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Sammanfattning 

 
Vi människor har under hela vår existens kommunicerat med varandra på ett eller annat sätt. 

Kommunikation är en ständigt fortgående social företeelse som inrymmer mycket mer än 

bara ord. Såväl kroppsspråk som blickar, klädsel, ljud och gester sänder ut mängder av 

kommunikativa budskap och att veta exakt hur var och en av oss tolkar olika kombinationer 

av dessa är omöjligt. Kanske är det just vad som har lockat människor i alla tider till att 

försöka behärska konsten att kommunicera effektivt och skapa nya kommunikativa 

förbindelser. 

I moderna organisationer har kommunikation blivit en viktig framgångsfaktor för 

konkurrens och fortlevnad. Traditionellt har fokus legat på den externa kommunikationen, 

med parter utanför den egna organisationen. Ett intresse som dock har vuxit sig starkare är 

det för internkommunikation, den som sker mellan parter inom den egna organisationen. 

Medarbetares motivation har även vuxit fram som ett organisatoriskt begrepp sedan det 

kopplats till arbetsprestation. 

 

För att besvara syftet ”Huruvida internkommunikationen har betydelse för medarbetarnas 

motivation till måluppfyllning” använde vi följande frågeställningar: 

- Kan internkommunikation kopplas till motivation? 

- Kan en miljö där en stor grupp anställda eftersträvar gemensamma mål skapas genom 

internkommunikation?  

Studien är genomförd med en kvalitativ forskningsansats, genom en fallstudie på PostNord 

Logistics terminal i Veddesta. Vi observerade arbetsrutinerna och intervjuer genomfördes 

med två filialchefer och två chaufförer. En enkätundersökning genomfördes även med 30 

chaufförer för att kontrollera generaliserbarheten i intervjuerna. Teorier med relevans valdes 

ut för att matchas med våra resultat. 

 

Resultatet bekräftade vad tidigare studier till stor del visat, nämligen att 

internkommunikationen påverkar motivationsnivån i en personalgrupp, beroende på hur väl 

fungerande den är, samt att faktorn inte går att förbise. 

 

 

 



 

 

Abstract 
Humans have for our entire existence communicated with each other in one way or another. 

Communication is a constantly ongoing social phenomenon which includes much more than 

just words. Body language such as looks, clothes, tone and gestures contains amounts of 

communicative messages and to know exactly how each of us interprets various 

combinations of these is impossible. Perhaps that is exactly what has encouraged people of 

all ages to try and master the art of effective communication. 

 

In modern organizations communication has become an important success factor for 

competition and survival. Traditionally the focus has been the external communication with 

stakeholders outside the organization. However, the interest for internal communication, 

which takes place between employees in the organization, has grown stronger. Employee 

motivation also has emerged as an organizational concept since it has been linked to job 

performance.  

 

To reach the purpose of the study; "Whether the internal communication is important to 

motivate employees”, we used the following questions:  

- Can internal communication be connected to motivation amongst employees? 

- Can a working party with a large number of employees pursue common goals through    

intern communication?  

 

The study was conducted using a qualitative research approach, through a case study on 

PostNord Logistics terminal in Veddesta. We observed work practices and interviewed two 

branch managers and two drivers. A survey was also conducted with a group of drivers to 

check the generalizability of the interviews. Theories of relevance were selected to be 

matched with our results.  

 

The results confirmed what previous studies proved; that internal communication affects the 

level of motivation of employees, and that this factor cannot be overlooked.  

 



 

 

  

Förord 

Vi vill börja med att tacka alla som hjälpt oss i arbetet med vår uppsats.  

Ett varmt tack till ansvariga på PostNord Logistiscs som med stort intresse för vårt arbete 

välkomnat oss och funnits tillgängliga under hela terminen. Vi vill även tacka för intressanta 

samtal med er som ställt upp på intervjuer och för ert stora engagemang.  

Ett stort tack till vår handledare Jurek Millak och vår oppositionsgrupp för ovärderlig 

feedback under arbetets gång. 

Utan er alla hade studien inte varit genomförbar. Tack! 

 

Marie Forsman och Jovana Zivkovic 

Stockholm, 18 augusti 2014 
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1. Inledning 
 

I inledningskapitlet ges en bild av olika forskares definitioner av vad begreppen 

kommunikation och internkommunikation innebär. Därefter följer en problembakgrund, där 

forskningsläget presenteras, innan syfte, frågeställningar och avgränsningar redogörs. 

  

Definition av kommunikation  

Jacobsen och Thorsvik definierar kommunikation som en ”kontinuerlig process där 

medlemmarna upprätthåller och förändrar organisationen genom att kommunicera med 

individer och grupper både internt och externt” och hävdar att kommunikation är mycket 

mer än bara överföring av information, de menar att kommunikation även innefattar 

förmedling av idéer, attityder och känslor från en person eller grupp till en annan. 

Kommunikationen kan vara icke-verbal och ovan nämnda författarna trycker på vikten av 

att kunna tolka både kroppsspråk och röstanvändning för att få förståelse för vad som sägs.
1
 

Även Larsson menar att kommunikation är ett brett begrepp och menar att den i 

organisationer är kontaktformer och samarbete som brukas för att nå ut till samtliga berörda 

enheter, såväl interna som externa. 
2
 

Definition av internkommunikation 

Det finns olika definitioner av begreppet internkommunikation och vad som innefattas. Jan 

Strid definierar begreppet omfångsrikt som ”all typ av budskapsförmedling mellan individer 

i en organisation av något slag”, vilket är den begreppsbestämning vi väljer att förhålla oss 

till.
3
 

Ruck och Welch menar att ” internkommunikation är en förutsättning för en organisations 

framgång”.
4
 

1.1 Problembakgrund 
 

Inom organisationer och företag kan väl fungerande kommunikation sägas ha etablerats 

successivt som en viktig framgångsfaktor och det anses i de flesta branscher vara en 

                                                 
1
 Jacobsen, Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2008, s. 295. 

2
 Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap, 2008,s. 13. 

3
 Strid, Interkommunikation-inom organisationer, företag och myndigheter, 2011, s. 14. 

4
 Ruck, Welch, Valuing internal communication; management and employee perspectives, 2012,s. 294.  
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nödvändighet för fortlevnad. Traditionellt kopplas ordet kommunikation i organisatoriska 

sammanhang ofta till den externa kommunikationen, den som sker mellan ett företag och 

dess kunder och leverantörer. En annan faktor som kan ha en avgörande roll i en 

organisations potentiella utveckling och överlevnad är emellertid den interna 

kommunikationen, den som sker mellan medlemmarna i organisationen.
5
 

Innebörden och vikten av informationsflöden och kommunikation kom att uppmärksammas 

på 1940-talet av företrädare för den så kallade human-relations-skolan. Tidigare betraktades 

organisationer utifrån en relativt självstyrande syn på vinstmaximering, där grupper av 

anställda snarare än individer betraktades som verktyg avsedda för att utföra en syssla. 

Kommunikationen betraktades ännu inte som en självständig faktor som kunde skapa en 

avgörande drivkraft för en organisations framgång. Insikt om betydelsen av väl fungerande 

kommunikation, såväl extern som intern, har successivt vuxit fram i organisationer.
6
  

Ledares och chefers förmåga att upprätthålla fungerande kommunikation med sina anställda 

är en förutsättning för att en organisation ska kunna utvecklas i en positiv riktning. Det är 

viktigt att kontinuerligt utvärdera kommunikationsvägarnas funktionalitet eftersom de ofta 

är en central variabel i organisationers förbättringsarbete och strategiska planering. 

