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FÖRORD 
 
 
 
Vi vill tacka all personal inom Måltidsservice i Sollentuna Kommun och andra som varit oss 
behjälpliga under resans gång. Vi hoppas få möjlighet att finnas där för dem i det fall de 
behöver oss. 
 
Ett mycket speciellt tack önskar vi rikta till chefen för Måltidsservice i Sollentuna Kommun 
och våra handledare. Utan uppdraget i sig, samt den hjälp vi fått av skolan, hade denna 
uppsats inte varit vad den är. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stockholm den 30 maj 2006 
 
 
 
 
 

                 
Cecilia Norling   Karl Andersson 



ABSTRACT  
In regards to a request placed by the manager of Måltidsservice I Sollentuna Kommun, we have agreed 

to investigate the internal communication within the organization. The purpose of the essay is to 

describe the necessity of internal communication within the organization and to identify its strengths 

and weaknesses. 

 

It’s of the utmost importance that the internal communication is under constant care. It contributes to 

creating fellowship and to motivate people to greater achievements. At the end of the day it’s the 

managers responsibility to create a well-developed internal communication. It’s also their ability that 

set’s the limit of success.  

 

In order to develop a basic image of the definition – good internal communication – we spent a great 

deal of time learning the fundamentals and brought out relevant theories on the subject. Furthermore 

we made an on-site survey, interviewing and observing the greater part of the organizations 

employees, covering anyone from the day-to-day operation to the top management.  

 

The survey clearly showed the importance of the internal communication for the organizations well 

being. Måltidsservice is not a healthy organization and the people within it aren’t feeling well. This is 

a clear result of an internal communication in need of improvement.  

 

Having said this, there are a few people within Måltidsservice that manages the art of communication. 

They make up the strength of the organization and they hold a most valuable competence, necessary to 

the rest of the staff in order to help them improve their communicative skills. To help the process, 

management has to be aware of the communicative problems and open their minds to a change, letting 

competent people advise on improvement processes.   

 

As a direct result of fear for the management a great deal of the employees do not dare to venture their 

opinions on subjects, relevant to their everyday operation. Furthermore there is a gap in language 

skills between the employees that contributes to the lack of having a fully functioning system for 

internal communication.  A great deal of information never reaches the staff and the information that 

does break through the sub-management, is in most cases presented without a complimentary 

explanation of its purpose. The internal communication, within Måltidsservice in all, is well kept to 

the top management wherefore the sub-management, out of fear, never ventures their true opinions in 

order to be able to sustain any existing appreciation from the top management in whichever form that 

may be. 



SAMMANFATTNING 
På uppdrag av chefen för Måltidsservice i Sollentuna Kommun, har vi åtagit oss att 

genomföra en grundläggande undersökning av internkommunikationen i organisationen. 

Syftet med uppsatsen består i att beskriva den interna kommunikationens betydelse inom 

organisationen samt identifiera styrkor och svagheter i kommunikationssystemet.  

 

Den interna kommunikationen måste ständigt underhållas. Den bidrar till att skapa gemenskap 

samt motivera till bättre prestationer. Det är upp till cheferna att skapa en god intern 

kommunikation och det är deras förmåga som sätter gränserna.  

 

För att få en grundläggande bild av hur god internkommunikation ska se ut läste vi in oss på 

ämnet och tog fram relevanta teorier. För att sedan göra en så grundlig undersökning som 

möjligt observerade och intervjuade vi större delen av personalen inklusive hela 

ledningsgruppen.  

 

Resultatet av undersökningen visade vilken betydelse den interna kommunikationen har för 

organisationens välmående. Måltidsservice är inte en välmående organisation och 

människorna i den mår inte bra. Detta är i huvudsak resultatet av en internkommunikation 

som verkligen behöver förbättras.  

 
De styrkor som finns inom organisationens internkommunikation är att det finns människor 

som kan konsten att kommunicera. Kompetens som resten av organisationen behöver för att 

lära sig kommunicera finns redan inom organisationen det gäller bara att ta vara på den. Vi ser 

att det finns många förutsättningar för att kommunikationen skulle kunna bli väldigt bra inom 

organisationen men det kräver dock att högsta ledningen börjar tänka om.  

 

De svagheter som finns inom den interna kommunikationen är att människorna i 

organisationen inte vågar eller vill kommunicera. Detta på grund av rädsla för bland annat 

chefen för Måltidsservice. Många har även stora språksvårigheter som de skulle behöva 

komma över. Det är alldeles för få personalmöten. Mycket av informationen kommer aldrig 

fram. Den information som dock kommer fram förklaras allt som oftast inte. 

Kommunikationen är sluten, istället för att slå näven i bordet och tala från hjärtat sitter de 

flesta i ledningsgruppen och jamsar med på chefens noter.  
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INLEDNING 
 

Kommunikation gör folk förberedda på förändringar oavsett om de är positiva eller negativa 

(Jick, 1993). Genom kommunikation skapas förståelse för förändringar som görs i 

organisationen (Beckard & Pritchard, 1992). 

 
Genom kommunikation, att tänka kollektivt i dialog och konversation, kan människorna i en 

organisation gemensamt påverka varandras uppfattningar och förändra organisationen (Senge, 

1990). 

 

Intern kommunikation har en viktig roll i organisationer.  Detta har bevisats genom att 

organisationer med en effektiv kommunikationsstrategi oftast är framgångsrika, medan andra 

organisationer som saknar en sådan inte utför arbetet lika optimalt. Finns det en väl 

fungerande intern kommunikation kommer detta att skapa en starkare gemenskap och bidra 

till att de anställda lär av varandra, vilket skapar framtida möjligheter för alla inblandade 

(Nonaka m.fl., 2000). Ändå finns det en obalans mellan hur viktig denna del anses vara i en 

organisation och hur mycket resurser som avsätts för att få en så effektiv intern 

kommunikation som möjligt (Argenti & Forman, 2002). Oliver (1997) poängterar hur 

kommunikation sällan ses som en obligatorisk kompetens att besitta. Detta leder till ett 

paradoxalt förhållande då de som arbetar och forskar inom och om organisationer mer och 

mer upptäcker hur viktig kommunikationen är för en organisation som ska överleva, men 

ändå är det få som försöker ta fram och belysa denna kompetens. Även Jenner (1994) skriver 

att organisationer är naturligt föränderliga, och ständigt sysselsatta med omorganisering och 

förändring. De som klarar sig bäst kännetecknas av att ha ett väl fungerande nätverk för intern 

kommunikation med vars hjälp de kan göra sig av med slaggprodukter och öka effektiviteten i 

varje enskild operation och i hela organisationen. 

 

Själva idén med organisationer är att få ut synergieffekter av individer som samarbetar så att 

de gemensamt uppnår ett betydligt större resultat av de individuella ansträngningarna, än de 

var och en för sig kan prestera (Bruzelius & Skärvad, 1995). För att kunna uppnå synergier 

måste människorna inom organisationen komma överens, känna sig behövda och förstå vilket 

mål alla gemensamt ska sträva mot. Det är just det här som gör den interna kommunikationen 

så viktig. Dessutom är intern kommunikation ett av ledarens viktigaste styrmedel. Utan en 

fungerande intern kommunikation är det därför svårt att styra och leda en organisation till 



 3

välmående och framgång. En bra förklaring till varför intern kommunikation är viktig är att 

alla medarbetare i en organisation ständigt fattar en mängd beslut. Besluten är oftast små och 

påverkar kanske bara den enskilde eller de närmaste medarbetarna. Många små beslut bildar 

tillsammans en otrolig kraft som antingen kan föra organisationen framåt eller stjälpa den. Det 

är därför det är viktigt att den interna kommunikationen fungerar så att alla medarbetare har 

kunskap om och förståelse för de gemensamma målen, så att även de små besluten fattas på 

riktiga grunder (Larsson, 1995).  

 

Tyvärr verkar det finnas organisationer som inte tar hand om denna elementära del i 

verksamheten. Kommunikation är en helt oundviklig nyckelfaktor för att organisationen ska 

kunna överleva. Kommunikation är något som ständigt sker. Det går inte att välja ifall 

signaler ska skickas ut eller inte, signaler skickas alltid ut och kommer alltid att uppfattas av 

andra och tolkas. Till och med när något inte sägs kan det innebära större kommunikation än 

om något uttalats (Fiske, 2000). Alla kommunicerar hela tiden, men de flesta ser bara 

kommunikationen som ett medel för att kunna nå sina mål. Organisationer med mycket 

kommunikation är tvungna att ha bra och tydliga kommunikationsvägar för att kunna fungera. 

Ur ett företagsekonomiskt organisationsperspektiv är kommunikationen en mycket viktig del 

för att en organisation ska kunna överleva på en konkurrensutsatt marknad. Finns det 

konkurrens inom branschen måste organisationen alltid försöka göra så gott den kan för att 

ständigt bevisa att den klarar av sina uppdrag, samtidigt som den måste se sig över axeln efter 

vad dess konkurrenter gör.  

 

 

Problemdiskussion 
 

En organisation med bra intern kommunikation har en stark potential för att lyfta 

verksamheten som helhet. Om den interna kommunikationen däremot inte fungerar kan den 

vara en orsak till ett misslyckande. Bra intern kommunikation är en motivationshöjande 

drivkraft då den får medarbetarna att känna delaktighet, vilket är av stor betydelse för 

resultatet oavsett om det gäller kommersiell produktion eller offentlig service. (Larsson, 2001) 

 

Kommunikation sker ständigt mellan människor då kommunikation är något som sker både 

medvetet och omedvetet. Kommunikation kan ske på väldigt många olika sätt: kroppsspråk, 

blickar, diskussioner, informationsblad, e-mail och möten är alla exempel på olika former av 
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kommunikation. Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är den person som vill 

förmedla något som bestämmer innehållet i kommunikationen, utan även den som tar emot 

och tolkar budskapet eller informationen. Tonen och kroppsspråket hos den som säger något 

tolkas. Även typsnittet, punkter och utropstecken i mail och brev tolkas. 

Envägskommunikation tolkas minst lika mycket som tvåvägskommunikation. Problemet med 

envägskommunikationen är att det inte finns tillfälle för frågor. Att någon läser in något eller 

tolkar saker på sitt eget sätt är ett av de största problemen med kommunikation. Det är viktigt 

att se till att medarbetare och anställda förstår vad som sagts och hur det ska tolkas. Att lämna 

saker hängande i luften är riskfyllt då det gör att det är fritt fram för egna tolkningar.  

 

Att kommunicera är en konst, det vet alla som har försökt övertala sina föräldrar eller barn. 

Det är inte alltid lätt att få någon att förstå hur viktig en viss sak är. Även om detta tas upp till 

diskussion är det inte alltid så att målet nås. Alla människor har värderingar som baseras på 

livserfarenhet och de skiljer sig åt från individ till individ. Att människor som har olika 

bakgrund tolkar saker på olika sätt är inte så svårt att förstå. Men hur ska det gå till att få dem 

att tolka saker, inte bara på samma sätt som de andra i gruppen, utan på samma sätt som den 

som förmedlar informationen? Vad händer med organisationen om detta inte lyckas? Vad kan 

det bero på om det inte lyckas? Ligger det mer bakom än bara ett missförstånd? Kan en chefs 

agerande åstadkomma en god kommunikativ miljö? Kan en chefs agerande hämma 

kommunikationen?  

 

Syfte 
 

Syftet med vår uppsats är att beskriva interkommunikationens betydelse inom Måltidsservice i 

Sollentunas kommun. Vilka styrkor/svagheter finns det i dagens kommunikationssystem och 

vad beror de på? 
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Avgränsningar 
 

Vi avgränsar vår undersökning till Måltidsservice i Sollentuna kommun. Måltidsservices 

organisation ser ut på följande sätt:  

 
Måltidsservice tillagar maten till de flesta skolor och förskolor i Sollentuna Kommun. Chefen 

för Måltidsservice anser att det finns problem med den interna kommunikationen. En av 

författarna har tidigare arbetat inom Måltidsservice. Chefen för Måltidsservice undrade om 

denne inte skulle kunna göra en undersökning i köken för att komma fram till vilka problem 

som finns i kommunikationen. Kommunikationsproblemen yttrar sig i olika form, allt från att 

maten tar slut, missade specialkoster och missade beställningar till att viktig information 

aldrig når fram. 

 

Vid sammanställningen av det empiriska underlaget valde vi att inte i detalj analysera det 

produktionskök som inte skickar någon mat till andra skolor, då det inte går att jämföra med 

de två stora produktionsköken. Materialet från intervjun har vi dock haft stor nytta av vid 

analysen av organisationen i sin helhet.  
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TEORI 
 
Veta - förstå - tycka om 
En strategi för intern kommunikation kan sammanfattas med dessa ord: veta, förstå och tycka 

om. Genom att ge medarbetarna kunskap om vart organisationen är på väg och vad dess mål 

är kan de i nästa steg fråga sig varför företaget gör som de gör. Medarbetare som fått svar på 

frågan ”varför” har en större förutsättning att tycka om, det vill säga känna sig delaktiga i 

företaget och i arbetet. Om betoningen istället sätts på tycka, i tycka om, så kan de 

medarbetare som har kunskap om företaget börja skapa sig åsikter om företaget och dess 

verksamhet. Och de kan, eftersom de har den rätta kunskapen, bidra med relevanta och 

fruktbara synpunkter (Larsson, 1995). 

