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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Medarbetares engagemang är oroväckande lågt såväl nationellt som 

internationellt vilket är ett kostsamt problem för organisationer då detta kan bidra till lägre 

produktivitet, försämrad kundnöjdhet och minskad lojalitet hos de anställda. Ett viktigt 

verktyg som organisationer kan använda sig av för att stärka medarbetares engagemang är att 

skapa en väl fungerande intern kommunikation. Denna kommunikation har ur ett 

organisatoriskt perspektiv fått en mer framträdande roll då den interna informationen mellan 

ledning och medarbetare måste anpassas utifrån medarbetares behov för att på så sätt ge det 

bästa förutsättningarna för att nå organisatorisk framgång och bidra till ett högre engagemang. 

Syfte: Syftet med denna uppsats har varit att få en ökad förståelse över hur organisationers 

symmetriska interna kommunikation påverkar anställdas engagemang, sett ur en medarbetares 

perspektiv.  

Metod: Studiens syfte har varit att få en ökad förståelse för det valda problemområdet vilket 

resulterat i att en kvalitativ forskningsansats använts. För att undersöka engagemang hos de 

anställda genomfördes nio stycken semistrukturerade intervjuer. Denna metod användes för 

att fånga informanternas subjektiva upplevelser om engagemang kopplat till symmetrisk 

intern kommunikation. De nio informanterna valdes ut från en organisation, där urvalet 

gjordes strategiskt slumpmässigt. Organisationen valdes då de aktivt arbetade med 

symmetrisk intern kommunikation och medarbetarnas engagemang. 

Resultat/Slutsats: Denna studie har kommit fram till att det är kombinationen av symmetrisk 

och asymmetrisk kommunikation som skapar det gynnsammaste förutsättningarna för en väl 

fungerande intern kommunikation. Kombinationen av interna kommunikationskanaler 

underlättar de anställdas arbetssituation och bidrar till ett ökat engagemang.  

Nyckelord: Intern kommunikation, Anställdas engagemang, Organisatoriskt engagemang, 

Symmetrisk intern kommunikation. 

 

 



 

 

Abstract 

 

Background: Employee commitment is worryingly low, both nationally and internationally 

which is a costly problem for organizations as this may contribute to lower productivity, 

reduced customer satisfaction and reduced employee loyalty. An important tool that 

organizations can use to strengthen the employees' commitment is to create a well-functioning 

internal communication. This communication has from an organizational perspective been 

given a more prominent role since internal information between management and employees 

must be adjusted on the basis of employees' needs so as to provide the best conditions for 

achieving organizational success and contribute to a higher commitment. 

Purpose: The purpose of this study was to obtain a better understanding of how organizations 

symmetrical internal communication affects employee engagement, seen from an employee's 

perspective. 

Method: The study's purpose was to get a better understanding of the chosen problem area 

which resulted that a qualitative research approach was used. To investigate the corporate 

commitment of the employee’s nine semi-structured interviews was conducted. This method 

was used to capture the informants' subjective experiences of commitment linked to 

symmetrical internal communication. The nine informants were selected from one 

organization, where the selection was made strategically random. The organization was 

chosen as it actively worked with symmetric internal communications and employees’ 

commitment. 

Results/Conclusion: This study has come to the conclusion that it is the combination of 

symmetrical communication and asymmetric communication that creates the most favorable 

conditions for well-functioning internal communication. The combination of internal 

communication channels facilitates the employees' work situation and contributes to increased 

engagement. 

 

Keywords: Internal communication, Employee engagement, Corporate commitment, 

Symmetrical internal communication. 
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1. Inledning 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Den globala konkurrensen ökar i dagens samhälle vilket gör det allt svårare för 

företagsledningar att bortse från en av de viktigare strategierna för organisatorisk framgång, 

nämligen anställdas engagemang (Popli & Rizvi, 2016). Detta har under de senaste tio åren 

väckt ett stort intresse hos organisationer och dessas ledning (Albrecht, Bakker, Gruman, 

Macey, & Saks, 2015; Saks & Gruman 2014). Trots omfattande forskning kring området finns 

fortfarande en osäkerhet angående betydelse, mätning och teorier kring anställdas 

engagemang (Saks & Gruman 2014). Enligt en enkätundersökning av Popli och Rizvi (2016) 

tyckte närmare hälften av alla svarande HR-medarbetare att arbetet med anställdas 

engagemang är en av de största utmaningarna en organisation står inför. Ett lågt engagemang 

hos anställda är något som kan vara väldigt kostsamt för organisationen i form av hög 

personalomsättning (Schaufeli & Bakker, 2004), samt utgöra skäl för att avsluta sin 

anställning (Firth, Mellor, Moore, & Loquet, 2004). Memon, Salleh och Baharoms (2016) 

visar att brist på tillfredsställelse och engagemang är faktorer som kopplas ihop med 

anställdas val att lämna en organisation. Enligt en Gallup-undersökning känner bara 33 % av 

alla anställda i amerikanska organisationer sig engagerade i sitt arbete och i ett större 

perspektiv, sett över hela världen, är det endast 13 % av alla anställda som känner 

engagemang (Rigoni & Nelson, 2016). Siffrorna bör få företagsledare att känna oro och förstå 

allvaret i att faktiskt lägga mer fokus på de anställda och deras engagemang.  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

De flesta organisationer har en tydlig bild av att en fungerande extern kommunikation ut emot 

kunder och andra intressenter stärker det egna varumärket och bidrar till en differentierar mot 

konkurrenter, vilket kan skapa konkurrensfördelar (Berthon, Ewing, & Hah, 2005; Stegaroiu 

& Talal, 2014). Dock har färre organisationer samma inställning till den egna interna 
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kommunikationen som till den externa och oftast finns det inte en given strategi utan ansvaret 

läggs på den enskilde kommunikatören gällande beslutsfattande av information, val av kanal 

och när informationen skall sändas (Meade, 2010). Vidare menar Meade (2010) att detta 

bidrar till att det saknas en samsyn inom organisationer och att de interna meddelandena kan 

uppfattas som motsägelsefulla eller bristfälliga på grund av detta.  

 Foster, Punjaisri och Cheng (2010) belyser att när en organisation förmedlar sig externt eller 

internt färgas det som förmedlas av den egna interna kulturen samt av dess värderingar. Att 

organisationer värderar sin interna kommunikation lägre än den externa kan ses som 

paradoxalt då det enligt flera studier (Mitchell, 2002; Näppä, Farshid, & Foster, 2014) finns 

en stark koppling mellan den interna och externa kommunikationen i en organisation. När 

medarbetare kommer i kontakt med kunder och andra externa intressenter agerar de 

ambassadörer och kommer att implicit förmedla sin bild av organisationen (Mitchell, 2002; 

Näppä et al., 2014). Stuart (2002) ser ett starkt samband mellan hur medarbetare tar till sig 

uttalade värderingar och identifierar sig med en organisation och hur detta leder till att 

personalen upprätthåller organisationens värderingar i sitt dagliga handlande.  

Kang och Sung (2017) menar att det finns en koppling mellan att en organisation har en väl 

fungerande intern kommunikation och ett högt medarbetarengagemang. Detta engagemang 

kan i sin tur förstärka medarbetarnas attityd till den interna kommunikationen vilket kan leda 

till minskad personalomsättning. I en studie av Sharma och Kamalanabhan (2012) visade det 

sig att en fungerande intern kommunikation påverkade de anställdas tillfredsställelse positivt 

vilket motiverade dem att arbeta hårdare, uppvisa större engagemang och lojalitet mot 

arbetsgivaren. Ytterligare fördelar för organisationer som lyckas engagera sina anställda är att 

engagemanget kan skapa värde genom ökad kundnöjdhet, där motsatsen blir att organisationer 

med oengagerad personal kan lida negativa effekter då kundfokus kan minska (Markos & 

Sridevi, 2010). Att skapa engagemang hos de anställda kan vara en nyckel till att skapa 

konkurrensfördelar och bidra till organisatorisk framgång (Macey & Schneider 2008). 

Organisationers arbete med att anpassa pris och produkter efter marknaden är en enkel uppgift 

och inte jämförbart med det arbete som krävs för att skapa en engagerad arbetskraft, vilket är 

en betydligt mer komplex organisatorisk utmaning (Macey & Schneider, 2008).        

Kang och Sung (2017) gjorde en studie i Korea för att undersöka relationen mellan 

symmetrisk intern kommunikation och anställdas engagemang. Studien samlade in enkätdata 

från 438 slumpmässigt utvalda personer inom en organisation. Resultatet visade starka 
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kopplingar mellan symmetrisk intern kommunikation och relationen mellan organisationens 

ledning och de anställda. Det påvisades att den symmetriska kommunikationen hade en 

avgörande roll för kvaliteten av de anställdas uppfattningsförmåga och tolkning av det 

mottagna meddelandet. Sammantaget fann studien att symmetrisk interna kommunikation i 

stor utsträckning främjar medarbetarengagemanget.  

Organisationer behöver använda rätt kanaler att sända ut information till de anställda och på 

så sätt främja engagemanget. Tidigare forskning inom området har fokuserat på den interna 

kommunikationen ur ett teoretiskt perspektiv, där forskningen har försökt skapa en samlad 

bild av vad intern kommunikation är och vad vidare forskning bör fokusera på. 

 

1.3 Problemformulering 

 

Uppsatsen är inriktad på hur den interna kommunikationen i en organisation sker och vilken 

påverkan symmetrisk kommunikation har på medarbetarens engagemang. 

Problemformulering formuleras då till följande: 

 

• Hur uppfattar medarbetare att den interna symmetriska kommunikationen bidrar till 

deras engagemang? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att påvisa om organisationers symmetriska interna 

kommunikation har betydelse för anställdas engagemang, sett ur medarbetares perspektiv. 
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1.5 Avgränsning 

 

Denna uppsats har valt att fokusera på en organisation, där tre olika avdelningar undersöks för 

att se hur den symmetriska interna kommunikationen kan påverka medarbetares engagemang. 

Denna avgränsning har gjorts då kontexten kan variera stort mellan organisationers olika 

interna kommunikationsstrukturer. En ytterligare avgränsning som valts att göra är att 

uppsatsen kommer fokusera utifrån en medarbetares perspektiv då frågeställningen i denna 

studie vänder sig till hur organisationens symmetriska interna kommunikation påverkar 

engagemanget hos medarbetare. Denna avgränsning har gjort att medarbetarna blir 

informanter. Deras perspektiv blir av intresse då de bör kunna svara på hur kommunikationen 

påverkar deras upplevda engagemang eftersom de är mottagare av meddelandet.  

I arbetet kommer medarbetare och anställd att användas synonymt, då det engelska ordet 

Employee i vetenskapliga artiklar kan avse såväl medarbetare som anställd.  
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2 Forskningsöversikt/fördjupad 

bakgrundsbeskrivning 

 

Forskningsöversikten går igenom några teoretiska begrepp inom undersökningsområdet som 

inte ligger i fokus men ger en tydligare bild av området. Varje del bidrar med en förståelse, 

syn och utgångspunkt av studiens problemområde. Begreppen kommer inte ha någon tyngd i 

analysen men kan hjälpa till att sätta studiens resultat i relation till ämnet.  

 

2.1 Internal Branding 

  

På arbetsmarknaden blir varumärket företagens starkaste och mest värdefulla tillgång i 

kampen på ny kompetens och lönsamhet, vilket gör det interna och externa arbetet med 

varumärket till en betydelsefull och avgörande uppgift för de flesta företagen (Backhaus & 

Tikoo, 2004). Internal Branding syftar enligt Bergstrom, Blumenthal och Crothers (2002) till 

tre saker; att organisationen lyckas kommunicera sitt varumärke till sina anställda, övertyga 

de anställda om varumärkets relevans och värde samt skapa en gemensam syn på 

organisationens varumärke internt. Internal Branding kan ses som ett användbart verktyg för 

att skapa en homogen organisation där alla individer förstår och accepterar helhetsbilden. 

Detta stärks av Punjaisri och Wilsons (2007) forskning som lyfter fram att Internal Branding 

används för att säkerställa att medarbetare omvandlar det förmedlade interna varumärket till 

realitet. 