Fortlöpande utvärderingar och de positiva resultat som kunnat påvisas genom 

förbättringsarbeten har lett till att kommunikationsfrågor uppmärksammas allt mer av 

ledning, chefer och anställda. ”Att leda handlar i huvudsak om att kommunicera” slår 

Johansson, Miller och Hamrin fast.
7
 

Strid menar att internkommunikationen i dagens skede är betydelsefull för en organisations 

verksamhet. Vad som däremot inte är självklart är i vilken mängd, från vem, på vilket sätt 

och till vem kommunikationen bäst sker. Det är inte bara sändaren av information som har 

insett behovet av väl fungerande kommunikation utan även mottagaren har kommit att inse 

betydelsen och ställer allt högre krav på utvecklingen samt förbättringen. Det förväntas inte 

längre att ledningen enbart ska informera om vad som skall göras och hur, utan även om 

varför det ska åstadkommas och vad det slutligen ska resultera i.
8
  

                                                 
5
 Jacobsen, Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2008, s. 293-295. 

6
 Strid, Interkommunikation-inom organisationer, företag och myndigheter, 2011, s. 19 

7
 Johansson, Miller, Hamrin. Communicative leadership. Theories, concepts and central communication behaviors, 

2011,s. 3. 
8
 Strid, Interkommunikation-inom organisationer, företag och myndigheter, 2011,s. 22. 
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Två skilda synsätt på internkommunikation kan enligt Strid bidra till skilda utvecklingar. 

När ett konfliktperspektiv råder i en organisation finns motsättningar mellan olika grupper 

där gemensam kommunikation inte eftersträvas och information modifieras för att ge 

önskvärd effekt på mottagaren. Ett konsensusperspektiv är att betrakta som mer ömsesidigt 

där alla delar information och arbetar mot ett gemensamt mål. Det först nämnda perspektivet 

kan betraktas som en typ av strategisk manipulation och det andra som inkluderande och 

deltagande.
9
 

Withworth beskriver internkommunikation som hierarkiskt uppbyggd, där information 

färdas från högsta chefen och successivt sprids nedåt i hierarkin tills den nått alla 

medlemmar. Denna typ av informationsöverföring är beroende av hög kommunikativ 

kompetens hos alla ledare för att budskap ska nå fram korrekt. Dessutom eftersträvas idag i 

allt större utsträckning tvåvägskommunikation inom organisationer för att skapa 

engagemang och ta tillvara värdefull information. Som ledare är det idag av minst lika stor 

vikt att vara bra på att lyssna som att prata. Dialog behöver uppmuntras och en ledare måste 

såväl kunna presentera som förklara och motivera information. De tekniska möjligheterna 

för kommunikation är idag vidsträckta och många organisationer har utvecklat effektiva 

verktyg för att snabbt kunna nå ut med information. Trots det sprids, och kanske framförallt 

bearbetas, fortfarande större delen av informationen via de sociala nätverken. Vissa ledare 

dömer ut det som klagomål och skvaller, när det egentligen bör betraktas som den kraftfulla 

informationskälla som det är.
10

  

Welch ser ett samband mellan en organisations interna kommunikation och dess effektivitet. 

Hon menar att en väl fungerande intern kommunikation med stor sannolikhet bidrar till en 

positiv relation mellan chefer och anställda. Det kan även öka anställdas intresse och 

förståelse för organisationen och fungera motiverande och utvecklande. Welch menar att 

likväl som fungerande internkommunikation kan medföra en rad positiva effekter kan 

bristfällig sådan vara ytterst problematisk och utgöra ett hot mot organisatoriska 

förhållanden.
11

 

Bristfällig kommunikationen mellan anställda och olika arbetsgrupper kan enligt Jacobsen 

och Thorsvik bidra till systematiska brister i arbetet. Okunskap om hur övriga 

                                                 
9
 Strid, Internkommunikation-inom organisationer, företag och myndigheter, 2011,s. 36. 

10
 Withworth, The IABC Handbook of organizational communication: a guide to international communication, 2006, s. 

206. 
11

 Welch, Appropriateness and acceptability: Employee perspectives of internal communication, 2012,s. 246. 
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arbetsprocesser i organisationen fungerar kan hämma engagemanget hos den enskilde att 

utföra sina uppgifter efter bästa förmåga. En förståelse för konsekvenser som kan uppstå i en 

efterföljande process vid ett förbiseende kan motivera till att inte upprepa misstaget. Det är 

viktigt att alla har en förståelse för organisationens helhet. För att nå det gäller det att skapa 

tvärfunktionella kommunikationskanaler där alla parter kan involveras och bidra i flödet av 

väsentlig information.
 12 

 

På senare år har medarbetares engagemang och motivation vuxit fram som populära 

organisatoriska begrepp. Nivån av engagemang från en medarbetare gentemot sin 

organisation värderas. Docenten Sundaray menar att en motiverad medarbetare är insatt i 

affärssammanhanget samt arbetar med kollegor för att förbättra prestationsförmågan, vilket 

slutligen ska gynna organisationen. Sundaray menar att en motiverad medarbetare jobbar till 

förmån för organisationen.
13

   

Motivationen och engagemanget som medarbetarna har mot sin organisation och dess 

beståndsdelar menar Johnson, Chang och Yang är avgörande för arbetsprestationen. 
14

 

Enligt Sundaray, finns det ett antal olika faktorer som påverkar arbetarnas motivation och 

engagemang, bland dessa faktorer återfinns kommunikation som en faktor. 

Kommunikationen bör sända information i båda riktningar i en hierarkisk organisation, med 

användning av lämpliga kommunikationskanaler. Om den anställde uppmärksammas och får 

ta del av beslutsfattande samt blir hörd av sin chef så kommer engagemanget och 

motivationen med stor sannolikhet att öka.
15

 

Forskningsfronten har till stor del fokuserat på kommunikation som ett allmänt begrepp 

inom den organisatoriska forskningen, men internkommunikationen som en egen faktor 

används allt mer i dessa sammanhang.  

1.2 Frågeställningar 

- Kan internkommunikation kopplas till motivation? 

- Kan en miljö där en stor grupp anställda eftersträvar gemensamma mål skapas genom 

internkommunikation?  

                                                 
12

 Jacobsen, Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2008, s. 300-301. 
13

 Sundaray, B.K, Employee Engagement: A driver of Organizational Effectiveness, 2011, s. 53. 
14

 Johnson, R.E, Chang, C.-H, Yang, L.-Q, Commitment and motivation at work: the relevance of employee identify and 

regulatory focus, 2010, s. 226. 
15

 Sundaray, B.K, Employee Engagement: A driver of Organizational Effectiveness, 2011, s.56. 
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1.3  Syfte 

Att undersöka huruvida internkommunikation har betydelse för medarbetares motivation till 

måluppfyllning. 

1.4 Avgränsningar 

Utifrån vårt syfte ansåg vi det lämpligt att genomföra studien i en organisation med ett 

relativt stort antal anställda i liknande tjänster. Istället för att göra en jämförande studie 

valde vi att avgränsa oss till enbart en arbetsplats, för att ha möjlighet att lägga allt fokus på 

det objektet. För att eliminera risken för en systematiskt snedvridande faktor i resultatet 

valde vi att avgränsa oss till en grupp som alla är anställda i samma tjänst.  

2. Metod 
I det här avsnittet presenterar vi hur vi har gått tillväga i genomförandet av studien och vilka 

vetenskapliga angreppssätt vi haft. Vi redogör för hur data samlats in och hur vi förhåller oss 

till förfarandena. 