 
Fyra enkla ord för hur internkommunikation ska vara utformad 
Hur en organisations interna kommunikation ska utformas kan beskrivas med fyra ord: öppen, 

snabb, saklig och ärlig. Öppen för att ge en så fullständig bild som möjligt och för att 

medarbetare ska känna till vad den egna organisationen gör och varför. Snabb, därför att delar 

av information kan leda till ryktesspridning och därmed förstöra den korrekta informationens 

innebörd. Saklig, därför att trovärdigheten är viktig för att nå fram med information.  Om 

mottagaren av informationen tvivlar på sanningshalten kan informationen förlora hela sin 

slagkraft eller till och med bli oanvändbar. Ärlig, för att mottagaren ska kunna lita på att 

informationen är riktig. Det som var sant igår behöver inte vara sant idag. Om den som 

förmedlar informationen uppfattas som ärlig så kommer mottagaren att acceptera 

förändringen av informationen (Larsson, 1995). 

 
 
Kommunikationskanalerna  
Det går att analysera intern kommunikation på olika sätt och med olika utgångspunkter. Palm 

(1995) redogör för fyra olika perspektiv: kanalperspektivet, det psykologiska perspektivet, 

kulturperspektivet och The Systems Interaction Perspecitve. I kanalperspektivet analyseras 

hur olika kommunikationskanaler fungerar och hur de är samordnade i en organisation. I en 

analys av de olika kommunikationskanalerna kan problem upptäckas som annars hade varit 

svåra att upptäcka och lösa (Palm 1995). Nedan följer en beskrivning av de interna 

kommunikationskanalerna och vad som kännetecknar dem.  
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Den interpersonella kommunikationen 

Den interpersonella kommunikationen, eller öga mot öga-kommunikation, är en kanal som 

sänder många signaler samtidigt, det vill säga har hög informationstäthet, Media Richness, 

och som mottagaren därför kan läsa väldigt mycket ur. När en person talar med en annan 

person kan denne inte bara höra vad den andre säger utan även tolka personens kroppsspråk 

och andra icke-verbala signaler. Den interpersonella kommunikationen är en snabb och 

flexibel kanal som kan ändras efter förutsättningar och situationer. Det är lämpligt att använda 

denna kanal när interaktionen med målgruppen är viktig (Palm 1995).  

 

Bra interpersonell kommunikation handlar om ömsesidighet. Det gäller att visa en vilja till att 

uppfylla varandras förväntningar. En så enkel sak som att hälsa på varandra och fråga hur det 

står till visar att personer bekräftar och erkänner varandra, det är ett slags kontrakt. Om detta 

inte fungerar blir relationen dålig då normen överträds. Om en chef till exempel tror att denne 

blir motarbetad av sina medarbetare blir kommunikation sådan att detta till slut blir 

verklighet, eftersom kommunikationen då blir defensiv och misstänksam (Kreps, 1990). 

 

Anslagstavlan 

Anslagstavlan är en snabb kanal med låg investeringskostnad. Det är billigt och enkelt att 

sprida material och information genom denna kanal. Kanalen har en någorlunda bra räckvidd 

eftersom den sätts upp på platser där folk samlas eller passerar, som till exempel matsalar 

eller korridorer. Det negativa med kanalen är att den inte har så god 

återframkallningsförmåga, det vill säga möjlighet att plocka fram informationen på nytt, och 

att den är dålig på att fånga och hålla kvar uppmärksamheten hos de anställda (Palm 1995). 

 

E-post 

E-post är kanalen som är helt överlägsen de andra vad gäller snabbhet. E-post är väldigt 

selektivt, det går att välja vem det ska vända sig till. Vilket kan vara mycket passande när det 

behövs en snabb och effektiv kanal för att föra fram ett budskap till utvalda personer. En 

negativ aspekt är att investeringskostnaden är väldigt hög. Det är också viktigt att tänka på att 

införande av teknik innebär stora förändringar i organisationen. Nya kontaktmönster kan 

skapas inom organisationen och det kan ge en möjlighet till bättre kommunikation mellan 
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olika delar av en organisation. Undersökningar har visat att formella möten på företag 

minskar medan den informella kontakten ökar vid införande av e-post och intranät (Larsson, 

2001). 

 

Personalmöten 

Personalmöten är ett dyrt sätt att sprida information. Men det finns möjlighet till hög 

interaktivitet, vilket underlättar när en fråga kräver diskussion eller när ett ämne behöver 

förklaras. Ett problem är dock att möten och sammanträden alltför ofta tillgrips som 

slentrianmetod (Larsson, 2001). Att sammanträda för att meddela okomplicerade fakta kan ses 

som onödigt och resurskrävande. I sådana fall passar till exempel flygblad eller e-post till de 

anställda bättre. Möten bör gälla diskussion, förhandling eller att chefen vill motivera viktiga 

förändringsbeslut. Möten inbjuder till dialog på ett sätt som andra kommunikationskanaler 

inte kan mäta sig med. Frågor kan ställas direkt till personen det gäller och det går att komma 

med synpunkter på plats (Högström m.fl., 1999). 

 

Det ideala kommunikationssystemet 

Det ideala kommunikationssystemet är ett integrerat system där alla kanalerna samverkar och 

stödjer varandra. Vilken kommunikationskanal som sätts i centrum för systemet beror på 

företagets verksamhet. Ett ungt företag har troligen ett intranät i centrum medan ett mer 

traditionellt företag sätter möten i centrum. Det viktigaste är att systemet med de olika 

kommunikationskanalerna bygger på behov och nytta och att det på så sätt blir effektivt. 

Kanaler som anslagstavlor, personaltidningar och nyhetsbrev kan i ett genomtänkt system 

spela en stödjande roll för den kontinuerliga dialogen i ett företag, skriver Högström m.fl. 

(1999). E-post kan avlasta den viktigaste dialogkanalen, det personliga mötet, från 

envägskommunikation. Det betyder att viktigare ämnen, som till exempel kräver dialog, kan 

tas upp i stället för att sitta och bara distribuera fakta.  

 
 
Human Resource 
Bolman och Deal (1997) skriver att Human Resource-perspektivet fokuserar på förhållandet 

mellan organisationen och individerna. Perspektivet har sin grund i psykologin och betraktar 

organisationen som en stor familj där medlemmarna är individer med olika behov, känslor, 

fördomar, färdigheter och begränsningar. Grundläggande förutsättningar för HR-perspektivet 
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är att organisationer finns till för att uppfylla människornas behov, inte tvärtom. Människor 

och organisationer har behov av varandra. Organisationen behöver idéer, energi, kunskaper 

och färdigheter; människan behöver karriär, lön och utvecklingsmöjligheter. Om passformen 

mellan individ och system är dålig kommer båda att drabbas. Individerna utnyttjas av 

organisationen eller tvärt om. En bra passform gynnar båda parter: individen får ett 

meningsfullt och tillfredsställande arbete och organisationen får den kunskap och energi som 

krävs för att lyckas. Enligt HR-perspektivet ska kommunikation inom en organisation bestå av 

tvåvägskommunikation, det vill säga dialog. För att en tvåvägskommunikation ska kunna 

kallas dialog krävs det att det finns en möjlighet till utbyte av argument och motargument och 

att de olika uppfattningarna tolereras av alla deltagare. För att detta i sin tur ska vara möjligt 

måste alla berörda parter ha möjlighet att delta och vara aktiva på lika villkor. Det är även 

viktigt att dialogen resulterar i överenskommelser som kan skapa en grund för praktiskt 

handlande. 

 

Kommunikationen mellan chef och anställd ska gå ut på att bryta ner övergripande mål till 

lokalnivå, vilket är en förutsättning för delegering av ansvar och befogenheter. Problemet med 

ledningens information är oftast relevansen. Det är viktigt att bryta ner informationen till de 

anställda så att de vet vad den har för betydelse i deras situation, den kan inte bara levereras 

obearbetad. Mängden information som når anställda idag är väldigt stor och därför är chefens 

uppgift att sammanfatta och krympa denna information så att den blir gripbar och förståelig. I 

tidigare organisationsformer fokuserades det på strukturen och hierarkin även när det gällde 

kommunikationen och informationen. All information gick till de anställda via ett antal chefer 

och staber. Idag ligger tonvikten på processaspekten, till exempel arbetsprocessen, i stället för 

strukturen när det gäller hur kommunikationen ska spridas i företaget. Arbetet som ska 

genomföras är det som ligger till grund för vilken information som behövs och var den ska 

komma ifrån, inte hierarkin (Högström m.fl. 1999). 

 
 
Ledarskap 
Chefens uppgifter består i att visa riktningen, beskriva mål på kort och lång sikt, måla upp 

visioner, motivera, berätta ”varför”, ge goda exempel, uppmuntra, stötta, konkretisera samt 

diskutera ”hur” (Högström m.fl.,1999). Den primära funktionen för ledaren är att samla och 

sprida relevant information till grupper inom organisationen. En annan viktig funktion för 

ledningen är att skapa samarbete och koordination (Kreps 1990). Ledarskapsprocesserna 
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består till 60-90 % i att kommunicera, men ändå tas kommunikationen ofta för given, vilket 

inte är bra. Chefens kommunikativa ansvar omfattar att se till att medarbetarna vet vad de ska 

göra, exempelvis beskriva mål och planer samt klargöra relationer till helheten. Att motivera 

medarbetarna att göra det de ska göra. Peka på belöningar, möjlighet att påverka och ge 

förslag. Att medarbetarna är objektivt och subjektivt kompetenta. Kompetensutveckla och 

visa goda exempel – om sådana finns. Att se till att medarbetarna gör det de ska. Synliggöra 

resultat, kontrollera och belöna (Högström m.fl., 1999). 

 

Teoretiker som förespråkar HR-perspektivet förespråkar öppenhet, ömsesidighet, lyssnande, 

lagledarskap, delaktighet och ansvar åt de anställda. Chefen ska vara en ”underlättare” och 

katalysator som motiverar personalen och gör dem delaktiga. Relationen mellan ledare och 

medarbetare ska alltså vara ömsesidig och kommunikationen har som mål att vara stödjande 

och uppmuntrande från båda håll. Det är även viktigt att de anställda förstår organisationens 

målsättning och vet att de kan belönas för sina ansträngningar, för att de ska vara motiverade 

att arbeta hårt (Bolman & Deal, 1997).  

 

Human Resource-ledare 

HR-ledare tror på människor och förmedlar denna syn till andra. De är synliga och 

tillgängliga. Chefen behöver lämna sitt kontor och prata med medarbetare och kunder. De ger 

människor ansvar. De gör klart att personalen har en viktig roll när det gäller hur 

organisationen ska lyckas och att de därför har rätt att vara delaktiga i besluten (Bolman & 

Deal, 1997). Om chefen är synlig och tillgänglig visar detta på att denne anser att 

medarbetarna är viktiga, och att denne är intresserad av de anställdas åsikter och frågor. Att 

chefen vågar visa sig även när det blåser snålt visar också att chefen anser att medarbetarna är 

viktiga (Högström m.fl. 1999). Chefen ska se till att de anställda känner sig delaktiga i 

arbetsprocessen och i besluten som tas. De anställda ska hållas engagerade och 

kommunikationen ska vara öppen och bidra till utbyte av information, känslor och behov 

(Bolman & Deal 1997). Om ledningen står långt från verksamheten är det svårt att skapa tillit, 

förtroende och förståelse. Det gäller alltså för en chef att balansera mellan de två 

ytterligheterna – för mycket kontroll eller för lite kontroll (Högström m.fl., 1999). 
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Organisationskultur  
Kommunikationsklimatet är den emotionella tonen i organisationen. Ledarskapet har också en 

stark inverkan på kommunikationsklimatet. Det finns ett cirkulärt samband mellan 

organisationsklimat och organisationskommunikation. Sättet man kommunicerar på påverkar 

klimatet och klimatet i sin tur påverkar kommunikationen (Kreps, 1990). 

 

Det finns inte någon standardiserad definition av begreppet organisationskultur. Men de flesta 

forskare på området är överens om dessa karakteristika (Hofstede, 1991):  

 

• Kulturen är holistisk. Helheten är mer än sina delar.  

• Kulturen är socialt skapad och bevarad av den grupp människor som tillsammans 

bildar organisationen.  

• Kulturen är mjuk 

• Kulturen är svår att förändra 

 

En kultur är ett koncept som är mer komplext än vad många tror. En stark kultur behöver inte 

alltid vara vägen till framgång. Om en kultur fokuserar på ”fel” saker, till exempel 

individuella mål, kan detta leda till katastrof (Kreps, 1990). 