Flertalet publikationer har visat på och identifierat sambandet som finns mellan att ett 

framgångsrikt Internal Branding arbete skapar engagemang, identifikation och lojalitet hos 

anställda (Papasolomou & Vrontis, 2006; Meyer, Stanley, Herscovitch, & Topolnytsky, 2002; 

Punjaisri & Wilson, 2007). Sharma och Kamalanabhan (2012) har med hjälp av forskares 

definitioner på internal branding sett detta som resultatet av arbetsgivarens kraftansträngning 

att utveckla medarbetare till att bli engagerade, lojala och som kan identifiera sig med 

organisationens olika värderingar och mål. Punjaisri och Wilson (2007) visar i sin studie på 

att intern kommunikation är ett viktigt redskap för att förmedla internal branding internt då de 

anställda upplevde att de fick tillgång till relevant och viktigt information. Detta stöds av 
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Saleem och Iglesias (2016) som förutom att påvisa vikten av intern kommunikation för en 

organisations arbete med internal branding, lyfter fram att den interna kommunikationen av 

varumärket måste vara överensstämmande med det organisationen förmedlar externt.  

 

2.2 Kommunikation 

 

Enligt Fiske (1990) finns det två typer av kommunikationsskolor, processkolan och 

semiotiska skolan, som båda tolkar definitionen av kommunikation genom en social 

samverkan där meddelandet är den centrala faktorn. Processkolan ser 

kommunikationsprocessen som en överföring av budskap där fokus hamnar på hur sändaren 

kodar och mottagaren avkodar meddelandet, men även vilka kommunikationskanaler som 

används vid överföringen (Fiske, 1990). Processkolans tankesätt ser kommunikationen som 

en process där en individ kan påverka en annan individs beteende eller sinnesstämning där 

vikt läggs vid effektivitet och noggrannhet. Om det uppstår en differens mellan den tänkta 

kommunikationen och den för mottagaren upplevda ses processen som misslyckad. 

Processkolan lägger då fokus på att utreda vart i processen misslyckandet uppstått (Fiske, 

1990).  

Shannon och Weaver arbetade fram en modell som namngavs ”Mathematical theory of 

communication” som har blivit allmänt erkänd som ursprunget till kommunikation som 

forskningsområde, där teorin visar ett tydligt exempel på kommunikation genom 

processkolans synsätt. Shannon och Weavers artikel (citerad i Fiske, 1990) förklarar en linjär 

process där sändaren skickar information till mottagaren och har på så vis blivit grunden för 

envägskommunikationen där sändaren informerar utan möjlighet till feedback eller 

återkoppling. 
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3 Teoretisk referensram 

 

3.1 Engagemang 

Engagemang i detta kapitel kommer att syfta till organisatoriskt engagemang, då 

medarbetares engagemang och organisatoriskt engagemang är nära sammankopplade inom 

forskningen.   

 

Organisatoriskt engagemang definieras av Crewson (1997) som identifieringen och 

engagemanget en medarbetare har för organisationen och acceptansen av dess uttalade mål 

och värderingar. En nyare definition av medarbetares engagemang presenteras av Harter, 

Schmidt och Hayes (2002) som individens delaktighet och tillfredsställelse till arbetet samt 

upplevd entusiasm. Definitionen av Harter et al., (2002) omdefinieras av Shuck och Wollard 

(2010) som en anställds kognitiva och emotionella beteendetillstånd riktat mot önskade 

organisatoriska resultat. Anitha (2014) menar att anställdas engagemang är ett unikt verktyg 

som varje organisation borde ta vara på. Anställda som är organisatoriskt engagerade kan 

enligt Mishra, Boynton och Mishra (2014) bidra till en högpresterande organisation där även 

anställda har större ambitioner att prata positivt om organisationen, stanna kvar i 

organisationen samt hjälpa organisationen att prestera bättre och effektivare.  

Tidigare uppfattningar om engagemang har riktat in sig på arbetet och hur väl anställda utför 

sina uppgifter, men har utvecklats till att se det ur anställdas perspektiv där engagemang är ett 

psykologiskt tillstånd och handlar om känslan att vara involverad i en roll eller ett team (Kang 

och Sung 2017). Ett högt engagemang stärker relationer samt skapar positiva attityder, 

avsikter och beteenden mot organisationen (Saks, 2006). Detta engagemang bidrar då till 

ekonomiska fördelar genom minskad personalomsättning (Schaufeli & Bakker, 2004), 

förbättrat kundbemötande (Markos & Sridevi, 2010) samt ökad effektivitet hos medarbetarna 

(Mishra et al., 2014). Kress (2005) belyser att organisationers interna kommunikation har stor 

betydelse i arbetet med att påverka engagemanget hos de anställda. Om medarbetare upplever 

att den interna kommunikationen är väl fungerande främjar detta deras engagemang men 

upplevs den som icke fungerande kan den istället ha negativ inverkan på engagemanget 

(Kress, 2005). Detta är något Mishra et al., (2014) stärker och menar att en väl fungerande 

intern kommunikation kan generera positiva utfall både för organisationen och medarbetare, 
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då den anställda kan blir inspirerad att bygga relationer och på så sätt känna sig mer 

engagerad.  

 

3.2 Intern kommunikation 

Intern företagskommunikation och intern kommunikation kommer i detta kapitel att förklaras 

men begreppen kommer att behandlas med samma innebörd. Detta för att det är 

problematiskt att urskilja exakta definitioner från forskning och artiklar.   

 

I forskning om organisationers relation till anställda diskuteras oftast den interna 

kommunikationen som en av de viktigare faktorerna som kan påverka relationens kvalité 

(Welch & Jackson, 2007). Intern kommunikation definieras av Mazzei (2010) som ett 

kommunikationsflöde som sker internt mellan individer inom en organisation. Kalla (2005) 

bygger vidare definitionen av intern kommunikation och menar att det sker formellt och 

informellt på alla nivåer i en organisation. Smidts, Pruyn och Van Riel (2001) lyfter i sin 

studie fram att intern kommunikation påverkar graden av hur väl de anställda identifierar sig 

med organisationen samt deras inställning gentemot den. Ju starkare en anställd identifierar 

sig med organisationen desto troligare blir det att den anställda visar positiv attityd gentemot 

organisationen (Ashforth & Mael, 1989; Smidts et al., 2001).  

Wright (1995) belyser att en ledning bör ge samma uppmärksamhet gällande kommunikation 

till de anställda som de har till aktieägare och kunder om organisationer vill skapa en god 

relation med de anställda. Vilken kommunikationsmetod en organisation använder har enligt 

Mishra et al., (2014) både stor betydelse för i vilken utsträckning de anställda litar på sina 

närmaste chefer och ledningen men även för de anställdas engagemang i organisationen. Val 

av verktyg för att kommunicera påverkar effekten av meddelandet (Welch, 2012). Vidare tar 

Welch (2012) upp risken med att använda fel media för att sända ut ett meddelande och menar 

att fel kanal kan ge negativa känslor när läsaren tolkar budskapet och i värsta fall kan 

mottagaren avstå helt ifrån meddelandet och bojkotta den interna kommunikationen.  

Intern företagskommunikation är betydelsefull då den fokuserar på att kommunicera med alla 

anställda i organisationen och kan ses som en process mellan en organisations strategiska 

chefer och dess interna intressenter (Welch & Jackson, 2007). En väl fungerande intern 

kommunikation förlitar sig på att korrekt information når medarbetare genom rätt kanaler och 
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i ett format som är användbart och accepterad av dem (Kalla, 2005). Den optimala interna 

kommunikationen för en organisation är om kommunikationen sker direkt från en chef vidare 

till nästa chef och ner genom leden för att till slut nå medarbetarna, men ju större och 

komplexare en organisation är ju svårare blir det att lyckas (Kalla, 2005). I större 

organisationer blir det enligt White, Vanc och Stafford (2010) kombinationen av olika interna 

kommunikationskanaler som blir en viktig förutsättning för att lyckas kommunicera på ett 

tillfredsställande sätt till de anställda. För att klara av att kommunicera internt på ett effektivt 

sätt bör organisationer arbeta strategiskt med den interna kommunikationen vilket inkluderar 

medarbetare såväl chefer på alla nivåer, detta för att säkerställa en fungerande intern 

kommunikation via de kanaler de väljer att förmedla sig på (Kalla, 2005).  

   

3.2.1 Symmetrisk intern kommunikation  

I detta kapitel kommer symmetrisk- och tvåvägskommunikation att definieras som samma 

kommunikation. Detta har gjorts då den symmetriska kommunikationen har tolkats som en 

tvåvägskommunikation.  

     

Grundig (1992) är en av grundarna till begreppet symmetrisk kommunikation och belyser att 

organisationer på allvar måste vårda sin relation till de anställda på samma sätt som de vårdar 

externa aktörer. Symmetrisk kommunikation beskrivs oftast som den kommunikation som 

sker via dialoger och förhandlingar mellan ledare och anställd inom organisationen och 

används som intern kommunikation i väl fungerande organisationer (Grunig J. E., 1992). 

Symmetrisk intern kommunikation kan ses som en pågående och långsiktig dialog där de 

inblandade parterna har möjlighet att påverka utfallet av och innehållet i meddelandet (Grunig 

J. E., 1992; Roper, 2005). 

Information är inte samma sak som kommunikation, då information är en kortare process som 

består av ett informationsutbyte och sker oftast via envägskanaler så som email eller intranät 

(White et al., 2010). Asymmetrisk kommunikation är vanligtvis envägskommunikation som är 

utformad för att kontrollera beteendet hos de anställda i den riktning som chefer och ledning 

önskar. Denna kommunikation är populär i kontexter där det finns en strävan efter att öka 

makten och kontrollen över anställda snarare än att ge de anställda befogenhet och ansvar 

(Grunig, Grunig, & Dozier, 2002). Welch och Jackson (2007) ställer sig dock kritiska till 
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symmetrisk tvåvägskommunikation i större organisationer och menar på att detta interna 

kommunikationssätt är orealistiskt och praktiskt svårt att använda för att förmedla budskap 

internt. Welch & Jackson (2007) förklarar att tvåvägs- eller symmetrisk kommunikation 

endast är praktiskt möjligt i mindre organisationen och förespråkar istället 

envägskommunikation för större organisationer och dess strategiska chefer när de vill 

kommunicera med hela organisationen.  

Linjuans (2014) studie stärker dock föreställningen om att symmetrisk kommunikation ger 

positiva resultat på personalen, där de anställda framförallt känner sig mer nöjda när 

organisationen använder en kommunikation som är tvåvägs, lyhörd och som öppnar upp för 

ömsesidiga åsikter och samarbeten. Grundig (1992) menar att en symmetrisk kommunikation 

ökar de anställdas tillfredsställelse och organisatoriska effektivitet men trots detta är 

majoriteten av intern kommunikation asymmetrisk. L.Grunig et. al., (2002) stärker Grundigs 

(1992) resonemang och har förespråkat att symmetrisk kommunikation är en av de mest 

effektivaste strategier som organisationer kan använda vid intern kommunikation med 

anställda, då den främjar kontakten mellan organisationen och dess anställda. 

 

3.2.2 Symmetrisk intern kommunikation och engagemang 

 

Intern kommunikation bör ske direkt mellan chefer och anställd då en förutsättning för att 

skapa ett förtroende och engagemang mellan parterna är att det hierarkiska maktspelet 

balanseras inom organisationen (Constantin & Baias, 2015). Anställda föredrar att ta del av 

information från organisationen angående nya beslut, händelser och förändringar genom 

innehållsrik face-to-face kommunikation direkt med ledningen och chefer (Linjuans, 2014). 

White et al., (2010) lyfter fram den direkta kommunikationen mellan chef och anställd som 

det effektivaste tillvägagångssättet att kommunicera internt då ny eller komplex information 

måste förmedlas.  