2.1 Kvalitativ metod 

För att kunna besvara våra frågeställningar behövde vi data bestående av människors 

personliga uppfattningar och beskrivningar snarare än kvantitativ fakta. En kvalitativ metod 

ansåg vi bäst lämpad för studiens genomförande. Till skillnad från kvantitativ data som 

består av siffror och statistiska mätningar kan en kvalitativ ansats generera data i form av 

detaljerade beskrivningar av beteenden, situationer, människor, samspel, händelser och 

fenomen.
16

  

2.2  Fallstudie 

En fallstudie ansåg vi bäst lämpad i vår studie då vi valt att begränsa oss till endast ett 

undersökningsobjekt. Denscombe definierar en fallstudie som ett tillvägagångssätt där en 

avgränsad del i ett problem under en bestämd tidsperiod studeras, vanligen genom 

observation och intervju. Ofta används en fallstudie för att studera förlopp och processer, 

eller en liten del av dem.
17

 En fallstudie kan med andra ord vara en studie av ett program, en 

händelse, en person, ett skeende eller en institution. Metoden innebär enligt Merriam att 

fokus läggs på att koncentrera sig på endast en företeelse.
18

  En fördel med en fallstudie är 

                                                 
16

 Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, 1994, s. 83. 
17

 Denscombe, Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna,  2009, s, 59. 
18

 Merriam, Fallstudien - som forskningsmetod, 1994, s. 24-25. 
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att den ger ordagranna beskrivningar av sammanhang, som omöjligt hade kunnat genereras 

kvantitativt. Läsaren ges på så vis distinkt kunskap om det specifika området.
19

  

En omfattande beskrivning och analys av en företeelse kan även vara till nackdel då det kan 

upplevas som överflödigt och alltför detaljerat. För läsaren kan onödig information leda till 

tappat intresse.
20

 För att förhindra dessa omständigheter har vi lagt mycket fokus på att 

endast ta med sådana fakta som är relevant i vår studie. Vi har undvikit överflödig och 

onödig information som på något sätt skulle kunna förvirra och vilseleda läsaren.  

2.3 Informationsinsamling  

Vi fick möjlighet att på ett tidigt stadium i uppsatsen besöka PostNord Logistics terminal, 

där vi genomfört vår studie, för att få en rundvandring och första inblick i personalens 

arbetsrutiner. Dessa första observationer var behjälpliga när vi sedan utformade enkätfrågor 

och intervjuguide
21

. Enkäten genomfördes direkt på morgonen när chaufförerna anlände till 

terminalen. Därefter genomomförde vi semistrukturerade intervjuer
22

, inledningsvis med två 

chaufförer, med vilka vi åkte som medpassagerare under en förmiddag. Under 

eftermiddagen samma dag genomförde vi även intervjuer med de två filialcheferna för 

skåpbilsdistributionen, även dem separat. 

2.3.1 Intervjuer 

Intervjuer med chaufförer 

De första intervjuerna genomfördes med två chaufförer som dagligen kör ut paket med 

skåpbil i områden med geografisk närhet till terminalen. Som passagerare åkte vi med varsin 

chaufför under en förmiddag för att få en inblick i hur de arbetar och genomförde under 

tiden semistrukturerade intervjuer. 

Vi valde att genomföra intervjuer med enbart två chaufförer, med siktet inställt på att få så 

detaljerade skildringar som möjligt. Vi höll alternativet att utöka antalet respondenter i 

efterhand öppet, om svaren skulle visa sig ge skilda beskrivningar eller på annat sätt vara 

otydliga eller missvisande. De två intervjuobjekten valdes för att de var tillgängliga vid 

tidpunkten, var öppna inför att delta samt hade över två års erfarenhet av yrket, vilket vi 

ansåg vara en skälig tidrymd för att ha skaffat sig goda kunskaper om 

                                                 
19

 Merriam, Fallstudien - som forskningsmetod, 1994, s. 46-47. 
20

 ibid, s. 24-25. 
21

 Bryman, Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2003, s. 363  
22

 ibid, s. 362 
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undersökningsobjektet. Vi diskuterade alternativet att genom lottning göra ett slumpmässigt 

urval, men ansåg att risken att nå respondenter med lågt engagemang för en hel förmiddags 

medverkan var överhängande. Vi såg istället till möjligheten att få så relevant data som 

möjligt, vilket underlättas om respondenten är samarbetsvillig, kunnig på det aktuella ämnet 

samt öppen och vältalig.
23

  

Genomförande 

Intervjuerna inleddes med att vi presenterade oss själva, vad temat för intervjun var samt att 

informera om att underlaget utgör en del av en företagsekonomisk uppsats, som inte görs på 

uppdrag av arbetsgivaren. Vilka frågeställningar vi önskade besvara med intervjuerna och 

uppsatsens syfte redogjorde vi inte, för att undvika att respondenterna skulle påverkas av det 

i sina svar. Vi bad om godkännande att intervjun spelades in och klargjorde att allt material 

skulle komma att behandlas konfidentiellt.  

Att helt undvika den mänskliga faktorn i ett intervjusammanhang är omöjligt
24

, men genom 

noggrann research och avvägning innan genomförandet anser vi oss ha reducerat riskerna 

för snedsteg. Stark fokus höll vi på att främst agera åhörare och inte talare samt att vara 

neutrala och inte föra argumentation. Vi försökte att lyssna med ett levande intresse och när 

det var nödvändigt omformulerade vi vad som sagts och speglade tillbaka till respondenten 

för att sammanfatta och kontrollera förståelsen. 

Vi utgick från en enklare intervjuguide, som utformats utifrån våra frågeställningar, där vi 

på förhand hade bestämda frågeområden som skulle behandlas. Vi använde oss enbart av ett 

fåtal förutbestämda frågor. Tanken med upplägget var att ge respondenterna möjlighet att 

berätta och resonera fritt kring ämnet. Följdfrågor ställde vi för att få vidareutveckling av ett 

svar eller för att övergå till ett diskussionsområde som var relevant för våra frågeställningar. 

Följdfrågorna höll vi så öppna som möjligt för att de inte skulle vara ledande och på så vis 

ge missvisande resultat. Möjligheten att kunna genomföra intervjuerna under flera timmar 

var eftersträvansvärd för att få en detaljerad och rättvisande bild av respondenternas åsikter 

och upplevelser. Intervjuklimatet var avslappnat i och med att de befann sig i sin 

vardagsmiljö och nya tankar om ämnet väcktes allt eftersom arbetspasset fortlöpte. 

 

 

                                                 
23

 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997, s. 135 
24

 Merriam, Fallstudien - som forskningsmetod, 1994, s. 90. 
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Intervjuer med filialchefer 

När vi återvänt till terminalen efter lunch hade vi bokat möte för intervju med de båda 

filialcheferna, som är ansvariga för skåpbilsdistributionen på terminalen. Intervjuerna pågick 

i ungefär 45 minuter med vardera chef och det gavs inget tillfälle för dem att samtala med 

varandra mellan tillfällena. Vid dessa intervjuer var vi båda närvarande och aktiva med att 

ställa följdfrågor och på samma vis som med chaufförerna göra korta sammanfattningar för 

kontroll av svaren. Vi båda spelade även in samtalen, för att slippa koncentrera oss på att 

föra anteckningar under tiden.  

2.3.2 Observationer  

När information samlas genom observation brukar det kallas för deltagande observation, 

vilken sker på plats. Som observatör går det att få direkt insyn i ett skeende vilket kan skapa 

bättre förståelse än vid en studie som är geografiskt skiljd från undersökningsobjektet. Det 

finns samtalsämnen som människor gärna undviker att prata om, eller låter bli att reflektera 

över för att de är självklara, och ofta kan en utomståendes observation finna värdefull fakta i 

det.
 25

 

De data som insamlats genom observation i vår studie har framförallt varit användbara för 

vår egen förståelse av undersökningsobjektet, vilket var till hjälp vid utformandet av enkät- 

och intervjufrågor. De kan även ha bidragit till bättre förståelse under intervjuerna. Vi har 

valt att inte använda observationer av kommunikativ karaktär i våra resultat då vi värderar 

risken att vår närvaro påverkat det sociala samspelet som hög. 