 
Organisationskommunikation  
Organisationskommunikation kan delas in på tre olika sätt: intern- och extern-, verbal- och 

icke-verbal-, formell- eller informell kommunikation. Den viktigaste skiljelinjen går mellan 

intern och extern kommunikation. Den externa kommunikationen är den som sker mellan 

representanter från organisationen och organisationens externa intressenter som till exempel 

kunder, leverantörer och myndigheter. Den interna kommunikationen är den kommunikation 

sker inom organisationen (Larsson, 2001). 

 

Den interna kommunikationen och även den externa kommunikationen inbegriper både 

formell och informell kommunikation. Exempel på formell kommunikation är mål, policy, 

regler och producerad information som till exempel möten och informationsmaterial. Den 

informella kommunikationen består till exempel av samtal, diskussioner, spontana 

gruppmöten och rykten (Larsson, 2001). 
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Skillnaden mellan verbal och icke-verbal kommunikation ligger i att verbal kommunikation 

kräver användning av språk, i skrift eller tal. Icke-verbal kommunikation är allt som sker utan 

ord. Icke-verbal kommunikation är till exempel utseende, personlig framtoning och 

ansiktsuttryck (Larsson, 2001). 

 

 
Internkommunikation 
Sju punkter som visar varför bra internkommunikation är så viktig. De första fem punkterna 

har att göra med den ”hårda” sakinriktade kommunikationen och punkterna sex och sju, den 

”mjuka” kommunikationen, hur man kommunicerar värden och attityder i företaget (Palm, 

1995). 

 

1. Bra internkommunikation ger de anställda en gemensam referensram. Alla har tillgång 

till samma information och kan diskutera på lika villkor. 

 

2. Dålig internkommunikation ökar ryktesspridningen. Rykten uppkommer när den 

interna informationen är bristfällig och man söker andra vägar för att få reda på det 

man behöver. Ryktesspridning kan aldrig försvinna helt men kan hållas på en rimlig 

nivå. 

 

3. Bra internkommunikation kan få motsättningar att minska. På en arbetsplats finns det 

alltid större eller mindre motsättningar mellan ledning och anställda. Om 

motsättningarna är stora minskar organisationens effektivitet eftersom samarbetet inte 

fungerar. Om motsättningarna beror på missförstånd och bristande kunskap om 

varandra och företaget så kan information och kommunikation kanske lösa problemen. 

Men det är viktigt att veta att alla motsättningar inte kan kommuniceras bort. 

 

4. Bra internkommunikation får personalen att fungera som ambassadörer för företaget. 

Den egna personalen är den faktor som påverkar omgivningens bild av företaget allra 

mest. Om personalen är bra informerad minskar risken att felaktig information läcker 

ut ur företaget. 
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5. Dålig internkommunikation ger en dålig bild av ledningens kompetens. Oklarheter i 

den interna informationen och kommunikationen ser de anställda som ett bevis på 

inkompetens i ledningen i största allmänhet. 

 

6. Med bra interinformation stärks vi-andan i företaget. Relationen mellan ledning och 

anställda påverkar sammanhållningen i företaget. Om man har en god 

internkommunikation kan detta förstärka den vi-anda som redan finns. Palm anser att 

det är orealistiskt att tro att bra internkommunikation kan skapa en god 

sammanhållning om den inte redan existerar. 

 

7. Genom internkommunikationen kan organisationens värden och mål förankras hos de 

anställda. När en organisation befinner sig i en förnyelsefas är det speciellt viktigt att 

de nya värdena och de nya målen förklaras och förankras hos de anställda. 

 

Det finns fyra funktioner för den interna kommunikationen:  

 

1. Att sprida och upprätthålla organisationens mål, regler och bestämmelser  

2. Att samordna medlemmarnas aktiviteter så de följer organisationens mål  

3. Att förse formella ledare med återkoppling om hur nedåtgående kommunikation 

fungerar och hur aktiviteter fungerar  

4. Att socialisera in organisationsmedlemmarna i kulturen. 

 

Dessa funktioner ska hjälpa organisationen att öka stabiliteten, förutsägbarheten och 

ordningen (Kreps, 1990). 

 

Tre huvudsakliga interna kommunikationsvägar (Larsson, 2001):  

 

1. Från ledningen till de anställda, alltså nedåt  

2. Medarbetarnas återföring, reaktioner, upplysningar och synpunkter till ledningen, 

alltså uppåt 

3. Horisontell ström, kommunikation mellan medarbetarna 

 

Den neråtgående informationen är den mest grundläggande funktionen eftersom den ska 

vägleda de anställda i deras arbete. Genom denna informationsväg sänds order ner till de 
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anställda. De anställda ska på detta sätt få jobbrelaterad information. Information om hur 

företaget klarar sig på marknaden ska även komma denna väg. Indoktrinering av 

organisationens mål ska även den komma från ledningen till de anställda. Det händer ofta att 

de meddelandena som når de anställda är motsägelsefulla, informationen kan även vara oklar 

och den tar inte alltid hänsyn till de anställdas behov (Kreps, 1990). 

 

Den uppåtgående informationen är den information som ger mest problem eftersom det oftast 

är den minst utvecklade kommunikationsvägen i organisationer. Det är meningen att den ska 

ge feedback om situationen på företaget och om hur kommunikationen nedåt fungerar. De på 

lägre nivåer ska kunna dela med sig av relevant information till ledningen genom att 

kommunicera uppåt. Denna kommunikation ska även uppmuntra till deltagande (Kreps, 

1990). 

 

Den horisontella informationen flödar mellan medarbetare som arbetar på samma hierarkiska 

nivå. Denna kommunikationsväg är ofta förbisedd. Det är meningen att denna 

kommunikationsväg ska göra uppgiftskoordineringen bättre och medverka till att de anställda 

på samma hierarkiska nivå får tillgång till samma information. Den ska även vara en kanal för 

problem- och konfliktslösning mellan medarbetare och på detta sätt vara ett stöd för de 

anställda (Kreps, 1990).  

 

För att hindra att otrygghet och osäkerhet sprider sig bland de anställda i företaget är 

information mycket viktig. Osäkerhet och otrygghet gynnar ryktesspridning, 

misstänkliggörande och ineffektivitet. Ryktesspridningen kan förstöra förtroendet för 

informell kommunikation om det visar sig att de rykten som sprids är falska. Detta kan vara 

väldigt förödande då den informella kommunikationen i många lägen är effektivare än den 

formella (Remstrand, 1987). Skvallerapparaten kan vara utomordentligt betydelsefull för en 

organisation då den kan utgöra ett komplement till en bristande formell kommunikation 

(Bruzelius & Skärvad, 1995). Att bara ge mer information löser sällan alla problem. 

Organisationsledningen måste producera rätt information till rätt person på rätt sätt vid rätt 

tidpunkt (Larsson, 2001). 
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METOD 
 
Fallstudie 
För att kunna undersöka Måltidsservice ur ett djupare perspektiv har vi utfört en fallstudie. 

Genom att begränsa undersökningen till en organisation kunde vi verkligen komma in på 

djupet i hur den interna kommunikationen fungerar. Då det var relationer, processer samt 

andra kvalitativa egenskaper som skulle lyftas fram och studeras var fallstudien ett mycket 

passande arbetssätt för oss. På detta sätt kunde vi i detalj skärskåda hur den interna 

kommunikationen fungerade och därifrån försöka se hur de djupare sociala relationerna 

påverkas. Vi har genom 30 intervjuer, med bland annat samtliga chefer och övriga som sitter i 

ledningsgruppen, verkligen kunnat få en så noggrann och detaljerad bild som krävs då 

undersökningen endast omfattar ett enda fall.  

 

Förförståelse 
Forskare har alltid en förförståelse till det de ska undersöka, vilket självklart även är fallet 

med den här uppsatsen. Denna undersökning är utförd av två författare varav den ena har 

jobbat inom Måltidsservice. Detta ser vi som en fördel då denne har viss kännedom om 

verksamheten och där igenom kunnat dra nytta av detta, samtidigt som den andre har kunnat 

motverka risken för hemmablindhet. Det som varit en klar fördel med att en av författarna har 

jobbat inom Måltidsservice är det välkomnande bemötande vi fått. En viss skeptisk inställning 

mot oss har kunnat utläsas när vi varit i de kök där denne inte jobbat. Att den ena författaren 

har jobbat i två av produktionsköken och med många av de personer som jobbar i 

mottagningsköken känner vi har varit till stor fördel för den här undersökningen. Detta har lett 

till att personerna känt sig trygga och ohämmat vågat prata.  

 
Kvalitativ metod 
Vi använder oss av en kvalitativ metod i den här uppsatsen då vi ska beskriva och analysera 

Måltidsservices interna kommunikation genom observationer och djupintervjuer. De data som 

samlats in genom dessa observationer och djupintervjuer kommer inte att vara baserade på 

operationaliserade teorier och således inte heller att kunna beräknas eller kvantifieras. 

Analysen av de data som samlats in kommer att utföras genom tolkning med teorier som 

grund. Genom att vi använder en kvalitativ metod får vi en möjlighet till dubbelriktad 
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kommunikation med undersökningsobjektet och därmed en chans till djupare förståelse 

(Andersson (red.),1994). 

 

Datainsamlingsmetoder 
De data som användes i undersökningen kommer från observationer och intervjuer. Dessa två 

typer av källor valdes då de är mest relevanta för denna typ av undersökning. Vi har genom 

att varva observationer och intervjuer hela tiden kunnat hålla kontakt med ”verkligheten” som 

kan te sig helt annorlunda för dem som intervjuats. Därför har vi kontinuerligt skrivit ner vad 

som händer i köken när vi observerar och sedan tagit en paus från det när vi gjort en intervju. 

Detta har gett oss en chans att hela tiden kontrollera det som vi fått fram från intervjuerna 

genom att observera om de ”lever som de lär”.  

 

Urval 

Chefen för Måltidsservice frågade om vi ville undersöka den interna kommunikationen inom 

hennes organisation vilket ledde till att uppsatsen kom att handla om just Måltidsservice. Vår 

urvalsram eller population är alla de enheter som ingår i Måltidsservice. Måltidsservice har 

två stora produktionskök som producerar mat till 11 respektive 16 mottagnings- och 

serveringskök samt ett kök som producerar mat till endast en skola. För att kunna beskriva 

och analysera internkommunikationen inom Måltidsservice har vi observerat de två stora 

produktionsköken och djupintervjuat de anställda. Vid det produktionskök som bara lagar mat 

till den egna skolan har vi endast genomfört djupintervjuer. De som är anställda i 

mottagnings- och serveringsköken har djupintervjuas och inte observeras. Då mottagnings- 

och serveringsköken var så många gjorde vi ett obundet slumpmässigt urval och valde 

procentuellt ut en lika stor del från de båda produktionsköken. Urvalet skedde genom 

lottdragning för att alla mottagningskök skulle ha lika stor chans att bli objekt för 

djupintervjuerna. (Holme & Solvang, 1997) 

 

Observationer 

Beroende på vad som ska observeras och vad syftet med observationen är finns det olika sätt 

att utföra den på. Då vi anser att internkommunikation i sig inte är ett känsligt ämne valde vi 

att utföra öppna observationer för att inte skapa oro och misstankar hos dem som observeras. 

För att få ut så mycket som möjligt av observationerna var vi som observatörer passiva, då det 

är den roll som ger bästa möjlighet att fungera på guppens villkor. (Holme & Solvang, 1997). 
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Då vi som observatörer inte ville störa eller påminna gruppen om att vi var där och 

observerade klädde vi oss såsom är brukligt i storkök. Ju mer vi smälte in i gruppen och dess 

miljö desto mer accepterades vi som en del av gruppen och kunde därför få ut mer av våra 

observationer. (Holme & Solvang, 1997). Då det finns stor risk att observatörer bombarderas 

av intryck utformade vi en observationsguide för att påminna oss själva om vad vi skulle 

lägga fokus vid. (Andersson (red.),1994) 

 

Vi observerade de anställda i de två stora produktionsköken och då även kökscheferna. Vi har 

observerat ett ledningsmöte inom Måltidsservice samt två elevsamtal efter elevrotationen. Vi 

valde att inte observera mottagnings- eller serveringsköken efter vårt första besök på ett 

sådant. Vi stack ut för mycket och kände att observationen inte kunde göras på ett 

tillfredställande sätt. 