Forskare som studerat organisatoriska sammanhang argumenterar att rika medier såsom 

verbal direktkommunikation skapar gynnsammare förutsättningar för symmetrisk 

kommunikation då den tillåter och möjliggör feedback och interna dialoger (Grunig J. E., 

1992). De interna dialogerna möjliggör enligt White et al., (2010) informell och personlig 

kommunikation som skapar balans och en känsla av tillhörighet bland de anställda.  
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Det finns en stark relation mellan kommunikation och organisatoriskt engagemang, där 

relationen mellan de två förändras beroende på vilket typ av kommunikation som används 

(Postmes, Tanis & Wit 2001). Vertikal kommunikation mellan ledning och medarbetare har 

starkare påverkan på den anställdes engagemang än vad den horisontella kommunikationen 

mellan kollegor på samma nivå har (Postmes et al., 2001). Kress (2005) och Saks (2006) visar 

på att tydlig, konsekvent och kontinuerlig kommunikation mellan ledning och medarbetare är 

avgörande faktorer för att bygga engagemang hos medarbetare. Detta argument stärks även av 

Markos och Sridevi (2010) som menar att en tvåvägskommunikation mellan chef och anställd, 

där chefen har ett intresse i den anställdes välmående och utveckling, är drivande för de 

anställdas engagemang. Kang och Sung (2017) stärker denna koppling genom sin studie och 

menar att en symmetrisk intern kommunikation är ett bidragande element till att anställda 

känner sig engagerade.  
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4 Metod 

 

Detta kapitel kommer att behandla det val av metod som valts att användas för att besvara den i 

början nämnda problemformuleringen. Kapitlet kommer ge en beskrivning av hur urvalet har gjorts 

samt utförandet av metoden. Metodkritik kommer att tas upp och även etik och arbetets trovärdighet. 

 

4.1 Forskningsansats 

 

4.1.1 Deduktiv och induktiv metod  

 

Eftersom kommunikation är ett brett fält med många dimensioner där det saknas en samsyn 

över teorin och utarbetade modeller valdes det i detta arbete en deduktiv metod som 

utgångspunkt men där det skedde en växelverkan till induktiv metod när empirin ska 

analyseras mot teorier. Deduktiv metod användes för att skaffa en bredare teoretisk insikt i 

ämnet vilket ökade förståelsen för kommunikation och engagemang i ett organisatoriskt 

sammanhang. En förutsättning för att uppnå uppsatsens syfte var att använda deduktiv metod 

då det skapade en större insikt i ämnet. Empirin möjliggjorde en induktiv återkoppling som 

analyserade den empiriska insamlingen mot de forskningsresultat och teorier som låg till 

grund för den utarbetade frågeställningen. Det valdes att genomföras kvalitativa intervjuer 

vilket ledde till en växelverkan mellan de båda metoderna. Enligt Alvehus (2013) uppstår det 

växelverkan när det sker en teoretisk och empirisk reflektion där empirin tolkas i relation till 

teorin. Denna växelverkan mellan deduktiv och induktiv metod är något som även Bryman 

och Bell (2013) argumenterar som naturlig och svåra att urskilja då den deduktiva och 

induktiva metoden kan ses som komplement till varandra.  

Den deduktiva teorin representerar enligt Bryman och Bell (2011) som den vanligaste formen 

av hur förhållandet mellan praktik och teori uppfattas i vetenskapen. Forskaren utgår ifrån de 

befintliga teorier som finns och formar utifrån dessa hypoteser som sedan studeras empiriskt 

genom datainsamlingar. Datainsamlingen blir på så vis styrd av vilka teorier och hypoteser 

forskaren utgår ifrån (Bryman & Bell 2011). Den deduktiva metoden används då som ett sätt 

att bekräfta teorierna och utarbetade frågeställningar gentemot verkligheten. En induktiv 
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metod har utgångsläge från den insamlade empirin och bygger slutsatser utifrån empirin 

(Alvehus, 2013). Intervjuerna öppnade upp för information som inte alltid är förutsägbar, 

vilket Jacobsen (2002) menar är att gå från empiri till teori där informationen och 

verkligheten utforskas utan begränsningar.  

      

4.2 Forskningsstrategi 

 

4.2.1 Kvalitativ metodansats 

 

Då uppsatsen fokuserade på att få en förståelse för medarbetares engagemang användes en 

kvalitativ metod med intervjuer, där tyngdpunkten i frågeställning handlade om engagemang 

och informantens subjektiva tolkning av ordet. Bryman och Bell (2013) ställer sig kritiska till 

kvalitativ forskning då denna forskning i hög grad är för subjektiv och för svår att generalisera 

till andra miljöer då det oftast gör ett begränsat antal observationer eller intervjuer. Trots att 

det finns kritik kring kvalitativ metodansats ansågs det som det enda rimliga sättet att besvara 

frågeställningen. Kvalitativ forskningsmetod är ett samlingsbegrepp för en rad olika metoder 

för empirisk insamling där definitionen av vad kvalitativ forskning är går isär mellan olika 

författare. Detta kan enligt Bryman och Bell (2013) förklaras med att begreppet innehåller 

flera olika metoder som skiljer sig åt men även hur kopplingen mellan teori och praktik, 

jämfört med en kvantitativ forskning, styr problemformulering, empirin samt analysen. 

Kvalitativa studier handlar mer om ord, subjektiva upplevelser (Lind, 2014), innebörder, 

meningar (Alvehus, 2013; Hammarberg, Kirkman, & Lacey, 2016), samt att skapa en 

förståelse för den sociala verkligheten genom informantens tolkning (Bryman & Bell, 2013).  

Att försöka fånga upp informantens tolkning av verkligheten kan ställas i relation till det 

Bryman & Bell (2013) tar upp om de fyra traditioner inom den kvalitativa forskningen där 

emotionalism strävar efter att fånga upp människors inre verklighet och att belysa individens 

upplevelser och erfarenheter utifrån dennes subjektiva uppfattning. Kelly (2016) stärker detta 

och menar att en kvalitativ metod ger en mer fullständig bild när det handlar om att studera 

mänskliga synpunkter och beteenden vilket en kvantitativ metod har svårt att fånga. 

Hammarberg et al., (2016) beskriver att upplevelserna och uppfattningarna som skiljer sig åt 
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kan bidra det med ytterligare dimensioner till forskningen snarare än att det skulle minska 

undersökningen trovärdighet.  

 

4.2.2 Fallstudie 

 

Då syftet med studien var att undersöka hur den interna kommunikationen påverkar 

engagemanget hos medarbetare valdes en fallorganisation i en ny kontext för att bygga på 

forskningen samt undersöka och besvara forskningsfrågan. Inom företagsekonomisk 

forskning är användandet av fallstudie som undersökningsmetod vanligt förekommande där 

Bryman och Bell (2013) menar att termen fall syftar till en viss plats eller organisation där 

tyngdpunkten ligger på att studera en viss miljö eller situation. Alvehus (2013) menar att 

beroende på vilket område forskning bedrivs kan vad som anses vara ett fall variera stort, allt 

ifrån ett land ner till individnivå. Genom att studera ett enskilt fall kan enligt Alvehus (2013) 

studien belysa ett allmänt förekommande fenomen även fast det enskilda fallet har en egen 

identitet, beteendemönster och system.  

Vidare kan fallstudien ge möjligheter att generera verkliga beskrivningar av organisationers 

inre system och beteende (Alvehus, 2013). Enligt Harland (2014) kan och bör det i en 

fallstudie dyka upp oväntade upptäckter där dessa har potential att bidra till ny kunskap, teori 

och praktik. Kritik mot fallstudien har lyfts fram där frågan har ställts om ett resultat från en 

fallstudie kan generaliseras (Harland, 2014) och vara representativt på andra fall (Alvehus, 

2013; Bryman & Bell, 2013). I relation till denna kritik bör fallstudiens resultat ses i den 

kontext empirin samlas in och utifrån detta relateras till andra företeelser som vill undersökas 

för att visa på fallstudiens nytta (Alvehus, 2013).  
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4.3 Insamlingsmetod 

 

4.3.1 Primär och sekundär empiri 

Trots kännedom om att mycket av den insamlade sekundära empirin är kvantitativa studier 

har vi medvetet valt att benämna all insamlad data som empiri då denna uppsats har en 

kvalitativ ansats. 

 

Uppsatsens referensram har en utgångspunkt i tidigare forskning vilket gav en större 

förståelse kring området och bidrog till att forma problemformuleringen. Den tidigare 

forskning som användes i uppsatsen bör därför ses som sekundär empiri. Den primära empirin 

hämtades in via intervjuer där helt ny och unik information samlades in för att analysera 

uppsatsens problemformulering och tidigare forskning. Då syftet med uppsatsen var att få en 

ökad förståelse för forskningsfrågan bedömdes insamlandet av primär empiri från den nya 

kontexten som det bästa sättet att lyckas med detta. Skillnaden mellan primär och sekundär 

empiri är att primär är den insamlade empirin som hämtas in för första gången (Alvehus, 

2013) och sekundär är befintlig empiri som redan är insamlad av andra, oftast i ett annat 

ändamål (Jacobsen, 2002). Sekundär empiri hämtas in och används i ett annat forskningssyfte 

än vad de som samlade in den från början hade i åtanke (Ossen & Daas, 2011). Fördelen av 

insamlad primär empiri är att den är unik och specifik för den pågående studien, vilket ökar 

chansen att den kan bidra.  

Dock ser Ghauri och Grønhaug (2010) nackdelar vid insamling av primär empiri, vilket 

förklaras med att det krävs mycket resurser i form av tid samtidigt som graden av kontroll är 

mindre då oförutsägbara händelser kan påverka insamlingen. Ghauri och Grønhaug (2010) 

menar istället att använda sig av sekundär empiri är ett resurseffektivt sätt att samla in empiri 

på men att denna metod inte alltid samlar in information som är av vikt för den pågående 

studien. I denna uppsats har det använts tidigare forskning med hög relevans för ämnet trots 

kritiken mot användandet av sekundär empiri. Sekundär empiri ansågs som det enda rimliga 

tillvägagångsättet att inhämta information för att skapa en förståelse för området.  
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4.3.2 Kvalitativa intervjuer  

 

I denna undersökning valdes det att samla in empiri genom kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer, då de ansågs mest lämpade för att ge ett analytiskt underlag (Bryman & Bell, 

2013). Denna teknik var ett tillvägagångssätt som främjade uppsatsens insamling av empiri då 

en del i att förstå problemformulering handlade om att informanten förmedlade subjektivitet 

genom uppfattningar, berättelser och andra upplevelser. En styrka med kvalitativ intervju som 

insamlingsmetod är att informanten får en större roll och kan påverka i vilken riktning 

intervjun går samt att metoden öppnar upp för följdfrågor (Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 

2013). Semistrukturerade intervjuer utgår ifrån frågor som skapats på förhand och utformats 

för att belysa det område som vill studeras (Bryman & Bell, 2013). Användandet av 

kvalitativa intervjuer skapade en möjlighet att återkoppla till informanterna efter de 

genomförda intervjuerna då kompletterande information var nödvändig. Denna återkoppling 

skedde via mail och telefonsamtal.   

 

4.3.3 Urval av organisation och informanter 

 

I uppsatsen valdes en kommun för att samla in empiri och detta val gjordes för att kommuner 

bör ses som en relativt stor arbetsgivare. Vidare valdes en kommun då de aktivt arbetar med 

värdegrundsarbete och kommunicerar ut detta internt, vilket möjliggjorde att forskningsfrågan 

kunde undersökas. Värdegrundsarbetet i organisationen blev då ett verktyg för att undersöka 

om den interna kommunikationen var väl fungerande eller inte, för att sedan sätta detta i 

relation till medarbetarnas upplevda engagemang. I arbetet intervjuades tio stycken 

informanter. Detta ansågs vara ett rimligt antal då kvalitativa intervjuer oftast används då 

studien vill få en mer djupgående förståelse (Ghauri & Grønhaug, 2010).  