2.3.3 Enkät 

Utformning 

Enkäten designades med 13 frågor, varav 10 hade fasta svarsalternativ och övriga fungerade 

som följdfrågor med öppna svar. Utformningen av frågorna omarbetades flera gånger innan 

vi tillslut ansåg att de var lättolkade, hade en neutral värdering i svarsalternativen samt 

skulle förse oss med relevant data. En inledande fråga om hur länge respondenten varit 

anställd i sin tjänst formulerades uteslutande för att kontrollera spridningen av erfarenhet i 

tjänsten hos de svarande. Övriga frågor utformade vi utifrån vad vi förväntade oss skulle 

bidra med förståelse för våra frågeställningar.  

                                                 
25

 Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, 1994, s. 101-102. 
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Vi inledde enkäten med en kort presentation av oss själva, för att deltagandet inte skulle 

riskera att blandas ihop med en medarbetarundersökning utformad av ledningen. Genom att 

presentera sig som en oberoende part kan risken ha minskat att chaufförerna använde 

tillfället för att framföra åsikter till chefer eller ledning, genom att exempelvis överdriva sina 

svar.  

Vi hade som målsättning att genomföra enkäten med hälften av chaufförerna i 

urvalsgruppen, således 35 personer, efter eventuella bortfall. Hög arbetsbelastning under 

morgonen ledde dock till att enbart de som hade några minuter till godo innan arbetspassets 

början deltog i undersökningen. Det resulterade i 30 svaranden, med ett bortfall av en 

respondent, till följd av oavslutad enkät. Vi hoppas att varken reduceringen av antalet 

svarande eller bortfallet har bidragit med ett avsevärt annorlunda resultat.   

 

Genomförande 

Undersökningen genomfördes strax innan intervjuerna med chaufförerna, på respektive 

lastkaj för att eliminera risken att intervjupersonerna skulle ta del av sina kollegors 

funderingar kring ämnet. De två chaufförer som skulle komma att delta i intervjuerna uteslöt 

vi från urvalsgruppen innan enkäterna delades ut till de chaufförer som passerade entrén 

tidigast under morgonen. Vi kontrollerade att samtliga var chaufförer för skåpbil samt att 

medlemmar av alla fem team fanns representerade. Tillvägagångssättet ansåg vi ge ett så 

representativt urval som möjligt under morgonens strama schema, och samtidigt gav 

chaufförerna mesta möjliga tid att hinna svara utförligt på enkäten. 

2.4 Bearbetning av data  

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefoner och transkriberades i efterhand i 

ett ordbehandlingsprogram. För att få en klar inblick i båda intervjuerna som genomförts 

med chaufförerna, där vi utfört en var, transkriberade vi varandras intervjumaterial. Vi 

kodade data genom att para ihop samstämmiga svar med varandra och även svar som skiljde 

sig åt, oberoende av om den svarande är chaufför eller chef.  En del av de data som samlats 

in har varit till hjälp för vår egen förståelse av olika sammanhang, men däremot inte bidragit 

till att besvara våra frågeställningar, varför de inte finns presenterade i resultatdelen.  

Svaren på de slutna enkätfrågorna sammanställdes i diagramform för att göra resultatet 

översiktligt.  
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2.5 Reliabilitet 

En grundläggande fråga i all sorts forskning är tillförlitligheten i resultaten, reliabiliteten. 

Merriam definierar begreppet till ”i vilken utsträckning resultatet kan upprepas. Kommer 

undersökningen således att ge samma resultat om den genomförs igen?”
26

 Istället för att vi 

båda skulle ställa frågor till endast en respondent valde vi att åka med två separata skåpbilar 

en hel förmiddag och fick då möjlighet att intervjua och observera två respondenter. Att 

genomföra intervjuerna samtidigt, utan att varken vi som intervjuare eller de svarande kunde 

diskutera sinsemellan anser vi kan ha ökat tillförlitligheten och reliabiliteten i resultatet. Den 

kan även tänkas ha höjts genom att vi varit två personer som sammanställt och kodat data, 

då vi stämt av sinsemellan att vi uppfattar innebörderna på samma sätt. Som ensam forskare 

kan risken att ens eget perspektiv i viss mån påverkar resultatet öka. Det kan dock finnas 

nackdelar med att genomföra intervjuer på olika håll. Den mänskliga faktorn gör det svårt 

att använda exakt samma intervjuteknik och valda följdfrågor skiljer sig med stor 

sannolikhet åt. 

2.6 Validitet 

Begreppet validitet definierar Patel och Davison i termer av huruvida det som är menat att 

undersökas verkligen är det som undersöks.
27

 

Vi har låtit respondenterna till stor del tala fritt inom de ämnesområden vi valt att diskutera, 

i vårt fall internkommunikationen, samarbetet mellan olika parter och motivation. Vid de 

tillfällen som respondenterna behandlat ämnen som inte är relevanta i våra ämnesområden 

har vi försökt leda in dem i rätt riktning igen, för att undvika intervjumaterial som är 

irrelevant till vår studie. I själva intervjusammanhanget kan det inte uteslutas att vi låtit 

behandla frågor som inte tillför vår studie något, men genom noggrann sammanställning och 

dialog sinsemellan kan vi ha ökat sannolikheten att undersöka vad som är ämnat och därmed 

validiteten. Under studiens gång har vi haft seminarier där handledare och andra 

uppsatsstudenter har kommit med konstruktiv kritik och åsikter, vilket har hjälpt oss att 

hålla oss till det väsentliga i materialet. 

                                                 
26

 Merriam, Fallstudien - som forskningsmetod, 1994, s. 180. 
27

 Patel. R, Davidson.B, Forskningsmetodikens grunder - att planera, genomföra  

    och rapportera en undersökning, 2011, s. 101. 
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2.7 Triangulering 

”Användningen av mer än en metod eller datakälla vid studiet av en social företeelse i syfte 

att få en extra kontroll av resultatens giltighet och relevans”. Så definierar Bryman och Bell 

begreppet triangulering.
28

 Tanken med triangulering är att ge forskaren en mer översiktlig 

och övergripande förståelse kring undersökningsfenomenet, samt möjligheten att beskåda 

det från olika perspektiv och inte begränsa sig till endast ett.
29

 Vid användning av flera olika 

metoder för insamling av data kan triangulering stärka reliabiliteten.
30

 Vi har i denna 

uppsats valt att samla in empiri och data genom semistrukturerade intervjuer samt enkät. Att 

vi funnits på plats för observationer har även gett oss en bild av hur organisationen ser ut 

och hur arbetsrutiner fungerar. 

2.8 Generaliserbarhet 

Kvalitativa forskningsmetoder möter ofta kritik för att generera resultat som är svåra att 

generalisera.
31

 Ord och meningar måste tolkas och kodas, för att kunna sammanställas, vilket 

inte går att göra med samma exakthet som med ett kvantitativt angreppssätt. Vårt sätt att tackla 

denna kritik var valet att genomföra enkätundersökningen, vilken fungerat som komplement till 

intervjuerna. Eftersom enkäten utformades för ett större antal chaufförer kan resultatet påvisa 

förekomsten av våra intervjupersoners uppfattningar i personalgruppen i stort.   

Studien kan inte generaliseras till den grupp chaufförer på terminalen som tillhör 

lastbilsdistributionen, heller inte PostNord Logistics övriga terminaler eller terminaler överlag. 

