. Det 

kan ses som ett verktyg för att välja rätt kommunikationsväg till rätt mottagare, för att uppnå 

bästa möjliga resultat.  

Avslutningsvis menar Respondenterna att de har ett öppet klimat inom organisationen vilket 

teorin säger underlättar kommunikationen i uppåtgående led. Vi kan konstatera att det är en av 

många förutsättningar för att uppnå en väl fungerande intern kommunikation och som tidigare 

nämnt, en effektiv intern kommunikation genererar många vinster som tillsammans ger 

förutsättningar för att verksamheten ska uppnå goda resultat. Vi illustrerar det nedan där vi till 

vänster samlat nyckelord som framkommit i vår studie och som företagen bör utgå från. Till 

höger visar vi de fördelar och vinster som uppstår inom företaget. Lyckas man uppnå dessa 

menar vi att företagen har goda chanser att uppnå positiva resultat på lång sikt.  

 

Figur 6: Den interna kommunikationens utmaningar och vinster av Hising/Mellberg 

  



7. Diskussion 

___________________________________________________________________________ 

 

I kommande kapitel tar vi som författare chansen att presentera våra personliga reflektioner 

kring denna studie. Vi avslutar med att redogöra för våra idéer kring framtida forskning vi anser 

vara intressant och relevant. 

___________________________________________________________________________ 

 

Vi vill börja med att konstatera att intern kommunikation är ett ständigt aktuellt ämne som berör 

alla inom företaget, oavsett vilken typ av verksamhet som bedrivs eller var i organisationen man 

befinner sig. Studiens resultat har visat på hur komplext detta område är samt att det är en rad 

utmaningar och svårigheter relaterat till intern kommunikation. Vi anser att det finns många 

vinster med en god intern kommunikation eftersom den genomsyrar hela verksamheten. Vi 

menar att företag bör investera mer tid och resurser för att utveckla sin interna kommunikation. 

Då företagen vi intervjuat visat så pass stor medvetenhet kring den interna kommunikationens 

effekter ställer vi oss något frågande till varför de inte satsat mer på att utveckla detta område? 

Vi tror att företag har svårt att se den interna kommunikationens direkta effekter, då de är svåra 

att mäta. Ett sätt att mäta är genom medarbetarundersökningar, vilket görs hos respondenterna 

idag. Vi menar att det är viktigt att en grundlig uppföljning sker kontinuerligt och att 

informationen som kommer fram tas tillvara på, och ligger till grund för framtida utveckling och 

strategisk planering. Vi förstår att en satsning på den interna kommunikationen kan ses som 

resurskrävande men hävdar ändå att det är en långsiktig investering i verksamhetens framtid.  

Våra respondenter är eniga om att det inom företaget har ett öppet klimat och är högt i tak vad 

gäller den interna kommunikationen, de menar att medarbetarna har möjlighet att kommunicera i 

uppåtgående led. Teorin säger att ett öppet klimat underlättar för att kommunicera uppåt. Vi 

tycker att det är fina ord från både teorin och våra Respondenter men ställer oss något frågande 

till detta. Vi ser inte svaren från Respondenterna som förvånande då vi tror att det som chef kan 

vara svårt att inse sina brister och dess påverkan på kommunikationen. Vår kritik grundar vi på 

våra tidigare arbetslivserfarenheter där chefer menat att alla är välkomna med sina åsikter men 

att vi som medarbetare inte känt oss bekväma med att kritisera i uppåtgående led. Då vi valt att 

studera ämnet intern kommunikation ur ett ledningsperspektiv kan vi inte avgöra huruvida det 

upplevs högt i tak eller ej av medarbetarna.   

Att kommunicera internt idag sker till stor del via elektroniska medel vilket studien visar. 

Teknikens framfart menar vi har satt sina spår. Att kommunicera elektroniskt kan både lösa och 

skapa informationsrelaterade dilemman. Sändare får sina distributionsproblem lösta medan det 

för mottagaren kan vara svårt att sålla ut och ta till sig den viktiga informationen mitt i allt 

informationsflöde. Som studien visat finns det en stor risk för informationsöverflöd och vi tror 



att det till stor del består av e-post, som så enkelt kan skickas. E-post är en kommunikationsväg 

som effektiviserat den interna kommunikationen på många arbetsplatser och en oumbärlig 

kommunikationskanal som underlättar informationsspridningen. Men vi tycker att det är viktigt 

att företagen kommer ihåg att den personliga kommunikationen som sker i mötet mellan 

människor är betydelsefull och inte bör glömmas bort.  

Ett arbetssätt som framkommit i vår studie är walking-around metoden som en av våra 

respondenter frekvent använder. Vi menar att den bör användas i större utsträckning än vad den 

verkar göra idag. Studien likväl som vår egen arbetslivserfarenhet påvisar att det kan leda till att 

personalen känner sig uppskattade och sedda och ökar på så sätt sin arbetsinsats. Vi är väl 

medvetna om att det är en tidskrävande kommunikationsmetod och att tid inom företag ofta 

betyder pengar. Dock menar vi att företag bör ställa sig frågan vad det kostar att ha en mindre 

bra fungerande kommunikation i relation till ovanstående metod? 