Nio personer från fyra olika enheter inom en organisation valdes slumpmässigt för att 

begränsa kontextens påverkan på den insamlade empirin. Det enda kravet som ställdes på 

urvalet, vilket gjorde urvalet till strategiskt, var att informanterna skulle ha arbetat inom 

organisationen i minst tre år. Detta säkerställde att de informanter som deltog hade haft 

möjlighet att ta del av organisationens värdegrundsarbete, vilket ökade möjligheten att de 

kunde besvara intervjufrågorna. Då det genomfördes nio intervjuer hade det varit negativt om 
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informanterna inte haft förutsättningar att kunna besvara frågorna i intervjuerna vilket skulle 

lett till försämrad kvalité. Urvalet av informanter skedde genom att slumpmässigt välja 

personer från en lista där alla haft en anställning på minst tre år. Personerna som blev utvalda 

fick delta oavsett arbetsuppgifter, ålder eller kön. Könsfördelningen genom urvalet blev tre 

män och sju kvinnor, vilket var representativt med könsfördelningen inom organisationen. 

 

 

4.4 Kvalitén 

 

4.4.1 Trovärdighet 

 

För att avgöra hur bra en kvalitativ undersökning är behövs olika bedömningsgrunder, där 

trovärdigheten kan vara ett bevis för hur väl genomförd en kvalitativ undersökning är 

(Bryman & Bell, 2013). Trovärdigheten innehåller fyra olika delar; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse (Bryman & Bell, 2013; Elo et al., 2014). 

I kvalitativa undersökningar, där det kan finnas många olika subjektiva beskrivningar från 

informanter, framträder tillförlitligheten då forskningen säkerställt att de regler som finns har 

följts samt att resultaten redovisas för informanter så de kan bekräfta att de subjektiva 

verkligheten har uppfattats på rätt sätt (Bryman & Bell, 2013). Uppsatsen säkerställde detta 

genom att ge informanterna möjligheten att läsa igenom det transkriberade materialet och på 

så sätt bekräfta att deras subjektiva upplevelser uppfattades korrekt.  

Överförbarhet inom den kvalitativa forskningen handlar om hur brukbart slutresultatet är i 

andra kontexter (Bryman & Bell, 2013). Eftersom uppsatsen fokuserade på tio intervjuer gick 

det nå en djupare förståelse för informanternas upplevelser, dock var det inte realistiskt att 

garantera överförbarheten. Bryman och Bell (2013) menar att kvalitativa studier fokuserar 

mer på djup än bredd vilket gör forskningen unik inom ett område och svår att generalisera till 

andra kontexter.  

Pålitligheten i kvalitativ forskning handlar om att ett granskande synsätt används gentemot 

den egna forskningen. Detta betyder att det garanteras att utförliga och fullständiga 

beskrivningar över hela arbetsprocessen är dokumenterat och är tillgängligt i arbetet så det går 
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att bedöma kvalitén på valda metoder (Bryman & Bell, 2013). Parallellt med uppsatsen 

skedde granskning med jämna mellanrum med feedback från handledare samt att seminarium 

ägde rum. För att pålitligheten i uppsatsen skulle vara så hög som möjligt argumenterades 

kontinuerligt vilka val som gjordes.  

Sista delen som Bryman och Bell (2013) lyfter fram angående trovärdighet är bekräftelse. 

Bekräftelse menas med att inga personliga värderingar eller teoretiska inriktningar har 

påverkat genomförandet eller slutsatser, vilket ska vara en medvetenhet som finns hos 

forskaren (Bryman & Bell, 2013). Hela uppsatsprocessen genomfördes med medvetenheten 

av att inga personliga värderingar eller tankar skulle styra uppsatsens slutresultat. Intervjuerna 

skedde med en objektiv inställning där materialet transkriberades ordagrant och som sedan 

godkändes av informanterna. Den enda delen av arbetet där subjektiviteten medvetet 

närvarade var när det empiriska materialet tolkades och kopplades till teorier.                 

 

4.5 Källkritik 

 

4.5.1 Kritik till val av källor 

 

I studien har vikten att förhålla sig kritiskt till källor varit stor och originalkällor användes 

förutom i ett fall, (Shannon & Weaver, 1949) då originalartikeln inte gick att få fram. Risken 

med att använda andrahandskällor är att det finns möjlighet att tolkningar och citeringar kan 

vara felaktiga och innehålla vinklingar. Problematiken med andrahandskällor blir att empirin 

är insamlad till en helt annan studie och har därmed andra syften som inte stämmer överens 

med den egna studien (Ghauri & Grønhaug, 2010). Vidare har vetenskapliga artiklar som 

användes i arbetet varit väl citerade och aktuella, dock användes äldre källor när de varit 

ursprunget till vissa begrepp och/eller teorier. Då kommunikation som teoretiskt fält är brett 

och saknar en samlad samsyn över vilka aspekter och teorier som är godtagna är det viktigt 

som läsare att vara medveten om att denna studie utgått från de teorier som är mest citerade 

och omnämnda inom forskningen. 
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4.6 Etik 

 

Inom forskning finns det etiska principer som bör efterföljas för att säkerställa att 

forskningens har genomförts på ett etiskt sätt. Bryman och Bell (2013) nämner fem etiska 

forsknings principer som är rådande för svensk forskning. Dessa fem är; informationskravet, 

samtyckeskravet, anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar.  

Informationskravet innebär att alla informanter blir informerade om undersökningen syfte och 

hur informationen kommer användas. Informationskravet hanterades genom att uppsatsens 

informanter informerades tydligt innan intervjuerna startade varför intervjuerna genomfördes, 

till vilket syfte samt hur informationen skulle användas. Samtyckeskravet betyder att 

informanterna ska vara väl medvetna om att deras deltagande sker helt frivilligt och att de har 

rätt att avbryta intervjun (Bryman & Bell, 2013). Informanterna i denna uppsats har alla 

deltagit frivilligt och blivit upplysta om deras rätt att avbryta vid önskan. Intervjuerna 

inleddes med att erbjuda anonymitet till alla deltagare och deras uppgifter behandlades med 

konfidentialitet för att förhindra att obehöriga skulle få tillgång till personuppgifter då detta, 

enligt Bryman och Bell (2013), uppfyller anonymitetskravet. För att leva upp till 

nyttjandekravet användes all information från intervjuerna endast i forskningssyfte. Falska 

förespeglingar syftar enligt Bryman och Bell (2013) till att informanten inte får vilseledas 

eller ges falsk information om undersökning för att leva upp till de etiska kraven. I denna 

uppsats har alla informanter fått ärlig och uppriktig information om studien och intervjuernas 

syfte.  
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5 Empiri 

 

Kapitlet kommer att gå igenom resultatet av de genomförda intervjuerna och kommer ge en 

helhetsbild av informanternas syn på engagemang, intern kommunikation och engagemanget 

kopplat till den symmetrisk interna kommunikationen. Svar som skiljer sig från mängden 

kommer att lyftas fram för att ge en heltäckande bild av den insamlade empirin. 

 

5.1 Beskrivning av organisationen och informanterna 
 

5.1.1 Organisation 

 

Organisationen är en kommun som ligger i västra Sverige som är uppdelad i sju olika sektorer 

som har totalt cirka 4400 anställda och är politikerstyrd där de har till uppgift att tillhanda ge 

service till sina kommuninvånare där nya beslut och förändringar ständigt tar hänsyn till 

samhällsnytta och intresse. De sju sektorerna är Barn- och utbildningsnämnden, Vård- och 

omsorgsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Servicenämnden, Byggnadsnämnden och 

Arvodesnämnden. Organisationens strävar efter att stärka sitt varumärke och rykte genom 

kommunikationen där de vill förmedla en positiv, attraktiv och sann bild av kommunen som 

de anser är en viktig framgångsfaktor för att skapa tillväxt och vara konkurrenskraftiga.   

 

5.1.2 Informanterna 

 

Informant År inom organisationen Sektor 

A 5 Barn & Utbildning 
B 22 Service 
C 35 Barn & Utbildning 

D 26 Barn & Utbildning 
E 16 Styrning & Verksamhetsstöd 

F 7 Service 

G 36 Service 

H 6 Styrning & Verksamhetsstöd 

I 12 Barn & Utbildning 
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5.2 Informanternas syn på engagemang 
 

Alla informanter upplevde att de hade ett engagemang i sin arbetssituation och där majoriteten 

av informanterna beskrev att de hade ett högt engagemang, där uppkomsten var av olika 

ursprung. Flera utav informanterna uppgav att deras engagemang var ett attribut som skapades 

av dem själva och som ansågs vara en personlig egenskap och oberoende av organisationen. 

För dessa informanter blev arbetsgruppen och kollegor viktiga då de tyckte att gemenskapen 

och utveckling både individuellt och kollektivt bidrog till att stärka deras engagemang. 

 

”Engagemanget, det är ju häftigt när man känner att man vill åt samma håll 

också att man får till en bra verksamhet.” (Informant D) 

 

Informant A utvecklade detta genom att förklara det personliga engagemanget som en vilja att 

hela tiden se förbättringsmöjligheter och få verksamheten att fungera bättre. En ytterligare syn 

på vad engagemang är beskriver informant B, D, F och H som en inre drivkraft att utföra ett 

bra arbete där man tar ett individuellt ansvar för sina arbetsuppgifter. Informant I menade 

också att den inre drivkraften var en väldigt viktig del i arbetet då arbetssituationen förenklas 

markant om det finns ett tillåtande klimat att diskutera och ifrågasätta. Samtidigt menade 

informant I att det är upp till organisationen att faktiskt möjliggöra utrymme för en öppen 

dialog som i längden skapar personligt engagemang.        

 

”Det är ju lite man känner självklart ansvar för att man gör ett bra jobb och 

ger en bra service till dom som kontaktar oss, så det är ju helt enkelt att vara 

serviceminded, att vara engagerad i det man gör.” (Informant H) 

 

Något som stack ut var att informant C uttryckte sig att det personliga engagemanget 

handlade om att sätta gruppen före individen, där informanten menade att det viktigast var att 

sätta gruppens välmående och trivsel i första hand. Detta argument fortsatte Informant C och 
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F på och beskrev att det måste finnas en positivism och ett driv att vilja göra det bästa av varje 

situation för att skapa en arbetsplats där hela gruppen trivs där fokus inte läggs på det som är 

negativt.  

 

”Det blir mycket roligare om man är engagerad som människa. Då blir det 

mycket trivsammare för alla runt omkring.” (Informant C) 

  

De informanter som inte såg på engagemang som en personlig egenskap förklarade detta 

istället som en yttre drivkraft som skapades av organisationen, där personligt ansvar och 

delegering av arbetsuppgifter främjade engagemanget. Informant H uttryckte att chefens 

beröm och visade uppskattning vid ett väl utfört arbete bidrog till att stärka engagemanget. 

Trots olika syn på vad som skapar engagemang och vad engagemang är var alla 

informanterna överens om att kundens tillfredsställelse var en av de viktigaste faktorerna som 

bidrog till ett upplevt engagemang på arbetsplatsen. Likväl att kundtillfredsställelsen skapade 

engagemang, upplevde många av informanterna att detta engagemang i sin tur skapade en 

önskan om att hela tiden göra sina kunder nöjda. 

 

 ”Det är inte alltid man känner att man kan leverera det kunden vill men man 

 gör alltid sitt yttersta för man vill ju behålla sin A-Lagsplats.” (Informant G) 

 

Vilka som ansågs vara kunder varierade mellan interna och externa då informanternas 

arbetsuppgifter och position påverkade deras syn på vem som var kunden. Informanterna var 

överens och förmedlade ett tydligt budskap att mottagaren av deras tjänster alltid stod i fokus 

då det var viktigt att man gav ett seriöst intryck och förmedlade rätt bild av organisationen. 

 

 ”Det är ju hela tiden det där att göra det där lilla extra, det känns ju lite visset 

 om man lägger på och det är någon som absolut inte är nöjd.”(informant H) 
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Engagemanget skapade en lojalitet hos både informant B och I. Informant I menade att det 

alltid fanns en vilja att ställa upp oavsett om det handlade om att jobba över, börja tidigare 

eller jobba extra. Informant B stod ut mer från mängden och beskrev engagemanget mot kund 

som något utöver det vanliga eftersom informanten alltid var anträffbar så väl på jobbet som 

privat. Det viktiga var att se människans behov, vara behjälplig och alltid genomföra sitt 

uppdrag med bra resultat samt alltid ha ett servicetänk där kunden kommer i första hand. 