2.9 Forskningsetik 

Som tidigare nämnt har vi valt att hålla respondenternas identitet hemlig, för att skydda den 

personliga integriteten. Vi har under arbetets gång, i utformandet av intervju- och 

enkätfrågor samt vid personliga kontakter, låtit oss guidas av ett citat från Denscombe, 

nämligen att ”de som bidrar till forskningen som informanter eller forskningsföremål inte 

ska ha det sämre ställt vid slutet av deltagandet än vad de hade när de började”
32

 Med det i 

åtanke tror vi oss ha genomfört studien utan att göra några forskningsetiska klavertramp.  

                                                 
28

 Bryman, Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2003, s. 596 
29

 Denscombe, Forskningshandboken-för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2009,s, 184. 
30

 Merriam, Fallstudien - som forskningsmetod, 1994,s. 183. 
31

 Bryman, Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2003, s. 508 
32

 Denscombe, Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2009,s. 195. 
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3. Teoretisk referensram 
I det här avsnittet presenterar vi de teorier och modeller som legat till grund för studien, 

som från början väckte intresset för våra frågeställningar och som hjälpt oss att analysera 

våra resultat. Vi redogör för varför vi valt just dessa samt presenterar ett urval av tidigare 

forskning på området. 

3.1 Kommunikationsprocessen 

 
Figur 1. Kommunikationsprocessen (Jacobsen och Thorsvik 2008, s. 296) 

 

Modellen i figur 1 visar hur en kommunikationsprocess mellan en avsändare och en 

mottagare ser ut. Begreppet ”budskap” är kommunikationens innehåll och övriga begrepp 

syftar till själva kommunikationen, från det att avsändaren skickar ett budskap till dess att 

mottagaren har uppfattat och tolkat budskapet. Modellen visar på vikten av att i varje 

kommunikationsprocess identifiera vem som kommunicerar med vem, hur budskapen 

uppfattas samt att kunna såväl sända som motta information så korrekt som möjligt för att 

den inte ska förvrängas på vägen. Kommunikationsprocessen visar hur många personer kan 

bli deltagare och inneha rollen som både sändare och mottagare samtidigt. Modellen visar 

även tydligt hur det kan uppstå kommunikationsproblem i en organisation.
33

 

Kommunikationsprocessens första steg är när en avsändare kodar information, det vill säga 

formulerar och uttrycker vad som ska förmedlas. Kodningen sker när avsändaren översätter 

sin tanke med informationen till text eller ord. Den överförs sedan till mottagaren, vanligen 

genom tal eller skrift, som själv måste avkoda för att kunna tolka budskapet. När mottagaren 

                                                 
33

 Jacobsen, Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2008, s. 296. 
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svarar avsändaren definieras det i modellen som återkoppling, och när den sker är rollerna 

ombytta. Genom att studera modellen är det lätt att förstå hur missförstånd vid 

kommunikation kan uppstå, inte minst när informationen vandrar mellan flera personer och 

alla kodar och avkodar budskapet på skiljda sätt. Den information som tillslut 

kommuniceras kan då vara en helt annan än vad ursprungliga avsändaren hade som 

intention.
34

 

3.2 Kommunikationskanaler 

 
                     Figur 2. Olika kanalers förmåga att förmedla rik information. (Jacobsen och Thorsvik, 2002 s. 299) 

 

Innan information kan förmedlas till en annan människa måste en kanal för att överföra 

budskapet väljas. Det finns kanaler för skriftlig respektive muntlig information. Varför man 

väljer att skilja på dessa två beror för det första på att information förmedlas både verbalt 

och icke-verbalt, genom till exempel kroppsspråk och blickar, vid direkta samtal, ansikte 

mot ansikte. Enligt Jacobsson och Thorsvik förmedlas endast 7 % av den information som 

mottagare uppfattar genom ord vid ett sådant samtal. 55 % förmedlas genom kroppsspråk 

och ansiktsuttryck. Resterande 38 % förmedlas genom meningsuppbyggnad.
35

 

För det andra så förekommer en stor skillnad mellan skriftlig och muntlig kommunikation 

när det gäller att förmedla riklig information. Precis som figur 2 visar så är den skriftliga 

kommunikationen, till skillnad från den muntliga, begränsad i avseendet att förmedla riklig 

information, vilket är dess främsta nackdel. En viktig skillnad kan också finnas i 

återkopplingen, eller avsaknaden av den, samt reaktionen. Muntlig kommunikation 

genererar en direkt reaktion på budskapet medan skriftlig kan ta lång tid att få återkoppling 

och respons på.
36

  

                                                 
34
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3.3 Transaktionellt ledarskap 

Transaktionellt ledarskapet är baserat på utbytet mellan ledaren eller chefen och ”den som 

följer”, i vårt fall den anställda. Ledaren ger den anställda både resurser och belöningar i 

utbyte mot motivation, produktivitet och effektivt utförande av uppgifter. Nahavandi 

presenterar två stilar av transaktionellt ledarskap: 
37

 

Contingent Reward: Ledaren förser sina anställda med utlovade belöningar när de slutfört 

en överenskommen uppgift eller nått utsatt mål. Uppgiften måste vara välskött och slutförd 

på ett sätt som gynnar, ledaren, de anställda och organisationen. Vissa menar enligt 

Nahavandi att transaktionellt ledarskap kan skapa struktur och leda till positiva resultat och 

att individualistiska kulturer kan reagera positivt, medan andra påstår att transaktionellt 

ledarskap kan hämma innovationskraft. Contingent Reward innebär att ledaren får lära sig 

att förstärka lämpliga beteenden samt motverka olämpliga. 
38

 

Management by exception är en ledarstil där ledaren samspelar i liten mån med sina 

anställda, om några enbart ger begränsade direktiv och ingriper endast när saker går fel. De 

anställda ges stor frihet så länge de inte gör vitala misstag.
39

 

3.4  Transformativt ledarskap 

I dagens organisationer eftersträvas ledare som kan inspirera sina anställda och göra det 

möjligt för dem att anta nya revolutionerande förändringar. Transformativt ledarskap 

beskriver Nahavandi som innehållande tre betydande faktorer; karisma/inspiration, 

intellektuell stimulans och individuell prövning. En kombination av dessa tre utgör ett 

ledarskap som tillåts uppnå storskalig förändring. 
40

 

Karisma och Inspiration: Grundpelaren i det karismatiska ledarskapet är relationer som 

skapar starka känslomässiga band mellan ledaren och anhängaren, vilket skapar lojalitet och 

tillit. I denna ledarstil är den anställda/anhängaren inspirerad att tillmötesgå ledarens vision. 