Intervjuer 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer, då vi ville försöka hålla oss inom ramarna av 

den interna kommunikationen och inte sväva ut för mycket. Vi hade vissa färdiga frågor som 

inledde intervjun och sedan fick respondenterna ta upp det som de ansåg påverkar den interna 

kommunikationen samt vad de hade för del av den. De data vi fick fram är alltså fokuserade 

till vad varje enskild respondent ansåg vara värt att ta upp i en intervju. Vad vi fick var data 

som prioriterats och som de närmare kunde förhålla sig till. Detta sätt ger oftast mer data då 

människor lättare talar om det de själva finner mest intressant. Denna typ av intervju gjorde 

att vi som författare var tvungna att vara helt mottagliga och öppna upp oss för nya typer av 

infallsvinklar som respondenterna visade oss och som vi inte själva hade kommit att tänka på 

(Denscombe, 2000).  

 

I dessa personliga intervjuer kunde vi även ställa mer komplicerade frågor vilket innebar att vi 

kunde följa upp dessa med följdfrågor och verkligen tränga in djupare hos dem som vill öppna 

upp sig och berätta för oss om hur de upplevde den kommunikativa situationen hos 

Måltidsservice. Bredare och djupare svar på frågor innebar också att tolkningen kunde bli mer 

rättvis och spegla respondentens verklighet bättre (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). 

 
Trovärdighet 
Trovärdigheten i denna undersökning anser vi vara väldigt hög då vi kunnat intervjua 30 

personer av de totalt 45 som är anställda inom Måltidsservice i Sollentuna kommun. 
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Trovärdigheten styrks även av att undersökningen diskuterats i seminariegruppen med 

handledare och opponenter under hela resans gång.  
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EMPIRI 
 
Måltidsservice huvudsakliga uppdrag består av att tillaga, distribuera och servera god och 

hälsosam mat i förskolor och grundskolor. De olika köken består av produktionskök där man 

tillagar mat, mottagningskök som tillagar salladsbuffé och mellanmål, kokar ris, pasta, potatis 

samt serveringskök som endast serverar färdiglevererad mat till barnen. De tre 

produktionsköken tillagar tillsammans 1 295 000 måltider under ett år. Två av dessa 

produktionskök lagar mat som levereras till mottagnings- och serveringsköken. Ett 

produktionskök lagar mat som endast serveras i den egna skolan. 27 mottagnings- och 

serveringskök mottar varje dag tillagad mat, vilket betyder att logistiken blir en viktig del. Det 

finns fyra lastbilar som åker i skytteltrafik för att leverera maten till skolorna. Detta innebär 

att kommunikationen blir en mycket viktig faktor för att varje barn ska kunna bli mätt, och 

speciellt i de fall det handlar om specialkost för de som inte kan äta den vanliga maten. För att 

kunna ha full kontroll över en sådan organisation krävs en mycket god intern kommunikation. 

Detta krävs även för att så fort som möjligt kunna komma tillrätta med fel som kan uppstå 

(www.sollentuna.se).   

 
Coachens jobb har varit att först kartlägga brister och behov i köken och sedan utföra 

internutbildning. Det visade sig att behoven bestod av utrustning, praktisk handledning på 

plats i en del kök, uppstart av nya enheter, mer livsmedelskunskaper, organisation och 

strukturer samt kommunikation. Det fanns även brister i städning och hygien samt 

varukunskap. Coachen har varit runt i flera omgångar till alla kök för att internutbilda på 

plats. Sedan har kostinformatören och coachen haft kurser om matförgiftningar, bakterier och 

kemtekniska frågor. 

 

Den personal som jobbar i mottagnings- och serveringskök har fått vara elever i det 

produktionskök de tillhör i en vecka för att se hur det fungerar där. Efter denna elevrotation 

som det kallas har de haft ett elevsamtal med coachen och kökschefen i produktionsköket för 

att följa upp elevveckan.  
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Kök 1 

Observationer 

Kökschefen höll inga morgonmöten. Stämningen i köket var dämpad, personalen jobbade 

under tystnad för det mesta. Alla höll sig till sina arbetsplatser, ingen gick över de osynliga 

gränserna för att hjälpa någon annan. Det fanns grupperingar i köket, vissa grupper hade 

roligare tillsammans än andra. Det skämtades lite mellan varven men det var ofta samma 

person som stod för dessa försök att höja stämningen i köket. De flesta i personalen visade 

respekt för varandra och verkade trivas bra ihop. Ändå lös arbetsglädjen med sin frånvaro och 

viljan att hjälpa varandra när det behövdes fanns inte.  

 

Kökschefen syntes knappt till i köket. Då hon dök upp fanns allt som oftast den trådlösa 

telefonluren vid örat. Kökschefen verkade en aning stressad då tonen var väldigt formell och 

visiterna blixtsnabba. Dessa visiter verkade irritera personalen och några grimaserade bakom 

ryggen på kökschefen.  

 

Vid en frukost pratades det öppet om problemen på arbetsplatsen. Det flesta var rörande 

överens om vilka problemen är och varför de finns. Så fort kökschefen kom slutade de genast 

att prata om detta, och någon bytte fortare än kvickt ämne och samtalet fortsatte om väder och 

vind. Kocken kom sist för att ansluta sig till frukosten, som i princip var över, stressad och 

trött tog han bara ett glas vatten. Vid en annan frukost som vi deltog vid, talade kökschefen 

om att det kom order uppifrån att dörrarna till köket skulle vara låsta under hela dagen. 

Personalen undrade då om de skulle få nycklar till dörren på lastkajen, framför allt 

chaufförerna som måste in och ut där väldigt många gånger varje dag. Svaret från kökschefen 

blev ett blankt nej, men en ringklocka skulle installeras. Personalen ifrågasatte varför de inte 

kunde få nycklar till dörren och svaret blev återigen bara ett blankt nej. Ingen i personalen 

kunde förstå varför de inte kunde få nycklar. När kökschefen gått spekulerar en i personalen 

om att det kanske är en säkerhetsrisk med fler nycklar. De andra var väldigt arga och 

irriterade över att de inte kunde få nycklar om nu dörrarna skulle vara låsta. Det som irriterade 

dem mest var att de inte fick gensvar då de påpekade att de måste gå ifrån produktionen varje 

gång det ringer på dörren. Någon säger att chefen lär ju inte gå och öppna och de andra 

instämmer. Detta samtalas det sedan om större delen av dagen ute i köket. Det vi såg och 

hörde under dagen tyder på att det inte är första gången personalen får information som bara 
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ska följas. Detta utan att en förklaring ges eller att deras åsikter lyssnas på. Irritationen var 

enormt stor och verkade störa ganska mycket i arbetet.  

 

Svenska var inte det enda språket som talades i köket. De som hade samma modersmål talade 

detta med varandra mellan varven, vilket medförde att andra som inte förstod vad som sades 

utbytte menande blickar med varandra.  

 

När maten hade skickats till de olika mottagnings- och serveringsköken börjar telefonen att 

ringa, detta skapade stor irritation och stress bland personalen. Det var kocken som tog alla 

samtal och han sprang hektiskt omkring för att rätta till och kolla upp allt. De samtal som 

ställde till det lite extra var de som inkom väldigt sent. Vilket gjorde att tiden för att kunna 

rätta till felen blev väldigt kort och ibland var det omöjligt att hinna. Det märktes att språket 

förvärrade situationen, saker var tvungna att upprepas några gånger innan det blev rätt förstått 

vilket spädde på irritationen ytterligare. Det märktes att språket även försvårade arbetet i 

köket när personalen talade med varandra. När stressen låg på och maskiner väsnades var det 

inte alltid saker uppfattades korrekt mellan de som arbetar i köket vilket förvärrades av att 

svenskan hos många är bristfällig. Det var väldigt fascinerande hur väl de ändå förstår 

varandra trots de bristfälliga kunskaperna många har i det svenska språket. Personalen har lärt 

sig att förstå varandra väldigt väl men det är fortfarande många missförstånd som skulle 

kunna undvikas genom en bättre kunskap i det svenska språket.  

 

Intervjuer med personalen i kök 1  

En dominerande uppfattning är att kökschefen är sluten och svår att prata med. Vidare utdelas 

sällan beröm eller uppmuntrande kommentarer. Kökschefen uppfattas inte vara ”en i gänget” 

då hon bland annat inte ens kokar kaffe när personen i fråga är först på plats, utan väntar på 

att någon ur kökspersonalen skall anlända för att göra så. En situation som merparten erfarit är 

att kökschefen, vid de tillfällen någon ur personalen försökt prata allvar, lyssnar i tysthet för 

att sedan lika tyst gå sin väg under pågående samtal. Att kökschefen inte lyssnar på vad 

personalen säger är något de festa känner. Några känner att de har en bra relation till 

kökschefen men påtalar samtidigt att det är många som inte går till henne med problem då de 

inte vågar eller vill. Många gånger då problem i personalgruppen faktiskt tagits upp med 

kökschefen har hon sagt att de är bättre ni tar upp det själva med personen i fråga. Ett annat 

vanligt svar från kökschefen är att hon sagt till men att det inte hjälper.  
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Då kökschefen upprättade ett rullande schema för personalen, i syfte att få en jämnare 

fördelning av ett antal arbetsuppgifter i köket, har personalen kommit till insikten att hon 

saknar kännedom om arbetssituationen i köket. Detta beror enligt personalen i köket på att 

kökschefen aldrig tillbringar tid i själva köket och därför saknar förståelse för var mans 

arbetsbörda och vilka som smiter undan den. Det påpekas även att enbart kvinnor är 

schemalagda för toalettstädning. De flesta i personalen har heller inte förstått varför ett 

rullande schema helt plötsligt ska införas.  

 

Vidare framgår det även av intervjuerna att kommunikationen mellan kökschefen och de som 

lagar maten är bristfällig. Denna åsikt grundar sig i att det ibland finns alldeles för mycket mat 

och men oftare alldeles för lite; något som upplevs påfrestande för de flesta.  

 

Personalgruppen är relativt eniga om att deras relation till varandra är god och att 

kommunikationen där funkar bra. Några av dem känner dock att det är svårt att veta hur de 

ska agera när det blir problem inom personalgruppen. De vet inte vem eller vilka de kan prata 

med utan att det verkar som att de valt sida. Många känner att den bristande kunskapen i 

svenska språket kan ställa till problem vid bland annat stressiga situationer. Att det talas andra 

språk än svenska i köket är även det ett störande moment för många. Det cirkulerar en hel del 

rykten inom organisationen och skvaller är ett vanligt förekommande fenomen.  

 

Intervju med chefen i kök 1 

Kökschefen brukar inte ha morgonmöten med personalen i produktionsköket utan har det hänt 

något eller om det finns något att informera om så görs detta vid frukosten. Några 

personalmöten med personalen i produktionsköket och de tillhörande mottagnings- och 

serveringsköken har de inte haft ännu. Anledningen till detta är att det verkar som att ingen 

vill. Vid ett tillfälle kallade kökschefen alla till personalmöte kl 07:00, men det var nästan 

ingen som dök upp, knappt ens den personal som jobbar i produktionsköket och börjar kl 

07:00. Kallelsen hade skett via lappar som skickats med matvagnarna och de flesta hade då 

inte sett denna lapp. Kökschefen trivs och tycker att det är roligt att gå till jobbet. 

Kökschefens uppfattning är att alla gillar gänget. När kökschefen började i köket fungerade 

allting bra men efter ett tag började det bli sämre. Kökschefen är medveten om att det finns 

vissa problem i personalgruppen som kommer ta lång tid att få bort. Produktionsköket har bytt 

kökschef några gånger och den nuvarande kökschefen säger att det finns problem hon inte 
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känner till som ligger kvar sen tidigare. När mottagningsköken behövde hjälp var det ingen 

som ville åka och kökschefen åkte då många gånger själv. Chefen för Måltidsservice har nu 

sagt att kökschefen inte själv får åka för att hjälp till i mottagningsköken. Så nu när 

mottagningsköken behöver hjälp och ingen vill åka hotar kökschefen dem med att det är 

arbetsvägran, och personalen åker då för att hjälpa. Kökschefen tror att nya ställen skrämmer 

folk och att de därför är ovilliga att åka till mottagningsköken.  

 

Kökschefen har stor tilltro till elevrotationen. Kökschefen hoppas att detta ska skapa 

förståelse om produktionsköket hos personalen i mottagnings- och serveringsköken samt öka 

gemenskapen. Efter denna elevrotation kanske personalen i produktionsköket inte är lika svår 

att övertala när det gäller att åka ut och hjälpa till mottagnings- och serveringsköken.  

 

Det finns ett antal olika läger i köket. Mellan dessa läger finns det ingen naturlig vilja att 

hjälpa varandra. Kökschefen införde därför ett rullande schema. Detta schema bad kökschefen 

personalen att titta på och återkomma med synpunkter. Personalen var positiva till schemat 

och tyckte att det var en bra idé. Kökschefen fick senare en känsla av att personalen inte alls 

tyckte att schemat var bra och frågade därför igen efter deras åsikter. Även denna gång fick 

kökschefen till svar att schemat var bra.  