 

 ”Jag stänger aldrig av telefonen och är jag hemma och inte ska iväg på något 

 annat, då löser jag det. Går jag inte hit själv så ringer jag någon av mina 

 kollegor.” (informant B) 

 

De två informanterna B och I beskrev att engagemanget skapade en känsla av stolthet över att 

arbeta inom organisationen. De förklarade att stoltheten skapades av identifieringen och 

överensstämmelsen mellan organisationens och deras egna värderingar. Det som skiljde de 

båda informanternas åt var att informant B kände en stolthet över att arbeta för organisationen 

medan informant I beskrev att stoltheten var att arbeta för den egna avdelningen inom 

organisationen. 

 

 ”Gör kommunen något bra, alltså dom kommer med en idé att det här vill vi ha 

 ut, det här är vår värdegrund och det ska vi jobba efter, såhär ska vi bemöta 

 folk i vår kommun, då är det ju någonting som ger mig en stolthet i att jag 

 arbetar här. Det här kan jag stå för, det här är mitt företag. Det här är jag en 

 representant för. Så det är ju någonting som gör mig mer engagerad, 

 naturligtvis.” (Informant I)   

 

Överlag var det tydligt att alla informanter ville utföra ett bra arbete och leverera goda 

resultat. De strävade mer åt att få den egna verksamheter att fungera bättre och må bra snarare 

än att se till organisationens som helhet. Generellt sätt var alla informanters uppfattade och 

medvetna engagemang högt.       
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5.3 Informanternas syn på den interna kommunikationen 
 

Den generella synen på organisationens interna kommunikation visade sig vara positiv och 

majoriteten av informanterna hade en gemensam syn på att den interna kommunikationen 

fungerade väl, där nästan alla förmedlade att större delen av informationen kommunicerades 

på ett tillfredsställande sätt via intranätet, mail och möten. Detta ansågs vara väl fungerande 

kanaler för informanterna att ta del av den information som de behövde i sitt dagliga arbete. 

Trots den positiva bild som majoriteten av informanterna förmedlade vid beskrivningen av 

hur de tyckte att den interna kommunikationen fungerade avvek informant A i sin åsikt 

genom att ge skarp kritik mot organisationens sätt att kommunicera. Det som skiljde sig från 

mängden gällande kommunikationskanaler var att sektorchefen för informant I använde sig av 

inspelade videomeddelanden för att kommunicera ut information. Denna kanal upplevde 

informant I som mer personlig och gjorde det lättare att ta till sig det förmedlade budskapet, 

då videomeddelandet blev ett mellanting av envägs- och tvåvägskommunikation.    

 

”Jag måste faktiskt säga att det här med videon är bra. För det första så ser du 

honom, du hör inte eller du läser inte bara utan här lyssnar och ser du. Den 

tycker jag är bra för där kan du välja själv när du vill ta åt dig av 

kommunikationen eller den här informationen när du har tid.” (Informant I) 

 

Vidare ansåg alla informanter att beroende på informationens komplexitet krävdes olika 

kommunikationskanaler för att informationen innehåll skulle förmedlas på ett sådant sätt att 

de hade möjlighet att ta till sig och tolka budskapet på ett korrekt sätt. Majoriteten av 

informanterna ansåg att den interna kommunikationen via mail var det lättaste och 

effektivaste sättet att få till sig information snabbt och enkelt, dock menade Informant C och 

D att den höga arbetsbelastningen bidrog till att den interna kommunikationen via mail av 

naturliga skäl prioriterades ner då de inte hade möjlighet att hålla sig uppdaterade. Vidare 

hade informant C känslan av att information via mail ibland kan bli en bristfällig kanal då 

balansen mellan arbetsbelastningen och inhämtningen av information kan bli svår att hantera. 

Informant A kopplar ihop den höga arbetsbelastningen med problemet att kommunicera 

internt via mail då det ökar risken att mottagaren feltolkar och inte tar till sig utav information 

som berör dem. 
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”Det händer att de skickar mail, men alla är så upptagna att man läser så 

snabbt att man inte uppfattar hela. Jag trodde att det här i mailet inte var något 

för mig och så kommer lite missuppfattningar. – ni meddelade aldrig detta, - jo 

självklar gjorde vi det, - oj, jag trodde inte det var något för mig. Så det har 

varit lite strul.” (Informant A) 

 

Citatet av informant A stärks och förtydligas av informant E som menar att allt för mycket 

och komplex information via fel kanal som intranät kan missgynna den interna 

kommunikationen.  

 

 ”Det kan ju bli att man missat så mycket att man bara orkar gå igenom hälften. 

 Det finns många hinder. Det har gått lite långsamt genom åren.” (Informant E)   

 

Informant B och F var positiva till kommunikation via telefon som de menade var en kanal 

som främjade en effektiv tvåvägskommunikation och som minskade risken för feltolkningar. 

Däremot beskrev alla informanter att mötet med den närmaste chefen var den absolut bästa 

interna kommunikationskanalen då det möjliggjorde följdfrågor vid oklarheter, återkoppling 

samt en mer personlig kommunikation och som var en förutsättning för att lyckas i arbetet.  

 

”När man lyssnar så kan det uppstå frågor som man ställa direkt. För att om du 

bara ser ett papper eller tittar på intranätet och så, du läser men du kanske inte 

förstår. Då lämnar man den för det finns andra saker som är viktigare och mer 

prioriterat. Ingen kan ju hjälpa mig att förstå den ändå.” (Informant A) 

 

Informant D var tydlig med att den direkta muntliga kommunikationen var ett bra 

komplement till envägskommunikationen då viss information måste kommuniceras ut via 

närmsta chef för att förtydligas och ge en möjlighet till feedback. Att viss information måste 

kommuniceras ut via muntlig tvåvägskommunikation var informant I helt överens om och 

menade att detta var något som saknades och är den stora skillnaden mellan att få till sig 
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information och ha möjlighet till dialog i kommunikationen. Denna dialog erbjuder enligt 

informant I en möjlighet att påverka utfallet av budskapet och skapar en delaktighet genom 

utbytet av åsikter i kommunikationen.   

 

 ”Det är ju just det här att det är skillnad på kommunikation och information, 

 vad vi får är ju oftast information det är ju inte så mycket kommunikation, det 

 kan man nog inte säga att det är. Men alltså du kommunicerar ju inte om 

 någonting nytt, vi får ju information ut till oss.” (Informant I) 

 

Informant A stärkte denna bild av att kommunikationen och förklarade vidare att 

informationen som kommunicerades ut uppfattades som påtvingad från ledning snarare än ett 

verktyg som var till för att underlätta och ge de förutsättningarna som behövdes i det dagliga 

arbetet. 

 

 ”Det känns som informationen är skyldigheter som vi måste göra istället för 

 information som vi har rätt att få”. (Informant A) 

 

Informanten tillägger även:  

 ”Det känns som att det är dom som bestämmer över oss och att det inte finns 

 något annat än det.” (Informant A) 

 

Även om en tvåvägskommunikation är det sätt som fungerar bäst enligt informanterna så 

uppgav informant A, C, D och I att den upplevda kvaliteten av tvåvägskommunikationen med 

närmsta chef påverkades negativt beroende på olika faktorer. Informant A nämnde att chefens 

låga intresse och närvaro resulterade i att tvåvägskommunikationen kunde förändras till att bli 

envägskommunikation då dialogens syfte reducerades. Kvaliteten på 

tvåvägskommunikationen påverkas enligt informant I av om chefen är insatt och väl 

informerad om den information som ska kommuniceras vidare ut till medarbetarna. En annan 
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viktig aspekt som informant I lyfter fram är vikten av att chefen har den kompetens och 

utbildning som behövs för att klara av att förmedla ut information till medarbetarna. 

 

”Man vill många gånger få feedback, istället för att bara skicka något och inte 

få någonting tillbaka. Det är jätteviktigt för oss. Och det tycker jag är någon 

som ibland har blivit lite bristfälligt. Vi får inte den feedback som vi alltid 

önskar.” (Informant A) 

 

Sammanfattningsvis går det beskriva att alla informanters uppfattning om den interna 

kommunikationen är att det behövs en bra kombination av envägskommunikation, där rätt 

information kommuniceras ut på ett effektivt sätt till rätt mottagare, samtidigt som en 

personlig tvåvägskommunikation möjliggör och öppnar upp för dialoger samt följdfrågor 

vilket säkerställer att informationen uppfattas och tolkats korrekt. 

       

5.4 Informanternas syn på symmetrisk intern kommunikation kopplat till 

engagemang 
 

Den samlade bilden som informanterna gav var att nästan alla någon gång haft en 

tvåvägskommunikation i form utav möten och dialoger. Denna form av intern kommunikation 

var något som informanterna hade helt olika erfarenheter utav, dock ställde sig alla positiva 

till att möten och dialoger var en bidragande del till att stärka deras engagemang. Majoriteten 

av informanterna upplevde att deras engagemang ökade då möjligheten att påverka, ge 

feedback och säkerställa informationen de fått till sig har uppfattats och tolkats på ett korrekt 

sätt. Många av informanterna beskrev att tvåvägskommunikationen var ett sätt att tillgodose 

deras behov när det handlade om att få information och hålla sig uppdaterade i sina 

arbetsuppgifter, trots detta upplevde flertalet av informanterna att den dominerande 

kommunikationsmetoden var envägskommunikation via intranätet eller via mail. 
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 ”Vissa saker måste vi fysiskt prata om, så då tar man till sådana här möten och 

 sådana saker sker aldrig via email eller fronten utan då träffas man fysiskt och 

 diskuterar detta och försöka få alla delaktiga så man inte kan komma och säga, 

 - nej det har inte jag hört. Så det fungerar faktiskt”. (Informant C) 

 

Informant A svarade på frågan om det fanns en fungerande tvåvägskommunikation på dennes 

arbetsplats och svarade då att den var i princip obefintlig och såg detta som en stor brist hos 

organisationen. Följden av detta blev då att delaktigheten och möjligheten att diskutera och 

påverka gick förlorad. Denna brist skapade enligt informant A ett minskat engagemang och en 

stor otydlighet på arbetsplatsen som hade lett till att flera kollegor bytt arbetsgivare och detta 

var något som informant A själv hade funderat på att göra. 

 

 ”Jag själv känner inte så mycket av den inputen från kommunen, att det gör mitt 

 jobb lättare och mer attraktivt och att jag fortsätter vara engagerad. Nästan 

 tvärtom kan jag säga.” (Informant A) 

 

Informant I beskrev att en tvåvägskommunikation med en rak och ärlig kommunikation var 

nyckeln till att skapa engagemang, då kollegor vågar ifrågasätta och ställa frågor vid 

oklarheter. Detta sätt att kommunicera skapar ett gynnsamt arbetsklimat där dialogerna 

säkerställer att de inblandade faktiskt förstått och tagit till sig den informationen som behövs 

för att alla ska arbeta i samma riktning och mot samma mål. Informant I menade även på att 

information från ledningen inte går att kommunicera direkt till medarbetarna via en 

tvåvägskommunikation utan måste brytas ner i olika led för att skapa möjligheten till en 

dialog. Detta berodde enligt informant I på att organisationen är alldeles för stor och komplex.    

      

 ”Ja fast det blir ju en dialog på den lilla enheten. Det är ju först där det kan bli 

 en dialog. På hela organisationen så går det ju inte ha en kommunikation, för 

 det är ju för stort, utan då måste du ju bryta ner det och då måste det här 

 komma uppifrån och sen på en mindre nivå och det är först på den tredje nivån 

 som du bryter ihop det och har en dialog om det då”. (Informant I)      
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Detta argument var något som inte låg i linje med det som informant B, E och H beskrev då 

de upplevde att envägskommunikationen över intranätet och via arbetsorder var tillräckligt 

bra i de flesta fall för att engagera då både intranätet och arbetsorderna uppfyllde 

informanternas krav på information och innehåll. 