Den starka lojaliteten och respekten som definierar relationen mellan en karismatisk ledare 

                                                 
37

 Nahavandi, The art and science of leadership, 2014,s, 116. 
38

 ibid. 
39
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40
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och dess följare kan bana väg för genomförandet av stora förändringar genom att minska 

motståndet.
41

 

Intellektuell stimulans: Den andra faktorn i transformativt ledarskap är ledarens förmåga att 

motivera sina anställda att lösa problem genom intellektuell utmaning samt att uppmuntra 

till innovation och problemlösning. Ledaren inspirerar sina anställda att se på 

problemlösning med nya ögon genom att utlösa diskussioner och debatter. Ledaren 

uppmuntrar sina anställda att prestera bättre än vad som tidigare ansetts möjligt. Intellektuell 

stimulans inbegriper en stark egenmakt, vilket bedyrar de anställda om sin förmåga och 

kapacitet att prestera och gör det möjligt för dem att söka nya lösningar. Transformativt 

ledarskap har visat sig skapa egenmakt som i sin tur ökar teamets effektivitet.
42

 

Individuell prövning: Den sista faktorn i det transformativa ledarskapet är baserad på 

utvecklingen av en personlig relation med varje anställd. Ledaren ser till att alla anställda får 

individuell uppmärksamhet samt att ledaren behandlar varje anställd på ett unikt sätt men 

ändå rättvist och korrekt. Som ett resultat av detta känner sig de anställda speciella, 

motiverade och uppmuntrade, vilket leder till såväl bättre individuell utveckling som 

prestationsförbättring. 
43

 

De tre ovan beskrivna faktorerna kombineras för att göra det möjligt för ledare att 

genomföra nödvändiga förändringar i en organisation. Det känslomässiga band som kopplas 

till det karismatiska ledarskapet övervinner det psykologiska och känslomässiga motståndet 

mot förändringar. Den intellektuella stimulansen skapar möjlighet för nya lösningar och 

innovationer och den enskilda relationen mellan ledaren och den anställda uppmuntrar och 

skapar motivation.
44

 

3.5 Path Goal Theory 
 

Path Goal teorin utvecklades i början av 1970-talet och beskriver en ledares roll som att 

bereda vägar för den anställda eller underordnade att använda för att uppnå mål. Genom 

detta tillåter ledaren den anställda att uppfylla sina behov och samtidigt nå sina egna mål. 

                                                 
41

 Nahavandi, The art and science of leadership, 2014,s, 117-118. 
42

 ibid, s. 118. 
43

 ibid. 
44

 Ibid. 



16 

 

De upprättar en relation sinsemellan som kretsar kring utbytet av vägledning eller stöd mot 

produktivitet och tillfredsställelse.
45

 

Path Goal teorin definierar fyra ledarbeteenden; Directive leadership, där ledaren klargör 

vad som förväntas av medarbetarna och etablerar regler och normer. Supportive leadership, 

där ledaren är vänskaplig och motiverar genom visad omsorg. Participative leadership, 

innebär att ledaren konsulterar sina medarbetare och är delaktig. Achievement-oriented 

leadership, syftar till att ledaren sätter höga mål och förväntar sig att medarbetarna har en 

hög prestationsnivå.
46

 

3.6 Maslows behovshierarki  

Psykologen Abraham Maslow forskade om motivation och formade redan på 1940-talet en 

förklaringsmodell i fem steg som visar hur människor prioriterar sina behov. Den har 

reviderats många gånger och mottagit en del kritik för att inte ha empiriskt stöd samt för att 

ge en alltför generell bild av ett omfattande forskningsområde. Dock har den haft stor 

genomslagskraft och är fortfarande en väl nyttjad modell när det kommer till att i enkelhet 

förstå människors behov, såväl inom försvarsmakten som reklam- och ledarskapsforskning, 

varför vi trots kritiken anser att den är relevant att presentera. 

Enligt modellen har människor en inbyggd strävan att klättra uppåt på de olika behovsstegen 

och nå självförverkligande, men för det krävs att samtliga behov lägre ned i hierarkin är 

tillfredsställda. Behov från de olika stegen kan samexistera, men de övre blir inte 

prioriterade förrän de lägre är fyllda. Som barn startar alla på det nedersta steget och det är 

sedan möjligt att pendla mellan de olika nivåerna genom livet, beroende på livshändelser 

och omständigheter som påverkar i någon av riktningarna.
47

   

                                                 
45

 Nahavandi, The art and science of leadership, Pearson Education Limited, 2014, s. 77. 
46

 Hughes, R.L, Ginnett, R.C, Curphy, G.J, Leadership – Enhancing the Lessons of Experience, 2006, s.381. 
47
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Figur 3. Maslows behovshierarki (Egen utformning) 

Fysiologiska behov:  Att ha tillgång till mat, vatten, syre och sömn. 

Trygghetsbehov:  Att känna säkerhet och trygghet, att ha en stabil vardag med 

rutiner att förhålla sig till. 

Sociala behov:  Att känna samhörighet och ha känslomässiga band till familj 

och vänner. 

Behov av uppskattning:  Att få ett erkännande från andra genom status, 

självförtroende, respekt och uppskattning för kompetens. 

Behov av självförverkligande:  Att få använda sin kapacitet och vara den mest kompletta 

versionen av sig själv. Ett tillstånd som kommer till uttryck 

på individuella sätt men där personlighetsutvecklig är i 

fokus.  

3.7 Herzbergs tvåfaktorsteori  

Psykologen Frederick Herzberg vidareutvecklade Maslows modell och lanserade år 1959 sin 

idag flertalet reviderade modell Herzbergs tvåfaktorsteori. Teorin hör till de klassiska 

motivationsteorier som anses ha bidragit betydande i forskning kring arbetsmotivation. Han 

skiljer i teorin på de grundläggande hygienfaktorerna, vilka härletts ur de lägre stegen i 

Maslows behovshierarki, och de högre ordnade motivationsfaktorerna, vilka kommit ur de 

högre stegen. Hygienfaktorerna reducerar missnöje då de är uppfyllda, men bidrar inte till 
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arbetstillfredsställelse eller motivation. Motivationsfaktorerna kan skapa motivation och 

tillfredsställelse, men kan däremot aldrig reducera missnöje. 

 

Figur 4. Herzbergs tvåfaktorsteori (Herzberg 2003, s. 38) 

Herzberg menade att de faktorer som på en arbetsplats leder till trivsel inte är desamma som 

de som leder till vantrivsel. Goda arbetsförhållanden och en bra lön är inte faktorer som 

skapar trivsel och motivation utan enbart bidrar till ett tillstånd med avsaknad av vantrivsel. 

I en arbetssituation där anställda har varierande och intressanta arbetsuppgifter och får 

erkännande för sina prestationer skapas välbefinnande, men avsaknaden av dessa faktorer 

leder inte till det motsatta utan endast avsaknad av välbefinnande. Motivationsfaktorerna 

kan med andra ord skapa trivsel på arbetsplatsen, men avsaknaden leder däremot inte 

nödvändigtvis till vantrivsel.
48

 

Något som var revolutionerande när teorin lanserades var Herzbergs ståndpunkt att lön var 

en hygienfaktor som inte fungerade motiverande
49
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Herzberg menar i sin artikel Motivation-Hygiene Profiles, Pinpointing what ails the 

organisation att många arbetsplatser med bristande motivationsfaktorer gör försök att ersätta 

dem med hygienfaktorer, exempelvis genom att erbjuda ekonomisk bonus vid hög 

prestation. Han menar dock att för att genom bonussystem nå en långvarig motivation måste 

den upprepas kontinuerligt samt att ekonomisk ersättning inte leder till en varaktig 

attitydförändring.
50

   

Val av teorier 

Valet av kommunikationskanaler som teori är en rimlig grund för denna studie eftersom vi 

undersöker internkommunikationen. Teorin redogör för samtliga kommunikationsvägar och 

definierar hur förmedlingen av riklig information fungerar. Med hjälp av denna teori kan vi 

se hur väl medarbetarna respektive cheferna kommunicerar, vilken kommunikationskanal 

som föredras samt om valet av just denna kan ha betydelse i förmedlingen av det budskap 

som når fram. 

Nästkommande teori, kommunikationsprocessen, påminner om kommunikationskanalerna 

men definierar mer djupgående hur information färdas; hur den kodas och sänds vidare. 

Med hjälp av denna teori kan vi titta på berörda parters avsikt med informationsspridning, 

hur tolkning av informationen görs och hur det vidare kan påverka motivationen.  

Transaktionellt ledarskap, transformativt ledarskap samt Path Goal teorin använder vi för att 

se hur cheferna väljer att utöva sitt ledarskap och hur de väljer att motivera sin personal, hur 

pass involverade cheferna är i det arbete som utförs av medarbetarna.   