 

Kökschefen upplever att personalen alltid säger att allt är bra och att alla förstår fast att så inte 

är fallet. Så fort kökschefen vänder ryggen till så är det något som inte funkar. Kökschefen 

upplever även att personalen inte säger till henne när de tycker att något är fel. Det är endast 

ibland personalen går till kökschefen med problem som uppstått. Kökschefen tror att många 

av problemen grundar sig i olika kulturer, att de inte vågar säga ifrån till sin chef, samt att en 

del av problemen ligger i språksvårigheter. När det uppstår situationer i köket upplever 

kökschefen att personalen inte lyssnar och det har hänt att folk bara går sin väg.  

 

När det gäller mottagnings- och serveringsköken sker kommunikationen via telefon och 

lappar som skickas med matvagnarna. Det uppstår mycket oftare missförstånd via telefon än 

vid samtal ansikte mot ansikte. Det flesta missförstånd är på grund av bristande kunskaper i 

det svenska språket. När kökschefen samtalar med personalen ansikte mot ansikte kan hon 

försäkra sig om att personen förstår på ett annat sätt än via telefon. Något som är väldigt 

störande är när mottagnings- och serveringsköken ringt när maten har tagit slut och inte har 

någon framförhållning. Kökschefen är därför mycket positiv till elevrotationen som ska öka 
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förståelsen för hur det går till i produktionsköken hos de som jobbar i mottagnings- och 

serveringsköken. Kökschefen menar att de måste ringa innan maten tagit slut så 

produktionsköket hinner tillaga och skicka maten till köket i fråga innan maten helt tagit slut. 

 

Intervjuer med personalen i de tillhörande mottagnings- och 
serveringsköken 

Mottagnings- och serveringsköken har ingen större kontakt med varandra vilket de flesta 

tycker är synd. Nästan alla säger att de skulle vilja ha fler personalmöten och då en chans att 

utbyta erfarenheter och tips med varandra. Det flesta känner att de inte finns någon 

sammanhållning, de känner knappt sina arbetskamrater på de andra köken. Många känner att 

kökschefen är sluten och att det inte är någon större idé att försöka ta upp saker. Vissa tycker 

att relationen till kökschefen är bra men att kökschefen inte är bra på rak kommunikation. 

Mycket information kommer aldrig fram. De flesta känner att de aldrig vet någonting. Några 

tänker tillbaka på hur det var förr och berättar att en kökschef de haft tidigare alltid kom förbi 

och fikade och gav dem uppskattning och ett öra. Uppskattning är det ingen som känner att de 

får numera. Däremot får de snabbt höra om de gjort något fel. De stora personalmöten som 

hålls med alla i Måltidsservice två gånger per termin tycker de flesta inte ger något alls. De 

handlar mest om budget och förändringar. Många känner en oro inför hösten eftersom det är 

många förändringar på gång men det är inget de tar upp med kökschefen, de får ändå ingen 

information.  

 

Observationer från elevsamtalen efter rotationen 

Efter att personalen i mottagnings- och serveringsköken genom gått sin vecka som elev i det 

produktionskök de tillhör av slutas det hela med ett elevsamtal. Vi har bara kunnat delta vid 

elevsamtal i Kök 1 då Kök 2 inte hade någon elev just då vi observerade. 

 

Elevsamtal 1 

Deltagare vid elevsamtalet var kökschefen, coachen och eleven. Vid samtalet gick de igenom 

en lista punkt för punkt för att se att alla områden var avklarade och hur det hade gått. 

Kökschefen höjer flera gånger rösten och talar om för eleven att det går inte att ringa när 

maten är slut och vilja ha mer på en gång. Kökschefen har nästan svårt att behärska sin 
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irritation då eleven inte verkar ge det svar kökschefen vill ha på frågan om eleven skulle 

kunna tänka sig att jobba i produktionsköket. Då eleven inte alls verkar avskräckt från att 

jobba i produktionsköket utan snarare tycker att det vore en kul omväxlig börjar kökschefen 

gestikulera och tog i från tårna. Till slut säger eleven att mottagnings- och serveringsköken får 

tänka om och ska vara glada om de kan få hjälp från produktionsköket då de har så mycket att 

göra. Nu verkar kökschefen nöjd. Övertalningstekniken lyckas och kökschefen har nu i 

princip talat om för eleven vad denne ska tycka och tänka. Och nu skulle då en förståelse för 

arbetet i produktionsköket vara nådd.  

 

Elevsamtal 2 

Deltagare vid elevsamtalet var kökschefen, coachen och eleven. Vid samtalet gick de igenom 

en lista punkt för punkt för att se att alla områden var avklarade och hur de hade gått. När 

kökschefen pratar finns hela tiden en irritation i rösten. Även under detta elevsamtal höjer 

kökschefen rösten och talar om för eleven vad denna ska tycka och tänka. Allt för att de ska 

förstå hur svårt det är att arbeta i produktionskök och därför inte ringa och klaga hela tiden så 

fort något blir lite fel, det är ju inte så lätt, vilket eleven nu ska ha fått förståelse för. 

Kökschefen ger sig inte före det att svaren från eleven är tillfredställande. 

 

Kök 2 

Observationer 

Kökschefen var först på plats och satte igång kaffet så att det var klart när personalen anlände. 

Personalen kom med leenden på läpparna och dagen börjar med ett kramkalas innan de bytte 

om och kaffet hälldes upp till morgonmötet. På morgonmötet tog kökschefen upp att 3 

personer var sjuka och frågade personalen om de skulle klara av detta. Personalen började 

genast lägga upp arbetet och kom överens om att det inte var några problem eftersom de 

hjälper varandra och att detta skulle de klara tillsammans. Efter det tog personalen upp ett 

tjafs som inträffat någon dag innan. Kökschefen lyssnade och talade om att detta skulle de ta 

upp och lösa så fort alla som var berörda var närvarande, då vissa av dem var sjuka.  

 

Under den första timmen jobbade personalen under tystnad och arbetet flöt på bra trotts att tre 

personer saknades. Stämningen var lugn och harmonisk och musik skvalade från radion. 

Plötsligt kom det in en beställning på mat till en utflykt, då en skola hade glömt att beställa 
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detta tidigare. Beställningen fixades utan några bekymmer och kökschefen var med ute i 

köket och hjälpte till. När maten är skickad ringer knappt telefonen alls och det verkar som att 

allt har stämt.  

 

Kökschefen var ofta ute i köket och skojade och pratade med personalen. Efter att eleverna på 

skolan ätit sin lunch var stämningen på topp. Personalen och kökschefen skojade och 

skrattade mer eller mindre hejdlöst under deras lunch. De luncher och frukostar vi deltagit vid 

har alla gått i skrattets tecken och personalen verkade väldigt avslappnade med sin kökschef. 

Personalen och kökschefen frågar hela tiden varandra om det går bra, hur de mår och om de 

behöver hjälp. Det verkar till och med som om de direkt kan se på varandra hur de mår och 

om de behöver hjälp.  

 

Mitt i vår intervju med kökschefen kom en i personalen in och talade om att denne nog gjort 

en av sina arbetskamrater ledsen för någon dag sedan. Detta hade absolut inte varit meningen 

utan det var ett missförstånd. Kökschefen lugnar personen i fråga och säger att det inte är 

någon fara och att de pratat om detta på morgonen. Och eftersom inte alla berörda var där 

skulle de därför ta upp det på morgonmötet nästa dag och reda ut det hela.  

 

Intervjuer med personalen i kök 2 

Personalen tycker att kökschefen alltid lyssnar på vad de känner och tycker. Kökschefen är 

lätt att prata med och ärlig vilket de värderar väldigt högt. Kökschefen tar upp problem på en 

gång och är lika mot alla. Kökschefen är förstående och tror på sin personal. De tycker att det 

är skönt att de kan skoja med kökschefen och att hon är en av dem, en i gänget. De känner att 

de kan säga vad som helst och prata öppet om allt. Personalen känner sig uppskattade och 

trivs väldigt bra, ingen skulle vilja byta arbetsplats eller kökschef. Några tyckte förut att 

kökschefen var för snäll, men nu tycker de att kökschefen blivit mycket bättre. Självklart 

uppstår det problem i personalgruppen mellan varven med dessa tas upp på en gång och blir 

alltid lösta. Personalen har ömsesidig respekt för varandra och ser till att inte gå över vissa 

gränser och trampa varandra på tårna. De tycker att de är som en familj, där alla får vara olika 

som individer. Kökschefen behöver inte springa och kontrollera deras arbete utan behöver 

bara säga till en gång och sen funkar det. De känner sig väl informerade och införstådda med 

allt som händer. Vilket de säger har att göra med den ömsesidiga respekten, att kökschefen ser 

dem som människor på samma nivå. Perfekt är ett ord som många i personalen använt för att 
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beskriva sin kökschef. Personalen berättar att det sällan blir fel i matleveranserna så några 

större problem med mottagnings- och serveringsköken brukar inte uppstå. Det händer ibland 

att något saknas eller har tagit slut men det fixas utan större bekymmer.  

 

Intervju med kökschefen 

Kökschefen strävar efter att ha en så bra relation som möjligt till sin personal, såväl med den i 

mottagnings- och serveringsköken som den i produktionsköket, och att samarbetet mellan 

dem ska fungera bra. All personal ska tycka att det är roligt att gå till jobbet. Kökschefen 

tycker att det är viktigt att lyssna på personalen och att ägna tid både för och med personalen. 

Kökschefen säger att det är väldigt viktigt att visa tilltro till personalen. Personalen måste 

känna att det jobb de gör betyder något och att de är uppskattade. Att ha roligt på jobbet är 

väldigt viktigt. Att kunna skoja och skratta med varandra gör att jobbet, även när det är som 

tyngst, går mycket lättare. Kökschefen anser att personalen är den viktigaste resursen och 

därför måste den vårdas väl.  

 

Kökschefen upplever att personalen i såväl mottagnings- och serveringsköken som den i 

produktionsköket kommer med allt till henne, både de bra och de dåliga sakerna. Det händer 

ganska ofta att personalen från det andra stora produktionsköket ringer då de har problem 

eller känner att de behöver prata. Kökschefen säger att personalen måste få klaga och säga sitt 

när de känner att något är fel utan att bli illa omtyckta, personalen måste få känna och 

ventilera. Många gånger handlar det bara om att lyssna och låta personen i fråga få det ur sig 

och sen är det ur världen. Kökschefen tycker att det är viktigt att ta upp alla problem så fort de 

uppstår och inte låta de ligga och gro. Går problemen inte att lösa på en gång brukar 

personalen få några timmar på sig att fundera och sen tar de upp det igen till diskussion. Inga 

problem släpps innan de är lösta. Kökschefen försöker även hjälpa personalen då de kommer 

med privata problem, i den mån det går.  

 

Kökschefen är väldigt positiv till elevrotationen då den ger tillfälle både för personalen och 

för kökschefen att lära känna varandra. Elevrotationen har gjort att produktionsköket fått en 

inblick i hur det är i mottagnings- och serveringsköken och tvärtom, då personalen har prata 

med varandra om sina arbetsplatser. Elevrotationen har ökat sammanhållningen och 

gemenskapen.  

 



 28

Kökschefen har en dialekt som för några i personalen är svår att förstå ibland. Ska något 

viktigt meddelas till dessa ser därför kökschefen alltid till att det finns någon tillhands som 

kan förklara om det skulle behövas.  

 

Intervjuer med personal i de tillhörande mottagnings- och 
serveringsköken 

Mottagnings- och serveringsköken har inte så mycket kontakt med varandra vilket alla tycker 

är synd. Det finns några kök som har mer kontakt än andra. Nästan alla säger att de skulle 

vilja ha fler personalmöten och då en chans att utbyta erfarenheter och tips med varandra. Det 

flesta känner att de inte finns någon sammanhållning i organisationen, de känner knappt sina 

arbetskamrater i de andra köken speciellt inte de kök som hör till produktionskök 1. De kök 

som hör till produktionskök 2 har börjat bli ett gäng och kontakten mellan dem har blivit 

bättre. Många säger att kökschefen är omtyckt av alla. De tycker att kökschefen verkligen 

lyssnar på dem och ställer upp för dem. Något som de flesta påpekar är hur roligt det är att ha 

en kökschef som de kan skoja med och som skojar med dom. Kökschefen anses även av 

personalen i mottagnings- och serveringsköken vara en i gänget.  

 

Kommunikationen mellan produktionsköket och mottgnings- och serveringskök sker via 

telefon och lappar med matvagnen. De flesta tycker att de hålls väl informerade av 

kökschefen. Kommunikationen sker mest via telefon. Kommunikationen mellan dem och 

kökschefen tycker de fungerar jättebra. Någon hade lite synpunkter på att det kunde komma 

en vagn med mat till utflykter utan någon lapp som talade om vilken klass som skulle ha den.  