 

 ”Visst är det bra att få information antingen via mail eller samtal om det anses 

 viktigt. För min del spelar det ingen roll hur jag får informationen för mitt 

 engagemang.” (Informant E) 

 

Detta berodde delvis på att informant E föredrog snabb och effektiv information som var 

lättillgänglig medan informant B beskrev att det blev mer konkret att få information via en 

envägskommunikation då den blev tillgänglig när det behövdes. Informant B förklarade 

vidare att just kombinationen av envägs- och tvåvägskommunikationen är nödvändig för om 

det inte skulle förekomma någon kontakt alls med chefer och ledning skulle det försvåra 

möjligheten till kontroll och översikt i arbetet vilket kan leda till minskat engagemang. Det 

engagemang som skapades via tvåvägskommunikationen upplevde informant B berodde till 

stor del på gemenskapen och samarbetet som uppstod vid fysiska möten inom och mellan 

enheterna. 

 

Informant H byggde vidare på det som informant E beskrev och menade; 

 ”För egen del spelar det ingen roll om det är en- eller tvåvägskommunikation, 

 bara budskapet är tydligt och inte kan misstolkas.” (Informant H)  

På följdfrågan om en- eller tvåvägskommunikationen påverkade engagemanget olika svarade 

informanten; 

 ”I praktiken – nej. Det är dock trevligare om chefen tar sig den lilla extra tiden 

 det tar att informera mig personligen.” (Informant H)  
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Informant H förklarade att den ansträngning som chefer gör för att personligen informera och 

kommunicera har en positiv påverkan på engagemanget, där engagemanget förstärks 

ytterligare om chefer uppvisar ett intresse för åsikter och idéer. Informant A menade att 

chefens engagemang i kommunikationen kunde påverka dennes engagemang såväl positivt 

som negativt. 

 

 ”För mig är mycket viktigt att ha bra kommunikation med min chef. Jag tycker 

 att chefen måste vara den personen som kan vända sig när man behöver 

 ventilera både positiva och negativa saker. En oengagerad chef som inte är 

 mottaglig och öppen och som inte ta sig tiden att kommunicera med sina 

 anställda skapar en känsla av likgiltighet.” (Informant A) 
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6 Analys 

 

I följande kapitel kommer empirin från informanterna att ställas emot den teoretiska 

referensramen och analyseras för att försöka besvara uppsatsens forskningsfråga. I kapitlet 

analyseras de tre områdena engagemang, intern kommunikation samt symmetrisk intern 

kommunikation och engagemang. Sist behandlas det empiriska resultat som inte går att 

analysera utifrån den teoretiska referensramen. 

 

6.1 Engagemang 
 

I föreliggande studie framkom att vad som skapar engagemang hos en person är individuellt 

och är inte beroende av yttre faktorer. Kang och Sung (2017) menar att engagemang är ett 

psykologiskt tillstånd av känslor som kretsar kring delaktighet och den egna professionella 

rollen. En vidare förklaring till vad som skapar engagemang kan vara det som Harter et al., 

(2002) beskriver som den upplevda entusiasmen i arbetssituationen kombinerat med 

delaktighet och tillfredsställelse hos individen. 

Denna studie har visat att position, ansvar och delaktighet är faktorer som påverkar hur starkt 

engagemanget upplevs hos medarbetarna i en organisation. Detta kan kopplas till det både 

Harter et al., (2002) och Kang och Sung (2017) vilka beskriver att framförallt delaktigheten 

har en framträdande roll när individen är en del av ett större sammanhang, såsom ett arbetslag 

eller ett team för att skapa känslan av engagemang. Föreliggande studie påvisar att 

medarbetares långsiktiga relationer med kunder, där fokuset ligger på kunden som den 

viktigaste intressenten för organisationen, skapar förutsättningar för att de anställda ska 

uppleva en tillfredsställande känsla som kan leda till positiva utfall för hela organisationen. 

Detta skapar en spiraleffekt då nöjda kunder skapar engagemang hos anställda samtidigt som 

anställda som är engagerade strävar efter att uppnå så hög kundnöjdhet som möjligt. Denna 

effekt kan förstås av Saks (2006) som menar att engagemang skapar en känsla hos 

medarbetarna som leder till positiva attityder på arbetsplatsen, vilket främjar att 

medarbetarnas agerande ligger i organisationens intresse då de uppvisar en positiv inställning 

mot den. Genom att sätta detta i relation till Markos och Sridevi (2010) studie där de tar upp 
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att engagerade medarbetare lägger större fokus på kundnöjdhet, gör det enklare att förstå 

varför det skapas en spiraleffekt mellan engagemang och kundnöjdhet. 

Medarbetare som besitter ett högt engagemang inom organisationer kan ge positiva effekter 

då de anställda trivs bättre på jobbet samt känner en stolthet mot organisationen. Detta kan 

minska personalomsättning och därmed bidra med ekonomiska fördelar vilket har visat sig 

stämma överens med denna studie. Dessa fördelar kan innebära reducerade kostnader för 

rekrytering och avveckling vilket kan förklaras med Mishra et al., (2014) som beskriver att 

engagemang inom organisationer kan bidra med ekonomiska fördelar då viljan att stanna kvar 

längre inom en organisation höjs om medarbetarna är engagerade. Föreliggande studie har 

visat att ytterligare en följd av engagerade medarbetare blir att de oftare förmedlar en 

positivare bild av den egna organisationen mot de intressenter de möter i det dagliga arbetet så 

väl internt som externt. Denna positiva bild påverkas och varierar utifrån om medarbetarna 

känner en överensstämmelse mellan organisationens och sina egna värderingar.  

 

6.2 Intern kommunikation 
 

För att den interna kommunikationen ska fungera och nå ut till alla medarbetare på ett så bra 

sätt som möjligt har det i denna studie framkommit att organisationer behöver anpassa 

meddelande och kanal efter vem som är mottagaren. Studien visar även att, beroende av vem 

mottagaren är samt av vilka tekniska förutsättningar som finns och hur arbetssituationen ser 

ut, skapas olika möjligheter för att ta emot och tolka ett budskap på det sätt som önskas från 

chefer och ledning. 

Föreliggande studie visar att organisationer bör fokusera på vilken kommunikationskanal 

varje enskild avdelning och anställd föredrar och har behov av då varje individ och avdelning 

har olika förutsättningar. Den interna kommunikationen bör anpassas efter detta. För att 

säkerställa att de sända budskapet når fram till rätt mottagare och att innehållet i meddelandet 

är relevant påvisar denna studie att organisationer bör frångå att sända all information via 

samma kanal till samtliga anställda. Detta ökar sannolikheten att de anställda tar del av 

informationen via de interna kanalerna. Detta ligger i linje med det som Kalla (2005) 

definierar som en väl fungerande intern kommunikation där organisationer anpassar den 

interna kommunikationskanalen efter de anställdas behov och efterfrågan. Då organisationer 

anpassar kommunikationen efter medarbetarna och deras preferenser möjliggörs 
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förutsättningar för att de anställda accepterar kanalen som informationen sänds via vilket 

skapar gynnsamma förutsättningar för att de ska ta till sig rätt information. Föreliggande 

studie påvisar att om organisationer inte gör denna anpassningen till sina anställda och ser till 

varje individs arbetssituation riskerar de reducerad genomslagskraft av informationen. Fel 

kanal till fel person kan leda till missuppfattningar, tolkningsfel eller andra orsaker där den 

mänskliga faktorn påverkar.  

I denna studie framkom det att medarbetare som inte har tillgång till teknisk utrustning eller 

har en hög arbetsbelastning har svårt att ta till sig information som sänds via mail eller 

intranät. Denna information upplevs då som betungande av de anställda då det oftast krävs tid 

att läsa och förstå sig på meddelandets innehåll. Detta kommunikationssätt i kombination med 

de anställdas olika arbetssituationer skapar ett motstånd för den interna kommunikationen då 

viktig och aktuell information riskerar att ignoreras och prioriteras ner. Detta kan leda till det 

som Welch (2012) tar upp som negativa konsekvenser vid användandet av fel kanal som gör 

att de anställda avstår från att ta till sig meddelandet och kan i värsta fall bojkotta den interna 

kommunikationen helt. 

Envägskommunikation i form av mail och intranät har i denna studie uppfattats som ett 

nödvändigt och fundamentalt sätt att kommunicera internt på, då medarbetare i större 

organisationer behöver få löpande vardaglig information som är aktuell och specifik för 

mottagaren. Trots detta är det av vikt att informationen som kommer från organisationen inte 

upplevs som påtvingad och styrande. Det finns en risk att det att de anställda upplever det som 

Grunig et al., (2002) tar upp som en möjlig konsekvens av intern envägskommunikation där 

ledningen och chefer kan använda informationen som ett verktyg för kontroll och makt.  

Studien visar att när kommunikation via envägskanaler fungerar blir det ett effektivt sätt att 

kommunicera information vilket underlättar mycket av det dagliga arbetet då inte all 

information behöver förmedlas via tvåvägskanaler så som dialoger, möten eller via telefon. 

Fördelen med envägskommunikation via mail eller intranät är att informationen finns 

tillgänglig när mottagaren aktivt tar del av den och att det är möjligt att återkomma till 

informationen senare. I studien påvisas att organisationer som förmedlar rätt information via 

en envägskommunikation genom detta kan generera en positiv attityd till den interna 

kommunikationen hos de anställda. Det som Welch (2012) ser som en risk med att anställda 

inte tar del av information som sänds ut via fel kanal, kan istället få motsatt effekt om 
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organisationer kommunicerar ut rätt information via envägskanaler som effektiviserar och 

underlättar de anställdas arbete.  

Denna studie har visat att beroende på hur komplex informationen är som de anställda ska ta 

till sig bör organisationer överväga vilken kommunikationskanal som är mest effektiv och 

bäst lämpad för ändamålet. Vid komplex information bör en tvåvägskommunikation användas 

då den möjliggör följdfrågor, återkoppling och möjligheter till förtydligande vid oklarhet 

vilket skapar en mer personlig kommunikation där risken för missförstånd och misstolkningar 

av informationen minimeras. Studien påvisar att om organisationer klarar av att göra en 

korrekt bedömning av vilken kanal som ska användas för vilken information kan det stärka 

förtroendet hos de anställda. Denna relation mellan valet av kanal och förtroende kan lättare 

förstås och förklaras av det som lyfts fram av Mishra et al., (2014) och Kalla (2005) att det är 

av vikt för organisationer att se den interna kommunikationen ur ett strategiskt perspektiv. 

Alla inom en organisation bör involveras för att säkerställa att rätt kommunikationskanal 

används, vilket kan leda till att skapa tillit och förtroende till de anställda.  

Studien visar att den största chansen för en lyckad tvåvägskommunikation för anställda är då 

kommunikationen sker via fysiska möten och dialoger mellan anställd och närmsta chef. 

Vidare visas att även om medarbetarna förstår att organisationers komplexitet och storlek 

försvårar en symmetrisk intern kommunikation, ser de ändå tvåvägskommunikationen som 

nödvändig. Tvåvägskommunikationen kan möjliggöras genom att den bryts ner från 

ledningsnivå till lägre nivåer steg för steg tills det slutligen kan ske en dialog mellan chef och 

anställd på enhetsnivå. Förklaringen till detta kan vara att intern information, i större och mer 

komplexa organisationer, som ska nå ut till de anställda behöver förmedlas och gå genom de 

hierarkiska leden för att till slut resultera i en dialog mellan anställda och närmsta chef (Kalla 

2005). 

 

6.3 Symmetrisk intern kommunikation och engagemang 
 

Denna studie har visat att organisationer som vill stärka sina anställdas engagemang bör lägga 

fokus på den symmetriska interna kommunikationen där det blir en balans i 

tvåvägskommunikationen mellan anställda och chef. Medarbetarna i denna studie upplevde att 

det som bidrog till ett ökat engagemang var deras möjlighet att påverka den informationen de 

fått till sig samt möjligheten till återkoppling för att kunna bekräfta att informationen 
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uppfattats på rätt sätt vilket skapade en känsla av att de var uppdaterade i sin arbetssituation. 