Genomgående i vår studie menar vi att alla utmaningar och problem som företag ställs inför i 

samband med intern kommunikation kan klassas som det som benämns brus i Shannon och 

Weavers kommunikationsmodell
156

. Vi menar att valet av kommunikationsväg och utformning 

av meddelandet kan minska det så kallade bruset och på så sätt effektivisera kommunikationen. 

För att lyckas med det är en förutsättning att ledningen är väl införstådda om den betydande roll 

de har, samtidigt som de måste ha förmåga att inse vikten av sin personal.  

I insamlandet av den teoretiska referensramen valde vi att hantera betydelsen av förtroende 

inom den interna kommunikationen. Forskningen tyder på att förtroende är betydande för en 

lyckad intern kommunikation. Men då vi valt att utgå från ett ledningsperspektiv menar vi 

att den bild våra respondenter ger oss givetvis blir ensidig och färgad varpå vi valt att ej se 

till denna teori. Vi väljer att behålla teorin därför vi tycker den är viktig aspekt men inser i 

efterhand att förtroende är svårt att mäta eller undersöka.  

Även om företag kan uppleva en framtagning och utveckling av den interna kommunikationen 

som kostnadskrävande menar vi att alla företag kan vinna på en lyckad intern kommunikation. 

Vi anser att företagen bör överväga sina alternativ då det finns mycket att vinna genom en väl 

fungerande intern kommunikation. För att avsluta där vi startade denna uppsats vill vi återkoppla 

till Viskleken som vi anser så tydligt illustrerar vikten av att den interna kommunikationen 

fungerar; 

”Viskleken går ut på att ett antal personer, vanligen minst fem, står eller 

sitter i en ring. Personen som utses att börja hittar på en mening som den 

sedan viskar till personen bredvid. Sedan viskar de andra deltagarna i 

tur och ordning meddelandet ett varv i cirkeln. Meddelandet skall inte 

upprepas mer än en gång av varje person. När meddelandet når den sista 

personen i cirkeln så säger denna person meddelandet högt. Poängen 
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ligger i att meddelandet med stor sannolikhet förvanskats när det når den 

sista personen i kedjan, vilket kan ge både en humoristisk och tänkvärd 

poäng”.157
 

7.1 Vidare forskning 

Vi har i denna studie antagit ett ledningsperspektiv där fokus varit att studera den interna 

kommunikationen samt de utmaningar och vinster ledningen står inför. Därav ser vi det 

intressant att genomföra en liknande studie men då anta ett medarbetarperspektiv. Vår 

förhoppning är att det skulle ge helhetsbild av den interna kommunikationen och de områden vi 

valt att problematisera.  

Vi har under arbetet med denna studie och insamlandet av det empiriska materialet funnit det 

intressant att se närmare på de olika kommunikationsvägarna som finns. Vår studie har visat att 

riktad information når mottagaren bäst och att valet av kommunikationsväg är av betydande 

karaktär. Det leder till ytterligare ett förslag på vidare forskning; hur ser arbetet ut vid val av 

kommunikationsväg vid informationsspridningen inom ett företag?  
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8. Sanningskriterier 
___________________________________________________________________________ 

 

I detta kapitel presenterar vi de sanningskriterier vi resonerat kring. Detta för att för läsaren ska 

följa vårt resonemang kring granskningen av vår studie. Avslutningsvis diskuterar vi de 

lärdomar studien givit oss. 

___________________________________________________________________________ 

Vad gäller de sanningskriterier vår granskning kommer att utgå från har vi valt att se till Steinar 

Kvales sjätte och näst sista stadium, verifiering. Denna återfinns i forskningsintervjuns sju 

stadier som vi utgått från i kapitel fyra. Kvale redogör för tre nyckelord och det första är 

generaliserbarhet. Med generaliserbarhet avses studiens förmåga att dra övergripande slutsatser 

utifrån studiens resultat.
158

 Vi avser att i denna studie ej generalisera resultatet då vi ser till fem 

stycken företag. Vårt syfte med vår uppsats är att studera och utveckla en förståelse för hur den 

interna kommunikationen används i praktiken hos företag inom service- och tjänstesektorn och 

då vår kvalitativa studie är begränsad anser vi inte att resultatet har en generaliserbarhet.  

Det andra nyckelordet för att kunna verifiera studien enligt Kvale är reliabilitet. Med reliabilitet 

avses förmågan att studien skulle kunna replikeras och liknande resultat skulle uppnås. Kvales 

tredje nyckelord, validitet innebär att forskarens mätinstrument och metod verkligen mäter det 

som ska mätas.
159

 Dock menar Bryman och Bell att reliabilitet och validitet inte är de främsta 

kriterierna för att verifiera studiens kvalitet. De anser att forskaren istället bör se till andra 

kriterier såsom tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och 

konfirmera.160
  

Vad gäller tillförlitlighet innebär det hur väl resultaten av studien överensstämmer med 

verkligheten.
161

 I vår studie anser vi att resultaten speglar verkligheten. Då vi begränsat vår 

studie till fem stycken företag menar vi att vi inte riktigt uppfyller nästa kriterium, överförbarhet. 