 

Från de 30 intervjuerna om organisationen i allmänhet 

De flesta kände till en början att coachen var en spion. Vissa visste ungefär vad coachen 

skulle göra medan andra inte alls förstod varför coachen kom och rotade. I efterhand tycker de 

flesta att det var ett bra projekt, men att det har skötts väldigt dåligt. Informationen om vad 

projektet gick ut på och framförallt hur det skulle utföras tycker de allra flesta var väldigt 

knapphändig. Just eftersom ingen talat om vad coachen handgripligen skulle göra blev väldigt 

många illa berörda och misstänksamma av coachens framfart.  
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En väldigt dominerande uppfattning bland de 30 personer vi intervjuat är att Måltidsservice är 

ett familjeföretag och att det finns en hel del personer som hålls bakom ryggen av chefen för 

Måltidsservice. De flesta upplever chefen för Måltidsservice som väldigt orättvis och att 

denna favoriserar vissa. Att arbetsbördan är orättvist fördelad, vissa har det väldigt bra medan 

andra får slita hund är det väldigt många som påpekar. Många berättar att de jobbar eller har 

jobbat gratis eftersom de inte hinner med sitt jobb på de timmar som har avdelats för detta. 

Någon form av ersättning för den extra arbetstiden får de inte och varför kan de inte förstå. 

Vissa har högre löner, bättre arbetsvillkor och ledigt oftare, vilket är något som irriterar de 

allra flesta då dessa personer inte ens anses kompetenta nog att sköta sina jobb. Nästan alla 

säger att detta är ett problem men ingen kan eller vågar göra något åt det. 

 

Väldigt många säger sig vara rädda för chefen för Måltidsservice då hon ger bestraffningar 

och mobbar personalen. Det är oerhört få som vågar klaga eller påtala att något är fel då de 

sällan får gehör men ofta bestraffas när de förmedlar sin åsikt. Många säger att personer pekas 

ut periodvis som syndabockar medan andra då ligger bra till, och detta kan skifta när som 

helst. Detta har gjort att många gärna berättar skumma saker om andra för att slippa att själva 

bli syndabockar och hålla sig kvar bland dem som ligger bra till. Många berättar att detta 

medfört att de anställda inte litar på varandra eftersom de inte vet vem som kommer få reda på 

vad och om det är sant eller ej. Saker kan plötsligt ha förvrängts och kommer tillbaka och 

biter en. Många säger sig ha ”råkat ut för” chefen för Måltidsservice och det vill de inte göra 

igen.  

 

Att gå till facket upplever många som svårt då de känner att chefen för Måltidsservice har en 

nära relation till fackordföranden. Chefen för Måltidsservice är facklig representant för de 

personer som ingår i ledningsgruppen. Det betyder att om de vill prata med facket om sin chef 

så är det just henne de ska tala med.  

 

Många upplever att det finns personer inom organisationen som agerar som spioner åt chefen 

för Måltidsservice och att dessa därför hålls bakom ryggen och får extra favörer. Ett rykte 

som går är att chefen för Måltidsservice styr organisationen genom spioneri och skitsnack.  

 

Chefen för Måltidservice ger sällan uppskattning till personalen på golvet, det är en väldigt 

liten skara som känner sig uppskattade av denna chef. Chefen för Måltidsservice kommer 

sällan eller aldrig och hälsar på, men nästan alla tycker att det är skönt. En övervägande 
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majoritet tror att organisationen skulle fungera bättre och att personalen skulle må bättre om 

de hade en annan chef för Måltidsservice.  

 

Intervjuer med ledningsgruppen 

När det gäller chefen för Måltidsservice anses hon av de flesta vara handlingskraftig. Chefen 

för måltidsservice ställer många gånger upp till 100 % och det går att ringa när som helst på 

dygnet om det skulle vara något. I vissa lägen ges fria händer att ta i tu med saker. Dock är 

allt detta beroende på chefens för Måltidsservice humör, vilket alla påtalar. 

 

Det finns ingen i ledningsgruppen som talar helt öppet med chefen för Måltidsservice då hon 

har en tendens att reagera först och tänka sen. Att använda henne som ett bollplank är inget att 

ens tänka på eftersom hon kan bli väldigt arg och många gånger handla förhastat vilket oftast 

blir fel. Att chefen för Måltidsservice blandar sig i saker som inte ligger på hennes bord är en 

annan dominerande uppfattning i ledningsgruppen. Det projekt som utfördes med bland annat 

kartläggning av köken har belyst många självklara saker och problem som finns. Många i 

ledningsgruppen tror dock inte att allt kommit fram eller har vågat läggas fram vilket gör att 

de inte heller kommer att komma till rätta med de problemen. 

 

Alla i ledningsgruppen tycker att arbetsuppgifter tilldelas alldeles för sent och ofta får de höra 

att det ska vara klart igår. Många gånger vet de inte ens varför de ska utföra vissa 

arbetsuppgifter då de inte får någon förklaring utan bara ett besked om att det ska göras.  

 

En dominerande uppfattning är att feedback inte ges och uppföljning inte görs av chefen för 

Måltidsservice på ett tillfredställande sätt. Det skulle behövas mycket mer. Många anser att 

kökscheferna borde få mer stöd än vad de får idag.  

 

Observationer från ledningsmötet 

Deltagare vid mötet: chefen för Måltidsservice, kökscheferna, coachen, samordnaren. 

Kostinformatören var sjuk och kostkonsulenten kom senare. Coachen skulle redovisa några 

delar ur sitt projektet och fick en halvtimme till sitt förfogande. Coachen drar igenom det hela 

väldigt fort och osammanhängande. Det verkar inte som att någon hänger med på vad som 

sägs riktigt. Chefen för Måltidsservice talar tydligt om att det ska beställas nycklar till kök 1 
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eftersom dörrarna där ska vara låsta under hela dagarna. Även ringklockor ska införskaffas. 

Stämningen under mötet är dämpad. Det verkar inte som att det talas till punkt om varje sak 

utan det skyndas fort vidare till nästa. Det ligger något i luften och det känns som att mycket 

förblir osagt.  

 

Intervju med chefen för Måltidsservice 

Chefen för Måltidsservice inleder med att ta upp att internkommunikationen inte fungerar i 

organisationen. Med det syftar hon på att information som skickats ut till kökscheferna inte 

kommer fram till alla. Ett exempel tas upp som handlar om att nya dressingspumpar beställdes 

in som alla skolorna skulle ha, men då informationen inte hade nått ut avbeställdes dessa av 

vissa.  

 

Något chefen för Måltidsservice finner besvärande är att hela tiden behöva vara 

överkontrollerande och jaga efter information. Annars kan det hända att information 

försvinner på vägen från kökscheferna till henne. Ändå medger chefen för Måltidsservice att 

hon vill känna till allt som händer, annars kan inte organisationen fungera. ”Ingen fråga är 

obetydlig”, men detta är ett problem när det inte är chefen för Måltidsservices ansvarsområde, 

exempelvis när fiskgratängen är för ”simmig”. Chefen för Måltidsservice undrar ibland om 

personalen inte kan läsa recept eller om det är så att de inte får några. 

 

Chefen för Måltidsservice pratar om en linje för att allt ska fungera optimalt som inte alla 

följer. I den ingår att personalen inte vågar fråga om saker då många tror att de gör sig 

obekväma och är rädda för repressalier. Detta handlar om någon sorts falsk respekt som 

chefen för Måltidsservice inte tycker om. Chefen för Måltidsservice vet inte varifrån denna 

uppfattning kommer. Chefen för Måltidsservice säger att det är när folk inte vågar ställa 

frågor som de börjar tissla och tassla bakom ryggen på varandra.  

 

Chefen för Måltidsservice förespråkar en öppen dialog med alla, men vet samtidigt att på 

grund av att hon är så bestämd kan detta få en negativ effekt. Detta gäller speciellt de 

närmaste medarbetarna.  

 

Chefen för Måltidsservice anser att kommunikationen med hennes medarbetare är god och 

säger att det inte är några problem med att få ur sig eller att ta till sig ett budskap. Till den 
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kommunikationen hör även kunderna, alltså skolorna som beställer mat och personal. Denna 

beskrivs som viktig att hålla på en bra nivå. Chefen för Måltidsservice tycker dock att 

rektorerna på skolorna är dåliga på att ge feedback till kökscheferna.  

 

Chefen för Måltidsservice talar också om att marknadsföra Måltidsservice vid tillfällen som 

ges, och behandlar det som ett varumärke som måste vårdas.  

 

Chefen för Måltidsservice tror att för att denna organisation ska fungera krävs det att man 

pekar med hela handen. Annars kommer folk inte att göra så som hon vill.  

 

Coachen gav signaler om att det fanns problem i kök 2, men då coachen, enligt chefen för 

Måltidsservice, gärna överdriver så har hon slutat att lyssna. När även Li påtalade att det fanns 

problem i kök 2 blev dock chefen för Måltidsservice upprörd och ringde kökschefen. 

Kökschefen blev förstummad då hon inte fått veta detta av någon i köket. Det visade sig att en 

i personalen i kök 2 utövat härskartekniker och hotat personalen med att ringa chefen för 

Måltidsservice, vilket personalen då blivit rädda för.  

 

Förtroende är något som kan förbrukas och det måste arbetas för att få tillbaka det. Människor 

ska inte straffas så att de inte kan arbeta sig tillbaka. Chefen för Måltidsservice anser att det 

blir bättre och bättre i organisationen, men att det måste svida först.  

 

På ledningsmöten delas en halvtimme ut till varje person som då får ta upp det de anser är 

relevant. Chefen för Måltidsservice upplever att de bägge kökscheferna inte tar upp allt som 

de skulle vilja, men det är problem som de har på sitt håll, med sin personal. Det är bra att de 

inte tar upp sådant som inte är så svårt att de inte klarar av att lösa det själv eller som inte hör 

hemma på ett ledningsmöte och som det kan vara onödigt att slösa bort andras tid på. ”Man 

ska vara öppen i ledningsgruppen” är något Chefen för Måltidsservice betonar.  

 

Chefen för Måltidsservice lägger vikt vid att privatlivet hålls skilt från arbetet. Exempelvis 

trodde coachen att hon skulle få vara hemma och arbeta i fyra dagar. Detta skulle inte andra 

kunna få men coachen trodde det då de var vänner även privat. Men chefen för Måltidsservice 

säger att det inte fungerar att göra allt hemifrån i fyra dagar i sträck och det borde coachen 

också veta. Ganska hårt avvisades idén och chefen för Måltidsservice anser i efterhand att 

sättet detta gjordes på var för kort. Detta innebar i sin tur att coatchen blev sur, ringde till 
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kökschefen i kök 1 och började prata om det. Det är just sådan som inte ska finnas i 

organisationen. coachen fick en förklaring till varför idén inte var bra och då trodde chefen för 

Måltidsservice att det inte skulle uppstå några efterspel, men det gjorde det.  

 

Det som Chefen för Måltidsservice skulle vilja ändra på är att kunna ge kökscheferna en extra 

dag varannan vecka för planering.  

 

”Kostinformatören är skitskraj för mig”, säger chefen för Måltidsservice, de har bara kontakt 

via e-post. Samordnaren är jätterädd för att göra fel och med henne måste man vara mycket 

tydlig. Chefen för Måltidsservice säger att det var direkt på grund av samordnaren som de 

förlorade en stor kund. Samordnaren bads sedan att fungera som samordnare. När materialet 

som samordnaren gjort kom till chefen för Måltidsservice insåg hon att instruktionerna skulle 

ha varit tydligare. Chefen för Måltidsservice säger att hon även skulle försökt få samordnaren 

att våga ringa så fort några komplikationer uppstod. Istället försökte samordnaren ta hand om 

problemen själv och när det sedan framkom så var det för sent. Att vara tydligare i sina 

instruktioner är något som chefen för Måltidsservice säger sig ha anammat så att liknande fel 

inte ska kunna uppstå igen.  

 

På vissa möten har samordnaren uteslutits då det inte går att lita på att hon inte för vidare vad 

som sägs. Detta har hänt förut och då har det framkommit information som fel personer hade 

fått del av.  

 

De gånger det förekommer envägskommunikation från chefen för Måltidsservice är då hon 

själv fått direktiv uppifrån och inte själv kan påverka de besluten. Annars är det en dialog som 

chefen för Måltidsservice vill ha.  

 

Det sätt som chefen för Måltidsservice vet att kökscheferna kommunicerar på till sina 

mottagningskök skiljer sig. Kök 1 skickar lappar medan kök 2 gör detta via telefon. 

Arbetssätten mellan dessa är olika och detta visar sig även sedan på problemen som uppstår. 

Skickar man lappar är det viktigt att veta att den som tar emot meddelandet även kan läsa på 

svenska. Det är mer problem i kök 1. Kökschefen i kök 1 är konflikträdd, chefen för 

Måltidsservice har försökt att hålla tyst men då det inte händer något går hon in och tar över. 