Maslows behovshierarki och Herzbergs tvåfaktorsteori beskriver på ett konkret sätt hur olika 

faktorer påverkar anställdas upplevelse av sin arbetsplats. De kan på ett överskådligt vis 

hjälpa oss att analysera hur den rådande arbetssituationen påverkar motivationen. 

3.8 Tidigare forskning 

Welch undersöker ämnet internkommunikation i sin artikel ”Mastering internal 

communication: Knowledge foundations and postgraduate education”. Welch menar 

följaktligen att det har ägnats för lite uppmärksamhet åt den interna kommunikationen trots 

dess antagna betydelse för medarbetares engagemang och organisatoriska effektivitet. Hon 

menar också att det finns ett så kallat vakuum i vägledningen om vilka särskilda kunskaper 
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som förutsätts för en effektiv internkommunikation i praktiken. För att hantera detta gap 

analyserar hon i denna empiriska artikel data som är införskaffad genom en online-

undersökning av kommunikationsproffs.
51

 

I en annan artikel ”Appropriateness and acceptability: Employee perspectives of internal 

communication” belyser Welch ännu en gång ämnet internkommunikation, men med 

anställdas perspektiv som utgångspunkt. Hon förklarar betydelsen av den interna 

kommunikationen och hur den stödjer organisatorisk effektivitet genom bidraget till goda 

relationer, vilka möjliggör god kommunikation mellan chefer och medarbetare. Welch 

fokuserar på de anställda i studien och lägger tyngdpunkten på deras åsikter och önskemål, 

vilket tidigare forskning sällan tagit hänsyn till, då den ofta fokuserat på chefer och 

ledning.
52

 

Även i ”Internal communication: definitions, parameters, and the future” av Ana Vercic, 

Dejan Vercic och Sriramesh belyses betydelsen av internkommunikation och att den blir allt 

viktigare som en organisatorisk funktion, samt att den idag är bland de snabbast växande 

inriktningarna inom kommunikationshantering. Intresset började på 1990-talet i USA och 

spred sig kort därefter till Europa med växande kraft. I denna introduktion tas flera viktiga 

frågor upp som berör ämnet samt presenterar resultaten från en Delphi studie av ledare för 

europeiska sammanslutningar för internkommunikation. Respondenterna ser det som en 

tvärvetenskaplig ledningsfunktion som samordnar delar av personalförvaltningen, 

kommunikation och marknadsföring, men även som en del av organisationens 

kommunikationsfunktion som ledande och teknisk. Respondenterna hävdar även att den 

interna kommunikationen är en ensamstående faktor i organisatorisk framgång.
53

 

I sin studie, Employee Engagement: A driver of Organizational Effectiveness, tar docenten 

Sundaray ställning till de anställdas engagemang och motivation inom en organisation. Han 

menar att anställdas engagemang bör värderas högt i en organisation och att det är viktigt att 

man blir hörd som anställd. Anställdas engagemang och höga motivation är en positiv 

attityd mot organisationen. Dessa värderingar har snabbt ökat i popularitet och betydelse på 

arbetsplatser och påverkar organisationer på många sätt. Sundaray belyser vikten av att 

känna igen sina anställda och låta engagemanget hos anställda hjälpa organisationen 

uppfylla sina uppdrag och viktiga affärsmål. I studien finns ett antal faktorer som påverkar 
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medarbetares engagemang och motivation. Sundaray menar detta bör vara en kontinuerlig 

process av lärande, förbättring och handling.
54

 

Val av tidigare forskning 

Valet av tidigare forskning baseras på de två huvudbegrepp som lyfts i vår studie och det är 

internkommunikation och motivation. Welch skriver i sina artiklar ” ”Mastering internal 

communication: Knowledge foundations and postgraduate education”
55

 och 

”Appropriateness and acceptability: Employee perspectives of internal communication”
56

 

om internkommunikationens betydelse och att allt för lite uppmärksamhet har ägnats åt den. 

Hon skriver även om ämnet interkommunikation utifrån medarbetarnas perspektiv, vilket 

sällan gjorts, och därför gör denna artikel (Appropriateness and acceptability: Employee 

perspectives of internal communication) än mer intressant. Denna forskning är relevant då 

den berör det vi undersöker.  

Det intressanta i artikeln ”Internal communication: definitions, parameters, and the 

future”
57

 är att resultat presenteras från en Delphi studie där respondenterna har konstaterat 

att den interna kommunikationen är en viktig och ensamstående faktor i organisatorisk 

framgång och inte bara ett hjälpmedel för att påverka andra faktorer, som den traditionellt 

betraktats som. 

4. Empiri och resultat 
Efter en kort presentation av företaget där vi gjort vår studie redogör vi för resultaten från 

de intervjuer vi genomfört med terminalens filialchefer, följt av intervjuer med två 

chaufförer. Därefter presenterar vi resultaten från enkätundersökningen vilka presenteras i 

diagram. 

 

PostNord Logistics 

2009 gick svenska Posten samman med Post Danmark och bildade koncernen PostNord, ett 

publikt aktiebolag som ägs av svenska och danska staten. Inom koncernen ryms fyra bolag, 

varav det ena är PostNord Logistics, där vi fick möjlighet att genomföra vår studie.  

Via sina 120 terminaler runt om i Norden levererar PostNord Logistics paket och pallar till 

företag, serviceställen och i viss mån privatpersoner. I slutet av 2013 la PostNord Logistics 
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ned sju av sina terminaler i Stockholmsområdet och samordnade pall- och pakethantering 

till en ny terminal i Veddesta norr om Stockholm, vilken är den största och mest moderna. 

Terminalen är 19 000 kvadratmeter stor och har kapacitet för att ta emot och leverera 60 000 

paket och 3 500 pallar per dygn. Paketsorteringen är helautomatiserad och den största 

majoriteten av de 450 anställda är chaufförer. Motivet bakom omstruktureringen var ökad 

kapacitet, för att bland annat kunna möta den paketvolym som ökande e-handel medför, 

samt att tillgodose behovet av konkurrenskraftiga logistiklösningar.
58

 

4.1 Intervju 

4.1.1 Intervju med Filialchefer  

 

Som ansvariga för skåpbilsdistributionen finns två filialchefer anställda, vilka sporadiskt 

vistas bland chaufförerna men främst arbetar från sitt kontorsrum som ligger i anslutning 

till terminalen. Cheferna arbetar mycket ihop och beslutsfattande sker nästan uteslutande 

gemensamt dem emellan. De får direktiv och håller regelbunden kontakt med 

produktionschefen på huvudkontoret, men fungerar på terminalen som beslutande organ 

och ytterst ansvariga för att distributionen med skåpbilarna fungerar. En trappa ned 

arbetar transportledningen som består av sex personer, varav en enbart arbetar 

administrativt. Övriga fem transportledare vistas under morgonen på kajerna där 

chaufförerna lastar sina bilar för att se till att aktuell information når ut och för att finnas 

till hands om problem uppstår. Chaufförerna arbetar i fem olika team, hemmahörande på 

fyra separata lastkajer. Arbetsdagarna för chaufförerna inleds med att lasta de kollin, som 

under natten sorterats på terminalen, i respektive bil och registrera var och ett av dem i 

handdatorer för att de ska vara möjliga att spåra. Varje chaufför avgår från terminalen vart 

efter dem är klara med lastningen och återkommer inte förrän alla paket är levererade, 

vilket ofta tar hela arbetsdagen. Under dagen arbetar transportledarna med samordning av 

körningarna genom kontakt med chaufförer och kunder. 