Med det menas hur väl studiens resultat går att tillämpa på andra, liknande studier.
162

 Vi anser att 

en anledning är att tjänstesektorn är en komplex marknad där tjänster innefattar möten mellan 

heterogena parter och således är tjänstemöten unika. Vi menar att det leder till att högre krav 

ställs på en väl fungerande intern kommunikation. Grunden till det är att de anställda utgör en 

viktig komponent för själva tjänsten. Det innebär att vi i vår kvalitativa studie snarare studerat 

bredden än djupet och det gör att överförbarheten begränsas vilket vi är medvetna om.   

Verifieringskriteriet pålitlighet kan liknas vid den kvantitativa studiens reliabilitet. Det innebär 

hur fullständig och tillgänglig redogörelse som gjorts och hur liknande resultat skulle kunna 
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uppnås om andra forskare genomför en likartad studie.
163

 Vi anser att vår studie har en god 

pålitlighet av flera anledningar. Dels har vi båda deltagit vid samtliga intervjuer, vilket har 

inneburit att risken för misstolkning har minskat. Vidare har vi transkriberat det empiriska 

materialet för att underlätta vid analys samt att våra personligheter ej ska färga resultatet. Vi har 

även genomgående visat på en medvetenhet vad gäller våra avgränsningar och hur vår 

förkunskap kan ha påverkat vår objektivitet. 

Således har vi visat insikt, våra personliga förutsättningar, värderingar och den teoretiska 

kunskapen kan ha kommit att påverka objektiviteten. Dock menar Bryman och Bell att 

fullständig objektivitet inom samhällelig forskning är svår att uppnå vilket de påpekar att 

forskaren bör vara medveten om.
164

  

8.1 Lärdomar från vår studie 

En viktig lärdom i arbetet med at skriva uppsats har varit att vi inte kan avgränsa oss nog. 

Många intressanta aspekter har kommit på tal och vi har stundtals upplevt att vi skulle vilja 

utforska fler områden kopplade till intern kommunikation men insett de begränsningar vi 

haft. Därför är en viktig lärdom för att behålla studiens trovärdighet, att tidigt i arbetet 

smalna av ämnesområdet och arbetes bredd.  

I efterhand ser vi att vi skulle kunnat kontakta respondenterna igen för att komplettera med 

frågor där vi fått vaga svar eller följdfrågor som givits vissa respondenter som vi vill ställa 

till alla. Dock har vi avvägt huruvida detta skulle vara möjligt , inom ramen för denna studie 

har det inte givits utrymme att genomföra detta, dels på grund av studiens omfattning men 

även respondenternas pressade scheman.  

Vi valde tidigt att skriva kapitel berörande empiri och analys åtskilda från varandra. Detta 

då vi menar att det tydliggör för läsaren samt underlättar i arbetet med att strukturera 

uppsatsens områden. Dock kan vi i efterhand se att analysen ibland blir lite av en repetition. 

Trots det har vi valt att arbeta på det sättet då vi menar att risk för missförstånd har 

minimerats och att en uppsats inte kan vara tydlig nog för bästa trovärdighet.  
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Bilaga 
___________________________________________________________________________ 

 

Intervjumall 

Intervjun kommer att behandla ämnet intern kommunikation. Med intern kommunikation menar 

vi all kommunikation som sker inom företaget. Allt från formell kommunikation i form av hur ni 

förmedlar affärsidéer och kärnvärden till personalmöten och informella utbyten såsom spontana 

samtal i korridoren! Vi kommer också att använda oss av begreppet intern marknadsföring. Med 

det menar vi att era anställda ses som interna kunder och deltidsmarknadsförare.  

Namn 

Titel 

Antal år i företaget 

Antal år i branschen 

Din bakgrund 

Hur ser organisationsstrukturen ut hos er i stora drag? 

Finns det en utarbetad plan eller strategi för er interna kommunikation? 

 - Exemplifiera konkreta kommunikationsvägar 

 - Hur ser fördelningen ut mellan de olika kommunikationsvägarna? 

Vem eller vilka har i så fall utformat strategin? 

Hur följs den strategin?  

Hur upplever du att den interna kommunikationen fungerar? 

- Vilka svårigheter är mest krävande och varför? 

Hur skiljer sig den formella och den informella informationsspridningen åt?  

Hur kontrollerar ni att informationen som ni kommunicerar når berörda parter? 

Hur tror du att informationen har påverkats eller omformats när den väl når fram till mottagaren?  

Hur anser du att informationsspridningen skulle kunna förbättras? 



Vilka möjligheter finns för medarbetarna att kommunicera i uppåtgående led? 

Vad tror du att en lyckad intern kommunikation kan generera för företaget?  

Det finns ett vanligt uttryck inom service- och tjänstesektorn som säger ”Att personalen är vår 

viktigaste resurs”, hur resonerar ni kring detta? 

På vilket sätt tror du att företaget kan påverka medarbetarna genom en väl fungerande intern 

kommunikation? 

Hur tror du att er interna marknadsföring påverkar företagets externa marknadsföring? 

 