Chefen för Måltidsservice har gett kökschefen i kök 1 en massa olika verktyg men det hjälper 

inte, dagen efter struntar personalen i vad kökschefen säger.  
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Chefen för Måltidsservice beskriver sig själv som mycket resultatinriktad. Detta har tidigare 

lett till problem då hon förväntat sig omänskligt mycket i vissa situationer. Helst ska saker 

göras direkt när hon ber om det och sådant är mycket svårt att begära. Detta har chefen för 

Måltidsservice arbetat med och försöker nu vara mer förutseende. Enligt sig själv har chefen 

för Måltidsservice fått en del ”credits” från kökscheferna för att inte vara lika stressad längre. 

Chefen för Måltidsservice anser sig själv vara lyhörd och försöker hela tiden få fram nya 

idéer. 

Chefen för Måltidsservice beskriver de bägge kökscheferna som benen i organisationen och 

att dessa är mycket värdefulla. Chefen för Måltidsservice kritiserar kökscheferna för att de 

inte prioriterar mottagningsköken. Anledningen till det tror chefen för Måltidsservice är att 

kökscheferna inte ser mottagningsköken som lika mycket värda. Chefen för Måltidsservice 

har talat om att de ska ta med sig en fikakorg och åka och hälsa på i mottagningsköken.  

 

Kritiken som chefen för Måltidsservice riktar till sig själv är att hon inte hinner med att ringa 

till alla köken på fredagseftermiddagar och önska dem en trevlig helg. Oftast är det möten 

som är inplanerade och då kan hon inte göra något åt saken. Dock ska chefen för 

Måltidsservice försöka återuppta denna tradition.  

 

Det skitsnack som förekommit i organisationen tror inte chefen för Måltidsservice beror på att 

personalen menar varandra illa, utan att det egentligen handlar om olika sanningar. Många vet 

mycket om andra och det är vad som skapar rykten, skvaller och skitsnack.  

 

Chefen för Måltidsservice har jobbat med allt i ett storkök. I början gjorde hon en bedömning 

av arbetstid och arbetsbörda på de olika ställena och sen var det bra med det. Nu har chefen 

för Måltidsservice kommit på att människorna måste få komma till tals. Så nu får de skriva 

ned hur de känner när det gäller arbetstid och arbetsbörda.  
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ANALYS 
 
Kök 1 

Veta - förstå - tycka om 

Då personalen i kök 1 inte vet vad Måltidsservices mål och strategier är kan de inte känna sig 

som en del i något större. Detta gör samtidigt att man inte heller kan ställa frågan varför 

organisationen väljer att göra som den gör. Chefen i köket berättar vad som ska göras, men 

inte varför. Personalen känner inte heller att de tycker om arbetsplatsen då miljön är dålig och 

samarbetet inte fungerar, och detta skapar inte den process man vill uppnå hos personalen 

med relevanta och fruktbara synpunkter. 

 

Fyra enkla ord för hur internkommunikation ska vara utformad 

Analys utifrån Larssons perspektiv för utformningen handlar om att den interna 

kommunikationen ska vara öppen, snabb, saklig och ärlig. Öppenheten är något som största 

delen av personalen i kök 1 anser är obefintlig. Sällan får de veta vad som ska hända och 

varför förändringar sker. För att definieras som öppen måste även förklaringar finnas till sätt 

att arbeta på som annars skapar stor irritation då ingen vet varför saker ska göras på vissa sätt.  

Snabbheten och saklighet är mycket begränsad. För att inte skapa spekulationer och 

ryktesspridning måste mer information ut till personalen om informationens innebörd. 

Ärligheten är låg då personalen flera gånger råkat ut för att inte få all information som handlat 

om viktigare saker och som senare framkommit. Detta har lett till att man inte alls litar på det 

chefen säger och det är inte längre någon som höjer på ögonbrynen när det kommer fram ny 

information från annat håll än varifrån den borde komma, från kökschefen. Utifrån 

kökschefens perspektiv säger hon att all information tas direkt upp med personalen, och detta 

skedde även dagen efter ledningsmötet. Det som skiljer sig från en optimal kommunikation är 

att flera viktiga punkter inte berättades. Anledningen till varför detta skedde var inte självklar 

då felen rättades till i efterhand, men detta är direkt skadligt för den långsiktiga relationen 

som finns i köket mellan chefen och personalen.  
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Kommunikationskanaler 

De kommunikationskanaler som finns i köket är bland annat den interpersonella 

kommunikationen. Denna öga mot öga-kommunikation är den mest använda inom köket och 

det går väldigt lätt att avläsa hur bra relationen för tillfället är mellan två personer. Det är tack 

vare denna kommunikation som även de med brister i språket kan förstå varandra och minska 

riskerna att göra fel. Det är även denna kanal som alla utom chefen förespråkar då man i 

realtid kan fråga om det är något som man inte förstår och man med gester kan visa på hur 

saker ska göras eller ge ungefärliga mått. Det de flesta i personalen inte gillar är att chefen 

inte använder sig mer av denna metod när hon vill förmedla viktig information. Även de 

gånger någon vill använda denna kanal när man vill kommunicera med chefen så får man ofta 

inte den ömsesidigheten som krävs för att det ska fungera fullt ut. Bara att få höra att chefen 

går iväg mitt i ett samtal som sker öga mot öga gör att dessa personer inte längre vill använda 

sig av denna kanal då dessa inte vill riskera att råka ut för samma behandling en gång till. 

Detta fenomen är något som även chefen känner av då hon försöker prata med personalen och 

de svarar med att scheman är bra och arbetssätten är bra. Men när det senare framkommer att 

det inte alls fungerar så som man kommit överrens så känner sig chefen motarbetad vilket tär 

på relationen och leder till ännu mindre användning av denna kanal.  

 

Personalmöten är något som inte alls existerar i kök 1. Om kökschefen känner att hon behöver 

ta upp något så sker detta vid frukosten, men de gånger vi har varit där så har inte alla varit 

samlade och detta innebär att alla inte får ta del av informationen direkt från chefen. Detta 

innebär även att alla inte då får fråga om det är något de undrar över, och vid de tillfällen vi 

observerat har inte heller någon dialog uppstått. Det var mest chefen som via en 

envägskommunikation talade om för de närvarande om det senaste. Det kändes inte som om 

upplägget var gjort för att någon efterföljande diskussion skulle uppstå.  

 

Human Resource 

I kök 1 uppfylls inga av de grundläggande förutsättningarna som behövs för att ha ett bra HR-

perspektiv. En av chefens uppgifter är att se till att personalens behov ska uppfyllas. De allra 

flesta anser att detta inte sker då man är så missnöjd med mycket på arbetsplatsen. När chefen 

inte lyssnar på vad personalen har att säga lyfts det inte heller fram några idéer om hur saker 

skulle kunna förbättras, och detta innebär då att personalen inte känner att de är av större 

betydelse i organisationen vilket kan förkorta deras tid på arbetsplatsen. När det inte finns 
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någon bra ledare i en organisation kommer även passformen mellan individ och system att 

lida av detta. Vissa personer utnyttjas extremt och får verkligen arbeta hårt för att klara av 

sina arbetsuppgifter, medan andra gör mycket lite och utnyttjar organisationen. Detta är något 

som alla ser och vet om, och kombinerat gör det att organisationen får en dålig stämning när 

inget görs för att förändra situationen där ansvaret ligger på chefen.  

Enligt HR-perspektivet ska man även ha en tvåvägskommunikation i organisationen som 

senare kan ge delegering av ansvar till personalen. Men redan på första steget, att det inte 

finns en dialog, fallerar denna metod och man får aldrig någon diskussion som kan leda till 

grund för praktiskt handlande. Till och med när det handlar om envägskommunikationen så 

bryter chefen inte ner informationen så att alla vet vad den har för betydelse i deras situation.  

 

Ledarskap 

Sättet som chefen för kök 1 gör sitt jobb skulle de flesta ur personalen inte hålla med om att är 

ett bra ledarskap. Som chef ska man visa en riktning år vilket håll man ska styra 

organisationen vilket ingen verkar vara medveten om. Inte heller vet man vad de kort- eller 

långsiktiga målen är. Genom att personalen aldrig får sådant berättat för sig så finns det inte 

någon automatisk motivation till att göra något bättre, man ser ingen poäng i det. Ingen från 

personalen har blivit stöttad i sitt arbete fastän chefen vetat om hur hårt vissa arbetar och då 

inte heller kunnat motivera dessa att fortsätta med att göra ett så bra jobb.  

Skapande av samarbete är något som är mycket viktigt för att ha ett fungerade kök. Då det 

inte finns någon egentlig kommunikation som går mellan personalen och chefen kommer det 

att leda till att flera av de rena ledarskapsuppgifterna aldrig blir belysta.  

HR-ledare beskrivs som att de tror på människor, är synliga och tillgängliga samt att man 

delegerar ansvar och visar personalen att man kan lita på dem. Inget av dessa kriterier 

stämmer in på chefen som mycket sällan går ut från sitt kontor. Det sker endast när hon måste 

och när informationen är förmedlad så skyndar hon sig tillbaka till sitt kontor. På detta sätt får 

chefen absolut ingen uppfattning om vad det är som händer i köket där själva verksamheten 

pågår. Detta är även en stor anledning till att personalen och chefen inte har så bra kontakt, 

chefen verkar inte vilja vara ute bland sin personal och lära känna dessa. 
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Kök 2 

Veta - förstå - tycka om 

I kök 2 får personalen bra med information och de får alltså veta. Personalen får alltid svar på 

frågan varför och kan där förstå. Då medarbetarna i detta kök får rätt information samt 

förståelse för den kan de bidra med relevanta och fruktbara synpunkter. Detta leder till att 

personalen kan tycka om och känna sig delaktiga i arbete. 

 

Fyra enkla ord för hur internkommunikation ska vara utformad 

I kök 2 är den interna kommunikationen öppen, snabb, saklig och ärlig. Personalen vet alltid 

vad som ska ske i den dagliga verksamheten i köket. Så fort det händer något eller det finns 

information som berör personalen får de veta det. All information som ges till personalen är 

saklig just för att kökschefen inte vill att det ska bli några missförstånd. Då personalen anser 

att kökschefen är ärlig uppfylls även denna del, mottagarens uppfattning är väldigt viktig. 

Detta vissas också av att det inte finns någon speciell ryktes spridning inom personalgruppen 

men där emot cirkulerar det rykten om den övriga organisationen.  

 

Kommunikationskanaler 

Den interpersonella kommunikationen används väldigt flitigt av kökschefen i kök 2, då hon 

tillbringar mycket tid med sin personal och gärna är ute i köket under produktionen för att 

motivera, inspirera och hjälpa till om så behövs. Då personalen och kökschefen tillbringar 

mycket tid tillsammans är det bara naturligt att de lärt sig varandras kroppsspråk och icke 

verbala signaler. Detta gör att icke verbala missförstånd minskar och de ser på varandra hur 

de mår. Kök 2 är ett väldigt kommunikativt kök där de hela tiden frågar varandra hur de mår, 

hur de går och om de behöver hjälp, på detta sätt bekräftar och erkänner de varandra vilket 

leder till en bra relation. Att personalen och kökschefen i kök 2 har en bra relation är det inget 

tvivel om. Den anslagstavla som finns används för att sätta upp lappar med beställningar som 

personalen redan blivit informerade om samt lappar med beröm för god mat. I princip har 

köket ett morgonmöte varje morgon där personalen och kökschefen samlas över en kopp kaffe 

och pratar om dagens arbete. De morgonmöten vi närvarat vid har inbjudigt till dialog och alla 

har fritt deltagit med sina synpunkter och fått feedback på ett mycket bra sätt.  
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Human Resource 

Kök 2 har ett Human Resource-perspektiv då fokus ligger på individerna. De ser sig själva 

som en familj där medlemmarna är individer med behov, känslor, fördomar, färdigheter och 

begränsningar. Kök 2 uppfyller alla grundläggande förutsättningar för human resource 

perspektivet. Det läggs stor vikt vid individen och dennes behov vilket har lett till att 

individerna ger idéer, energi, kunskap och färdigheter tillbaka. Kommunikationen i köket är 

helt klart en tvåvägskommunikation där det utbyts argument och motargument och de olika 

uppfattningarna tolereras av alla för det mesta. Om konflikter uppstår hanteras de omedelbart 

och kökschefen ser till att de blir lösta på ett eller annat sätt.  

 

Ledarskap 

En chef ska visa riktning, beskriva mål och visioner, motivera, berätta varför, uppmuntra, 

stötta, konkretisera och diskutera hur. Detta verkar som att kökschefen i kök 2 är väldigt 

duktig på med tanke på allt vi sett och hört. Då kökschefen är väldigt kommunikativ och ofta 

befinner sig i köket med personalen uppfyller hon de 60-90 % kommunikation som 

ledarskapsprocessen faktiskt består av. Här tas inte kommunikationen för given utan bearbetas 

varje dag. Det kommunikativa ansvaret en chef har är att se till att medarbetarna vet vad de 

ska göra, motivera dem, ge dem möjlighet att påverka och komma med förslag, 

kompetensutveckla, se till att medarbetarna gör det de ska samt belöna. Kökschefen i kök 2 

tar sitt kommunikativa ansvar på ett bra sätt. Kökschefen leder verkligen sin personal så som 

Human Resource perspektivet förespråkar genom öppenhet, ömsesidighet, lyssnande, 

lagledarskap, delaktighet och ansvar åt personalen. Kökschefen är en ”underlättare” och 

katalysator som motiverar personalen och gör dem delaktiga.  