Föreliggande studie visar att organisationer som lyckas skapa ett arbetsklimat som tillåter 

dialoger mellan chef och anställda där den anställde har möjlighet att påverka och ifrågasätta 

beslut som tas, främjar engagemangsskapandet hos medarbetaren. Detta får anställda att 

känna ansvar, delaktighet och en ökad känsla av att deras bidrag till organisationen är 

värdefull. Sammanfattningsvis går det att se att sättet den interna kommunikationen sker på 

mellan chef och anställda har betydelse för hur engagerade medarbetare känner sig i 

arbetssituationen. Detta kan förklaras av det som Constantin och Baias (2015) menar med att 

det måste finnas en maktbalans i den interna kommunikationen mellan de olika hierarkiska 

positionerna där medarbetare upplever att de har möjlighet att påverka uppåt i leden som en 

faktor för att skapa förtroende och engagemang inom en organisation. För att det ska kunna 

ske en dialog där medarbetaren har möjlighet att påverka cheferna behöver det ske en 

tvåvägskommunikation mellan chef och medarbetare (Linjuan 2014). 

Vidare visade denna studie att anställda vill hålla sig uppdaterade på mer omfattande och 

aktuella händelser som berör dem via kommunikation med närmsta chefen. Detta förbättrar 

kontrollen över arbetssituationen och gör att de anställda känner sig informerade och 

delaktiga i vad som händer. På lång sikt bidrar detta positivt till de anställdas engagemang. 

Att detta bidrar till engagemanget blir tydligare då Linjuan (2014) och White et al., (2010) 

beskriver att medarbetare vill få till sig ny information som berör verksamheten genom en 

tvåvägskommunikation direkt med chefen. Detta kommunikationssätt öppnar upp möjligheten 

för anställda att ställa frågor vid oklarheter, vilket gör det till ett effektivt sätt att förmedla 

komplex information på.    

Ytterligare en aspekt som påvisats i denna studie och som påverkar anställdas engagemang är 

chefers närvaro och personliga arbete med att få sina anställda att känna sig trygga och må 

bra. Chefer som intresserar sig för de anställdas välbefinnande och försöker skapa en känsla 

av ömsesidigt engagemang vinner medarbetarnas förtroende. Denna koppling och relation kan 

förstås genom det som Markos och Sridevi (2010) tar upp som en faktor för stärka anställdas 

engagemang. Organisationers chefer bör lägga energi och fokus på att skapa en relation till 

och ett intresse för de anställdas utveckling och arbetssituation. 

Föreliggande studie visar att om anställda ska uppleva den interna kommunikationen som väl 

fungerande går det inte att enbart fokusera på symmetrisk eller asymmetrisk kommunikation 

för att förmedla information till de anställda. Det behövs en blandning av de två 
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kommunikationssätten för att optimera att anställda ska kunna ta del av den information de 

behöver för att klara av sin arbetssituation. Det är kombinationen av de kanaler organisationer 

använder som gör att anställda på ett effektivt och korrekt sätt kan ta del av den vardagliga 

informationen. Anställda blir då positivt inställda till den interna kommunikationen och det 

bidrar till att stärka deras engagemang. För att förstå detta menar White et al., (2010) att stora 

organisationer inte kan förlita sig på enbart ett enda sätt att kommunicera. För att skapa en 

effektiv intern kommunikation behöver organisationer en symbios av symmetrisk och 

asymmetrisk kommunikation med sina anställda.   

 

6.4 Empiriskt resultat 
 

I föreliggande studie har det framkommit att det finns ett sätt att kommunicera internt som 

möjliggjorts tack vare den tekniska utvecklingen och som inte går att definiera som enbart 

symmetrisk eller asymmetrisk. Denna kommunikationskanal är videomeddelanden och är ett 

verktyg som används av en sektorchef inom organisationen och beskrivs av informant I som 

ett interaktivt och modernt sätt att förmedla information på. Detta kommunikationssätt 

möjliggör att det blir lättare för de anställda att ta till sig informationen som chefen vill 

förmedla då mottagaren inte bara läser utan både ser och hör meddelandet. Detta skapar ett 

intresse hos mottagaren att ta del av informationen och samtidigt gör det 

envägskommunikationen mer effektiv och accepterad vilket skapar en fungerande symmetrisk 

intern kommunikation för omfattande och mer komplex information. En intressant iakttagelse 

är att informant I upplevde videomeddelanden som en tvåvägskommunikation eftersom 

videon upplevdes mer personlig och tydligt visade kroppsspråk och ansiktsuttryck, trots att 

informanten var medveten om att det var en envägskommunikation 
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7 Slutsats 

  

I följande kapitel kommer en återkoppling till studiens forskningsfråga och syfte att göras och 

sedan besvaras. Efter detta kommer studiens bidrag till praktiker och teoretiker som sedan 

avslutas med att ge förslag till vidare forskning. 

 

Bakgrunden till denna studie är att anställda som upplever ett lågt engagemang oftare byter 

arbetsgivare vilket leder till att organisationer får en ökad personalomsättning och därmed 

ökade kostnader. Undersökningar visar tydligt att anställdas engagemang globalt sett är 

oroväckande lågt vilket medför att organisationer på grund av detta står inför stora 

utmaningar. En väl fungerande intern kommunikation är en faktor som bidrar till att stärka de 

anställdas engagemang men få organisationer värderar den interna kommunikationen lika 

högt som den externa kommunikationen. Detta har lett fram till att forskningsfrågan 

formulerades till följande: 

Hur uppfattar medarbetare att den interna symmetriska kommunikationen bidrar till deras 

engagemang? 

I denna studie kan det konstateras att den interna symmetriska kommunikationen har en 

varierande betydelse för hur anställda upplever att den påverkar deras engagemang. När den 

interna symmetriska kommunikationen existerar och fungerar blir detta ytterligare en 

förstärkande faktor för de anställdas engagemang. Studien kommer fram till att den 

symmetriska interna kommunikationen inte är helt avgörande för om anställda upplever 

engagemang eller inte. Allt som sänds ut inom en organisation behöver nödvändigtvis inte 

kommuniceras ut via symmetriska kanaler utan mindre komplex information kan 

kommuniceras på ett enklare och effektivare sätt via asymmetriska kanaler.  

Studien visar att det var kombinationen mellan väl fungerande symmetrisk och asymmetrisk 

kommunikation som var den avgörande faktorn för de anställdas upplevda engagemang då 

anställda behövde såväl information som kommunikation för att utföra sina arbetsuppgifter. 

För större organisationer som inte har resurserna att kontinuerligt arbeta med en symmetrisk 

intern kommunikation blir videomeddelanden ett bra komplement för att skapa engagemang 
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hos medarbetare. Videomeddelanden kan vara ett bra sätt att sända ut information internt och 

detta kan upplevas mer positivt än de traditionella asymmetriska kanalerna.  

För att anställda inom organisationer ska uppleva den interna kommunikationen på ett 

tillfredsställande sätt gäller det för organisationer att inte bortse från den symmetriska 

tvåvägskommunikationen betydelse, utan främja aktiviteter och handlingar som skapar sådan 

kommunikation. Studien visar på att medarbetare ser chefers närvaro och ansvar som 

betydelsefull och som en bidragande faktor för att den interna kommunikationen skall fungera 

på ett tillfredsställande sätt. Svaret på studiens problemformulering är som tidigare nämnts att 

den symmetriska interna kommunikationen är ett kommunikationssätt som organisationer bör 

lägga mer fokus på då den gör att anställda känner en större delaktighet, ansvar och 

involvering i verksamheten vilket bidrar till att skapa ett ökat engagemang.    

 

           

7.1 Bidrag 
 

För att optimera den interna kommunikationen och framförallt få ut maximal effekt av den 

symmetriska interna kommunikationen för att främja och öka anställdas engagemang ska 

organisationer tänka på följande: 

 

• Anpassa kommunikationskanal utifrån vem mottagaren är. Olika arbetssituationer och 

kompetenser kräver olika kanaler för att budskapet ska nå fram. 

 

• Kombinera symmetrisk med asymmetrisk kommunikation. Anställda behöver en 

blandning av enkel envägskommunikation tillsammans med innehållsrik och komplex 

tvåvägskommunikation för att underlätta arbetet. 

 

• Förstå mottagarens behov och önskan om hur information ska sändas. Anställda 

kräver olika kommunikationskanaler för att bli engagerade.    
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7.2 Förslag till vidare forskning 
 

En aspekt som vore intressant att undersöka vidare inom området är den interna 

kommunikationens påverkan på anställdas engagemang i större privata företag, för att studera 

likheter och skillnader mellan den privata och offentliga sektorn. Vidare kan vi 

rekommendera att framtida forskning studerar kopplingen mellan symmetrisk intern 

kommunikation och engagemang i en organisation där de anställdas engagemang är 

konstaterat lågt. Ytterligare en aspekt som är värd att studera är om det förekommer dissonans 

i kommunikationen mellan ledning och anställda. Blir det sända meddelandet uppfattat och 

tolkat på det sätt som ledningen avser. Det skulle även vara av intresse att studera de 

anställdas uppfattning om hur kommunikation och information skiljer sig åt och hur detta 

påverkar deras engagemang.  

 

7.3 Kritik mot studien 
 

Vid första kontakten med kommunen fick vi reda på att de hade genomfört en intern 

enkätundersökning som visade att engagemanget hos de anställda var högt inom 

organisationen. Denna positiva inställning till engagemang kan ha påverkat informanternas 

svar i denna studie. En aspekt som är väl värd att nämna är den erfarenhetsbrist som fanns vid 

utformandet och genomförandet av intervjuerna och som påverkade den insamlade empirins 

kvalitet negativt. Vi upplevde under arbetets gång att vi delvis hade fel fokus och inriktning 

på vissa av intervjufrågorna. Följden av detta blev att den insamlade empirin fick en bredd 

men delvis saknade ett djup inom forskningsområdet. Resultatet hade troligen sett annorlunda 

ut om vi hade haft en större kunskap och erfarenhet av att utforma undersökningsfrågor och 

därmed fått in mer omfattande empiri. Trots studiens brister anser vi att vårt syfte och 

frågeställning har kunnat besvaras. 
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9 Bilagor  

 

9.1 Egna reflektioner 
 

9.1.1 Christian Karlsson 

 

Sista terminen på utbildningen har resulterat i en personlig utveckling i att skriva en uppsats 

men även att samarbeta under så pass lång tid och tätt med en och samma person. Till en 

början var allt väldigt tydligt på hur vår slutinlämning skulle se ut, men med tiden har vi fått 

tänka om, arbeta om och precisera uppsatsen på ett sätt som inte alls var tanken från början. I 

efterhand går det verkligen konstatera att vi till en början saknade den erfarenhet som 

behövdes för att förstå hur ett examensarbete skulle struktureras, analyseras och genomföras. 

Den inledande fasen kom att handla om daglig hjärngymnastik då vi skulle sätta idéen för 

arbetet, snarare än produktivitet i form av ord på papper. Denna period var krävande eftersom 

jag och Johan ställdes för stora prövningar i samarbete och kommunikation då vi gemensamt 

skulle komma fram till en plan och strategi för att nå vårt mål i Maj. Det förekom vid flertalet 

tillfällen att vi var oense om vart vi ville komma med arbetet och att detta ledde till vi skildes 

åt med mer frågetecken än klarhet. Med tanke på att ett examensarbete är ett så pass mer 

komplext och omfattande arbete än vi tidigare stött på var vi inte riktigt beredda hur vi skulle 

agera och tänka. Vi ville undersöka ett alldeles för brett område vilket för oss på förhand lät 

vettigt. Tillsammans med vår handledare, som vi har mycket att tacka, bollade vi idéer och 

förslag på hur vi skulle smala ner och precisera vårt område.  

Den erfarenhet som går att ta med sig från denna del av arbetet är att studenter på en 

kandidatnivå inte har ett krav att studien ska hitta en ny lösning på samhälls- eller 

företagsproblem. Egentligen är det inte rimligt att begära en lösning på någon nivå, men 

speciellt gäller detta på en kandidatnivå där empirin vanligtvis samlas in via ett tiotal 

intervjuer. Det var när vi faktiskt accepterade detta som arbetet rullade igång på riktigt och det 

var vid denna tidpunkt som det blev roligt att göra studien då all press på resultatet försvann 

och där vi istället kunde fokusera på arbetets struktur, kopplingar och röda tråd. Den 

individuella inlämningen hade gett oss en grundläggande förkunskap i hur vi skulle bygga vår 
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referensram för att trappa ner den till en specifik frågeställning. Denna del var aldrig ett 

problem för oss då vi båda, men framför allt Johan, utvecklat en förmåga att hitta och plocka 

fram relevanta artiklar för vårt område. När jag reflekterar över teoridelen går det utan tvekan 

konstatera att min egen förmåga att hitta, sortera och läsa artiklar gick från nybörjare till en 

nivå då jag hanterade detta på ett bra sätt. Jag riktar ett tack till att Johan delat med sig av sin 

kompetens. 