 

Definitionen av en Human resource-ledare är att denne tror på människor och förmedlar detta, 

är synlig och tillgänglig, ger människor ansvar och gör klart för dem att de har en viktig roll 

och att de har rätt att vara delaktiga i beslut. Denna definition stämmer in på kökschefen i kök 

2 som står stadigt vid sin personals sida även när det blåser snålt.  

 

Det är svårt för en chef att skapa tillit, förtroende och förståelse om denne befinner sig långt 

från verksamheten. Kökschefen i kök 2 har ändå lyckats att skapa detta med sin personal i de 

flesta av mottagnings- och serveringsköken. Kökschefen jobbar hela tiden för att förbättra 
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dessa relationer och kommer förmodligen så småningom att få ombord alla. Det finns inget 

som tyder på att kökschefen inte kommer lyckas med detta.  

 
Ledningsgruppen 

Veta - förstå - tycka om 

Ledningsgruppen får väldigt ofta veta att saker ska ske eller göras men det är inte så självklart 

att de får en förklaring till varför. Detta gör att arbetet i ledningsgruppen försvåras då 

personerna som ingår i den inte kan skaffa sig förståelse även om de vill. Att tycka eller tycka 

om blir näst intill omöjligt vilket leder till att de relevanta och fruktbara synpunkterna aldrig 

kommer fram. 

 

Kommunikationskanaler 

Den interpersonella kommunikationen är undermålig i ledningsgruppen. Att våga tala öppet är 

det ingen som gör. Saker blir sällan grundligt utredda, de flesta känner att de aldrig talat till 

punkt utan det mesta blir bara krusningar på ytan. De icke verbala signalerna från chefen för 

Måltidsservice säger mer än vad hennes ord gör. Personerna i ledningsgruppen sitter 

ihopkrupna och hukade längs konferensbordet medan chefen för Måltidsservice tornar upp sig 

på en kortsidan. Många av de saker som borde lyftas på ledningsmötena lyfts därför aldrig. 

Personerna i ledningsgruppen är inte avslappnade och öppna mot sin chef.  

 

Human Resource  

Kommunikationen är inte en fungerande tvåvägskommunikation utan mer en 

envägskommunikation som någon sällan vågar säga emot. En tvåvägskommunikation är en 

dialog och för detta krävs att det finns möjlighet till utbyte av argument och motargument och 

att de olika uppfattningarna tolereras av alla deltagare. Alla måste ha en möjlighet att delta på 

lika villkor. Detta är inte fallet i ledningsgruppen. Det är även viktigt att dialogen resulterar i 

en överenskommelse som kan skapa en grund för praktiskt handlande. Det är ett stort problem 

att personerna i ledningsgruppen inte känner sig säkra och därför inte säger sin åsikt. Väldigt 

mycket kompetens går på detta sätt till spillo och många problem som inte skulle behöva 

finnas blir enormt stora.  
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Ledarskap 

Det finns en sida av chefen för Måltidsservice som visar på förmågan till gott ledarskap. Hon 

lyssnar, ställer upp för sina anställda och är handlingskraftig. Denna sida överskuggas dock 

för det mesta av rädslan hos anställda för att säga eller göra något som skulle kunna uppfattas 

som fel av chefen för Måltidsservice. Det finns en enormt stor rädsla för att bli utsatt för 

repressalier och mobbning. De vet aldrig vilken sida de talar till. Det är svårt att skapa tillit, 

förtroende och förståelse då chefen är långt ifrån verksamheten vilket leder till en balans av 

två ytterligheter för mycket kontroll och för lite kontroll. I detta fall lutar det hela tiden åt för 

mycket kontroll. 

 
Organisationen i stort 

Human Resource 

Måltidsservices organisation följer inte Human resource-perspektivets grundförutsättningar. 

Detta grundas på det missnöje som finns hos personalen i organisationen. En organisation ser 

inte till individen och dennes behov när vissa får favörer och andra får slita hund. Då de flesta 

är rädda för chefen för Måltidsservice och därmed inte vågar tala om vad de tycker och 

känner kan det konstateras att den interna kommunikationen är väldigt dålig. Detta medför att 

både individerna och organisationen förlorar. Individerna förlorar ett meningsfullt och 

tillfredsställande arbete med möjligheter till utveckling och karriär och organisationen förlorar 

kunskap, energi och färdigheter från individerna. Personalen inom organisationen måste få 

information som är gripbar för dem så de kan förstå på vilket sätt den har betydelse för dem i 

deras situation. Allt för många i personalen säger att de inte får veta något vilket tyder på att 

informationen antingen inte kommer fram ordentligt eller att den överhuvudtaget inte ges ut.  

 

Ledarskap 

Det kaos många verkar känna kommer av att ledningen inte kommunicerar på ett bra sätt vare 

sig sinsemellan eller nedåt i organisationen. Det som syns väldigt tydligt är det ena benet av 

organisationen, det vill säga det ena produktionsköket mår och fungerar betydligt bättre än det 

andra vilket endast beror på kökschefens sätt att leda och kommunicera. Men även detta 

produktionskök skulle kunna må och fungera ännu bättre om organisationen i sin helhet 

präglades av öppen kommunikation och ett ledarskap som visar riktning, motiverar, berättar 

varför, stöttar, konkretiserar och diskuterar hur. Det andra produktionsköket behöver definitivt 
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stöttning, vägledning och hjälp att kommunicera. Men då inte organisationen i sin helhet 

fungerar så som den bör är detta inte genomförbart.  

 

Organisationskultur 

Något som genomsyrar hela organisationen är chefen för Måltidsservice ledarskap. Ledarskap 

har en stark inverkan på kommunikationsklimatet. Det finns ett cirkulärt samband mellan 

organisationsklimatet och kommunikationsklimatet. Organisationskulturen skapas i 

organisationen och är svår att förändra. En stark kultur behöver inte vara vägen till framgång 

utan kan då kulturen fokuserar på fel saker leda till katastrof. Kulturen i Måltidsservice måste 

förändras för att kommunikationen ska kunna bli bättre. Förändringen måste börja i 

ledarskapet för att resten av organisationen ska våga och vilja följa med i förändringen.  
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DISKUSSION 
Efter denna undersökning kan vi tydligt se varför det är så viktigt att ha en bra intern 

kommunikation. Och vilka effekter det blir av både bra och dålig intern kommunikation.  

 

När det gäller intern kommunikation är det viktigt att komma ihåg att det sällan finns endast 

en syndabock men trots det så vilar det yttersta ansvaret hos den som fattar de organisatoriska 

besluten och sätter reglerna för hur organisationen ska fungera. Chefen för Måltidsservice har 

det yttersta ansvaret för att organisationen mår bra och att den interna kommunikationen 

fungerar. Det är chefen för Måltidsservice som sätter tonen på kommunikationen och måste 

därför se till att den öppnas upp och att det blir fullt tillåtet att tycka och tänka fritt. Vi ser inte 

att så är fallet i dagsläget. Det finns massor av kompetens som inte kommer fram på grund av 

felaktiga relationer mellan chefen för Måltidsservice och anställda. Detta skapar en ohälsosam 

organisation där individerna inte vill göra sitt bästa vilket resulterar i en enorm förlust av 

kompetens, energi och fruktbara idéer. En organisation måste se till kompetensen hos de 

anställda och får inte förblindas av privata relationer. 

 

Det är upp till chefen för Måltidsservice att se till att kökscheferna kommunicerar med sin 

personal på ett tillfredställande sätt. Går inte detta att få till stånd har förmodligen fel person 

fel post inom organisationen. Alla människor är inte ledare och kan inte konsten att 

kommunicera, kan de heller inte lära sig detta så bör de inte vara i en ledande position.  

 

Kök 1 måste få till stånd en bättre intern kommunikation för att inte gå omkull. Kökschefen i 

köket måste lära sig att kommunicera och leda då det är hennes ansvar att se till att 

kommunikationen fungerar bra och att de anställda mår bra och där igenom arbetar bra. De 

anställda kan inte klandras för att kommunikationen inte fungerar då de följer sin ledare.  

 

Det är viktigt att se till kompetens och förmåga, många människor inom organisationen har 

felaktiga positioner. Det vore lämpligt att grundligt gå igenom organisationens struktur och 

placera människorna efter deras kompetens och förmåga. Även detta är resultatet av en dålig 

intern kommunikation. Vad vill de anställda, vilka trivs där de är, vilka vill utvecklas och vad 

har de för idéer och synpunkter som kan vara till hjälp för organisationens utveckling är 

frågor som måste ställas och besvaras. 
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Att ingen av de berörda i skolorna tog reda på varför det kommit dressingspumpar som de inte 

beställt genom att fråga någon i ett annat kök eller ringa till chefen för hela Måltidsservice 

visar på att det inte finns någon vilja att kommunicera. 

 

Den interna kommunikationen i kök 2 bör ses som en mall för bra intern kommunikation och 

ledarskapet som ledstjärna för resten av ledarna i organisationen. Här finns receptet på den 

medicin som hela organisationen behöver. Kökschefen leder sin personal genom öppenhet, 

ömsesidighet, lyssnande, lagledarskap, delaktighet, ansvar åt personalen och en helt öppen 

kommunikation. Personalen i kök 2 ger därför tillbaka energi, kompetens, vilja, respekt och 

skratt. Det ända vi kan se saknas i kök 2 är att kökschefen får ett hundra procentiga stöd av 

chefen för Måltidsservice och att kommunikationen dem emellan blir helt öppen.  

 

Ledningsgruppen bör rensa luften, lägga alla problem på bordet, tala öppet oavsett vad det 

gäller, ta smällarna även om det gör ont, rätta till felen och börja bygga upp en tillit från 

grunden. Därefter kan organisationen börja struktureras om med nya friska idéer av en 

sammansvetsad ledningsgrupp som vill organisationens och individernas bästa. Vissa grupper 

måste kanske splittras för att den vägg som byggts upp mot bland annat chefen i kök 1 ska 

kunna rivas ner.  

 

Vare sig allt det som sagts i intervjuerna stämmer eller inte så är det detta som de anställda 

känner och tycker, vilket innebär att organisationen inte mår bra. Dessa orättvisor och 

felaktigheter som upplevs av de anställda måste rättas till för att organisationen ska kunna 

börja må bättre.  

 

Kökscheferna bör ha någon form av assistans som avlastar dem så att de får mer tid till sin 

personal och kommunikation.  
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SLUTSATS 
Vi har tydligt kunnat se vilken betydelse den interna kommunikationen har för 

organisationens välmående. Måltidsservice är inte en välmående organisation och 

människorna i den mår inte bra. Detta är i huvudsak resultatet av en internkommunikation 

som verkligen behöver förbättras.  

 
De styrkor som finns inom organisationens internkommunikation är att det finns människor 

som kan konsten att kommunicera. Kompetens som resten av organisationen behöver för att 

lära sig kommunicera finns redan inom organisationen det gäller bara att ta vara på den. Vi ser 

att det finns många förutsättningar för att kommunikationen skulle kunna bli väldigt bra inom 

organisationen men det kräver dock att högsta ledningen börjar tänka om.  

 

De svagheter som finns inom den interna kommunikationen är att människorna i 

organisationen inte vågar eller vill kommunicera. Detta på grund av rädsla för bland annat 

chefen för Måltidsservice. Många har även stora språksvårigheter som de skulle behöva 

komma över. Det är alldeles för få personalmöten. Mycket av informationen kommer aldrig 

fram. Den information som dock kommer fram förklaras allt som oftast inte. 

Kommunikationen är sluten, istället för att slå näven i bordet och tala från hjärtat sitter de 

flesta i ledningsgruppen och jamsar med på chefens noter.  
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BILAGA 
 
Observationsguide 
 

Kök 

• Hur ser den allmänna stämningen ut i köket? 

• Hur ser relationerna ut mellan arbetarna och deras chefer? 

• Hur de pratar med varandra och sina chefer? Envägs- eller tvåvägskommunikation? 

• Uppmuntrar man varandra, existerar det mobbing? 

• Uppstår missförstånd? 

• Uppstår irritationsmoment? 

 

 

Ledningsmöte 

• Hur är stämningen? 

• Får alla säga sitt? 

• Envägs- eller tvåvägskommunikation? 

• Fattas det någon som skulle ha varit med? Varför i så fall? 

• Tycks alla insatta i vad det gäller? 

• Kommer man fram till något beslut? Är alla nöjda med beslutet? 

• Tog man upp de punkter som var planerade? 

 
 

 