Det roliga med arbetet var att vi själva hade fullt ansvar från början till slut med allt från 

planering av de olika delarnas deadline till att kontakta en organisation och boka möten för 

intervjuer. Det är främst denna del i arbetet som gett mig mest och bäst förberedelser inför 

framtidens arbetssituationer. Att få kontakta och intervjua från början helt främmande 

människor där vi som studenten ska sälja in en trovärdighet har varit lite av ett ansvar för oss 

som individer både mot oss själva men även högskolans rykte. Att dessutom få fria händer att 

utforma frågor som är passande till arbetet bygger på personligt ansvar i att faktiskt leverera 

det som krävs för att nå en färdig uppsats. Jag tycker kursen är utformad så att 

uppsatsskrivandet blir tillfredställande eftersom allt handlar om eget ansvar då vår handledare 

bara gett oss olika rekommendationer för deadlines och andra moment i arbetet.  

Samarbetet med min skrivkollega har fungerat genomgående bra. Jag tror detta beror mycket 

på att vi under dessa tre år har studerat oavbrutet tillsammans vilket skapat ett gemensamt 

synsätt på vilka strategier och verktyg som behövs och krävs för att nå ett mål. Vi har alltid 

legat i fas med studierna vilket gjorde oss till ett självklart radarpar i examensarbete. Givetvis 

har även vi haft sämre dagar som lett till mer destruktiva än konstruktiva diskussioner. Våra 

diskussioner har oftast inte handlat om innehållet utan mer om meningsuppbyggnad och sätt 

att skriva. Det går utan tvekan konstatera, vilket vi visste om innan, att både jag och Johan är 

mer lagda åt det praktiska snarare än det teoretiska. Detta har vi märkt under arbetets gång då 

ingen av oss haft några problem med prata på seminarierna, ta kontakt med organisationen 

eller informanterna samt att hålla i intervjuerna. Dock har vi har haft det betydligt jobbigare 

att ständigt formulera oss i text då vi gärna velat undvika återupprepningar av ord och 

begrepp. Detta är absolut inget framtida problem, men det har varit lite komiskt under arbetets 

gång.  

I efterhand när jag reflekterar över arbetet har hela processen varit otroligt lärorik. Jag och 

Johan har tillsammans skapat ett examensarbete som vi är nöjda med där jag känner att jag 

presterat bra utifrån de förutsättningar vi haft. Vi har aldrig fokuserat speciellt mycket på det 
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formella betyget som examensarbetet kommer resultera i, utan mer i att vara stolta över det vi 

har åstadkommit. Jag är glad och tacksam över att vi ömsesidigt valde varandra att skriva 

med, att vi blev tilldelad en engagerad handledare och att samarbetet över en så lång 

tidsperiod fungerade så bra. 

 

9.1.2 Johan Partanen 

 

Det har varit en givande men utmanande tid denna sista termin av utbildningen. Att skriva ett 

examensarbete blev en resa och en utveckling som inte motsvarade något jag tidigare upplevt 

under mina tre år på högskolan. Redan i slutet av den första terminen bestämde jag och 

Christian att vi skulle skriva examensarbetet tillsammans och har sedan dess arbetat under de 

resterande två åren tillsammans på alla gruppuppgifter och alla kurser så vi var väl 

sammansvetsade inför att ta oss an att skriva examensarbetet ihop. Vi har haft ett bra 

samarbete där vi båda varit disciplinerade och setts på utsatta tider och följt den tidsplan vi 

satte upp för oss själva innan vi började skriva på arbetet. En stor styrka vi har haft är att vi 

varit överens om hur vi ville arbeta för att lyckas genomföra den uppgift som ålagts oss, vi har 

inte haft många stunder där vi vill åt olika håll utan har kunnat diskutera och komma fram till 

det för arbetet bästa sättet att fortskrida.  

Den jobbigaste perioden för oss under skrivandet var nog i början när allting var nytt och vi 

inte hade en klar bild av området och vad vi ville undersöka på detalj. Vi hade en vag aning 

och ett område men efter ett par veckors läsande av vetenskapliga artiklar samt otaliga 

diskussioner med så väl oss själva som med vår handledare började vårt arbete hitta sitt fokus 

och vi visste åt vilket håll vi skulle arbeta. Då allting i uppsatsen var nytt för oss, förutom det 

vi hade fått göra i den förberedande B-uppsatskursen, kändes det som att det var en stor 

utmaning att färdigställa uppsatsen. Men ju längre arbetet fortskred desto enklare och mer 

självklart har det känts. Detta tror jag hänger ihop med att förståelsen inför området vi 

studerar har ökat för var dag vi har läst och arbetat med det. Det som var svårt var metoden 

och förståelsen för de olika metoderna man kan använda sig av inom forskningen. Det tog 

åtskilliga timmar av läsande och diskussioner samt frågor till vår handledare innan vi började 

få ett grepp om hur vi skulle förhålla oss till dessa och vad som gynnade vårt arbete mest. I 

slutändan arbetade vi utifrån en kvalitativ metodansatts. 
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Det har under hela arbetets gång varit en levande diskussion mellan mig och Christian om hur 

vi ska tänka och formulera oss för att uppnå det vi önskade med arbetet, varje mening i 

uppsatsen har diskuterats åtskilliga gånger och skrivits om. Detta var nog den process som tog 

mest tid under arbetets gång och den del vi hade svårast för. Vi har haft otroligt roligt under 

arbetets gång och hela tiden kommit till nya insikter genom att pröva oss fram och tillåta oss 

att göra fel. Insamlandet utav empirin var den del vi båda hade lättast med då vi kunde föra 

samtal med våra intervjupersoner och faktiskt undersöka det vi var nyfikna på att få svar om. 

Att de teorier vi har arbetat utifrån och tagit med i arbetet hela tiden funnits med i 

diskussioner och när sammanställandet av empirin gjordes underlättade vår analysdel och 

skapade en ökad förståelse för det material vi faktiskt samlade in.  

Det har varit oerhört utvecklande och utmanande på samma gång, det har krävts disciplin från 

oss båda att faktiskt sätta oss ner och dagligen vara produktiva och få arbetet att gå framåt. 

Vissa dagar har det knappt hamnat en rad på pappret men likväl har det varit produktivt då vi 

nött och blött hur vi ska tänka och vad vi vill få ner. Det har fungerat otroligt bra att 

samarbeta med Christian och varit ovärderligt att ha någon att bolla idéer med och någon som 

kan påpeka när man själv hamnat snett i tankebanan eller formulerat sig på ett sätt som gått 

ifrån den röda tråd vi hoppas och önskar att vi fått i vårt arbete. Att vara två som drar ett 

arbete framåt innebär även att de dagar som jag varit mindre alert och på hugget har Christian 

kunnat peppa och dra ett lite större lass och lika så de dagar jag har haft mer energi har jag 

kunnat kliva fram och dra, det har varit mycket positivt.  

Sammanfattningsvis har hela processen med att skriva detta arbete skapat en ökad förståelse 

för författandet av en vetenskaplig rapport och en insikt i vilket oerhört arbete det ligger 

bakom de sidor som vi själva läst när vi tagit del av vetenskapliga rapporter. En ökad 

förståelse för att se en helhet i allt från inledning till slutsats, hur allt på slutet ska gå ihop och 

bli en helhet. I många veckor kändes det som att vårt eget arbete bestod av flera fristående 

delar men så plötsligt insåg vi hur allting började hänga ihop i takt med att vår förståelse 

ökade. Samarbetet är någonting jag tar med mig ifrån detta arbete, det krävs ett bra samarbete 

om man ska lyckas skriva en examensuppsats där vi själva måste planera och lägga upp 

arbetstiden och egna deadlines, att lyckas med detta utan att haft en enda situation där vi varit 

oense utan att lyckats resonera och diskutera fram en lösning tycker jag är oerhört starkt 

jobbat.  
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Jag är både glad och stolt över att ha fått arbeta ihop med Christian som bidragit med en 

positiv energi och en förmåga att formulera sig i tal på ett sätt som jag själv har svårt att 

lyckas med. Framför allt har Christians arbetsvilja och disciplin varit en stor bidragande orsak 

till att vi klarade våra egna uppsatta tidsmål och att arbetet blev klart i tid. Jag har tyckt att det 

har varit extremt roligt och lärorikt och ser tillbaka på den här våren med ett stort leende på 

läpparna då detta varit en utmaning och en process som jag känner att vi båda stolt kan säga 

att vi klarade av. 
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9.2 Första kontakten med studiens organisation 
 

  

Hej!  

Vi är två studenter som går sista året på Högskolan i Skövde. Vi är just nu inne i slutfasen av 

år 3 och ska påbörja vårt examensjobb. 

Kort beskrivet så är tanken att uppsatsen ska behandla "kommunikationens påverkan på 

medarbetares engagemang" kopplat till värdegrundsarbete i organisationen. Tanken är att 

undersökningen ska genomföras i ett medarbetarperspektiv, detta för att belysa 

kommunikationens betydelse för medarbetares engagemang i värdegrundsarbetet. 

Vi undrar om det finns ett intresse från er att ställa upp som fallorganisation i vår uppsats. 

Eftersom presentation av arbetet i denna fas är väldigt kortfattad så är vi intresserade att få 

träffa er en kortare stund för att ytterligare få presentera vår idé samtidigt som ni får en större 

inblick i er roll som eventuell fallorganisation.  

Vi hoppas att du är rätt person att kontakta för att få svar på våra frågor.  

 

Tack på förhand! 

Christian och Johan  

Högskolan i Skövde  
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9.3 Intervjumall 

 
Intervjun inleds med en kortare introduktion om oss själva och varför vi genomför 

intervjun. 

 

Inledande frågor: 

 Om så önskas erbjuder vi anonymitet i arbetet, är detta något som du vill ha? 

 Godkänner du att intervjun spelas in?  

 Om frågor uppstår efter intervjun, kan vi kontakta dig igen? 

 

Allmänna frågor: 

 Hur länge har du arbetat inom kommunen? 

 Vad har du för arbetsuppgifter? 

 Hur trivs du med dina nuvarande arbetsuppgifter och med kommunen som 

arbetsgivare? 

 

Kommunikation 

 Hur kommunicerar kommunen ut sin information till sina medarbetare, vilka kanaler 

används? (email, muntlig, intranät, medarbetardagar mm.) 

 Vilka kanaler föredrar du och varför? 

 Hur uppfattar du att den interna kommunikationen fungerar i kommunen, dvs. 

kommunikationen mellan ledning/chefer och anställda? 

o Kan du berätta när den interna kommunikationen fungerade bra? Vad var 

orsaken till att det fungerade bra? 

o Kan du berätta när den interna kommunikationen fungerade mindre bra? Vad 

var orsaken till att det fungerade mindre bra? 

 Kommunen har en medarbetaridé, känner du till den? Hur kommunicerar de ut den till 

er anställda? 



52 

 

 

Engagemang 

 Hur skulle du beskriva vad engagemang är? 

 Hur engagerad känner du dig i ditt arbete? 

o  Vad gör att du (inte) känner dig engagerad? 

 Hur skulle du säga att ditt engagemang/brist på engagemang påverkar dig i ditt jobb? 

o Kan du ge ett exempel på detta? 

 Hur skulle du beskriva kommunens medarbetaridé och vad betyder den för dig? 

 Vilka av kommunens ledord i medarbetaridén anser du är viktigast?  

o Varför anser du det/dessa som viktigast? 

 Kan du beskriva hur du anser att medarbetaridén borde kommuniceras ut för att 

engagera dig som medarbetare?  

 

 

 