 

Kommunikation 

De båda intervjuerna inleddes med att vi introducerades till hur relationerna rent 

arbetsmässigt fungerar mellan alla parter som arbetar med terminalen som huvudsäte. 

Filialcheferna berättar sedan hur de upplever att kommunikationsmönstren ser ut internt och 

de båda beskriver kommunikationsflödena i stort sätt samstämmigt med hur 
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organisationsschemat och olika ansvarsområden ser ut. Till största del startar de aktuella 

informationsleden hos produktionschefen eller filialcheferna själva, färdas via 

transportledningen och slutligen till chaufförerna. I de första leden sköts största delen av 

kommunikationen via e-post, eftersom de alla finns tillgängliga stora delar av dagen via den 

kanalen, och även en del via telefon. Den slutgiltiga information som når chaufförerna 

presenteras till största del muntligt. 

 Figur 5. Organisationsstruktur – Veddesta distribution (Egen utformning) 

 

Filialchef 2 framhåller fördelarna av att sitta i samma arbetsrum som övriga chefer, då 

muntlig kommunikation blir självklar och kontinuerlig. Han beskriver även hur de båda 

filialcheferna ofta har möten på tu man hand för att reflektera över olika situationer och se 

till att de sänder ut gemensam information och för att garantera tydliga budskap till 

transportledning och övriga.  

Vi vill självklart ha en enad röst, samt en tydlig riktning ner till 

transportledningen, så vi sinsemellan pratar väldigt mycket med varandra om hur 

saker och ting ska skötas för att sedan slussa informationen vidare till 

transportledningen. 
(Filialchef 2) 
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Filialchef 2 berättar vidare att transportledarna inte ansvarar för samma team varje dag, 

vilket han menar gör det extra viktigt att de har gemensamma budskap och ett samstämmigt 

arbetssätt för att oklarheter inte ska uppstå. Anledningen att de inte arbetar tillsammans med 

var sitt team är filialchefernas oro att det skulle kunna skapa osäkerhet vid eventuell 

frånvaro av en transportledare. De vill att alla chaufförer ska känna sig trygga med alla fem 

och veta att de kan vända sig till vem som helst av dem.  

Kommunikationen mellan filialcheferna och transportledningen sker mestadels via mail, 

förklarar filialchef 1. De har en kontinuerlig kontakt med transportledarna för att knyta 

samman dagen och håller även veckomöten för att stämma av veckans arbete och försöka 

fånga upp det som eventuellt gått fel. 

Filialchef 2 berättar att de gör det bästa de kan för att ge tydliga direktiv till 

transportledningen men att de sedan bär ansvaret att kommunicera vidare med chaufförerna 

i rent operativa frågor. Anledningen till upplägget är återigen att undvika att ge dubbla 

budskap. Filialcheferna driver dock mycket förändringsarbete som ska ske på längre sikt, till 

exempel förändrade distributionsområden och omstruktureringar hos kunder, vilket de 

utreder i samråd med chaufförerna. Kommunikationen finns alltså där menar han, men den 

är inte lika kontinuerlig som transportledarnas. 

Flytten till Veddesta 

Terminalen i Veddesta är relativt ny och vid öppnandet skedde en del omstruktureringar. 

Verksamheten på nuvarande terminal var tidigare utspridd på ett antal mindre terminaler. De 

hade tidigare större utrymme i personalstyrkan för att ha kapacitet att möta variation i 

arbetsbelastningen. Det var en säkerhet under högt belastade dagar men under dagar med 

lägre paketfrekvens ledde det till överbemanning. Tidigare ansvarade chaufförerna enbart 

för sina rutter och kunde ofta sluta sina pass tidigare än enligt schema, när alla paket var 

levererade. Omstruktureringen som gjorts har inneburit att samma antal chaufförer som 

tidigare får en något högre arbetsbelastning, vilket möts genom gemensamt ansvar där 

chaufförerna inom ett team tillsammans ska se till att allt gods som utgår från den kaj de 

arbetar på levereras innan dagens slut. Förändringen innebär att chaufförer som kört klart sin 

rutt ringer till trafikledningen och hämtar upp gods som av olika anledningar ej blivit utkört 

med morgonens avgång. Majoriteten av chaufförerna har varit med under omstruktureringen 

och filialcheferna menar att gamla rutiner är svåra att bryta och att det fortfarande finns ett 

visst motstånd mot förändringen och de nya arbetssätten.  
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Vi frågar filialchef 1 hur relationerna och sammanhållningen inom teamen är och han är 

snabb med att svara att alla grupper fungerar olika bra. En del har fortfarande svårt att finna 

teamkänslan och vill helst arbeta individuellt. Något de planerar för att uppmuntra detta är 

att införa månatliga teammöten där alla får en chans att träffas och diskutera tillsammans 

med cheferna. Att ge varje team en gemensam röst tror han skulle kunna stärka 

sammanhållningen.  

På frågan om hur sammanhållningen är mellan chaufförerna på de olika kajerna svarar 

filialchef 2 följande: 

Inte så väldigt mycket, vi arbetar ju i team struktur, så om man jobbar på grön kaj då har 

man sitt team där, då blir det oftast så att när de kommer hit på morgonen och hämtar sina 

arbetsredskap så går de till den gröna kajen. Jag skulle säga att våra chaufförer, de allra 

flesta chaufförer, har väldigt dålig insyn i hur det är på andra kajer och vilka som jobbar 

där. Vilket kanske är naturligt när vi är över 200 personer som jobbar på terminalen.  
(Filialchef 2) 

Motivation 

Att hålla motivationen på topp på en arbetsplats med så pass många anställda är inget enkelt 

uppdrag är båda filialcheferna överrens om. Att man valde att dela in chaufförerna i olika 

team med gemensamt ansvar efter förflyttningen till Veddesta var till stor del ett försök att 

skapa gemenskap och att väcka samarbetsviljan i alla, något som skulle fungera 

motiverande. Filialchef 2 tror att de har en alldeles för hög andel chaufförer som inte känner 

motivation inför sina arbetsuppgifter och att det självklart finns bakomliggande faktorer till 

detta.  

Jag tror att vi har vissa delar av vår personalgrupp som kanske har tröttnat lite och jobbat 

länge med samma saker, som kanske vill någon annanstans men fastnade i det här yrket. 

Det finns många faktorer och jag tror att det är många som känner sig omotiverade i 

dagsläget. Jag tror inte det är många som känner sig motiverade till att lägga i en extra 

växel eller försöka lite extra, för vad ger det egentligen? Är det så viktigt? Är det en 

prioriterad fråga att göra något extra och får man någonting för det? Eller är man en i 

mängden av alla 70 chaufförer så att det aldrig syns inte får någon effekt? 
(Filialchef 2) 

  

Han förklarar vidare att motivationsfrågor har uppmärksammats mycket och att de som 

filialchefer fokuserat mycket på att uppmuntra transportledarna att ge feedback till 

chaufförerna. 

 
Vi jobbar väldigt mycket med att de helt enkelt ska ha den kompetensen att framföra 

sådan feedback. Det är självklart väldigt viktigt men det finns inte något utstakat 

arbetssätt hur man ska nå fram. Det måste ju nå personalgruppen när de gjort något extra 

bra och transportledarna måste vara dukiga på att framföra det. 
(Filialchef 2) 
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Han fortsätter med att förklara att de har monitorer nere på terminalen där statistik från 

föregående veckor visas. Vissa är intresserade av informationen som visas på monitorerna 

medan andra inte ens tittar på dem, menar han. Filialchef 1 ger en liknande bild.  

Vissa är väldigt intresserade och vissa inte alls, men jag tror att alla bryr sig fast de inte 

vill erkänna det. Allt handlar ändå om lönsamhet och har man ingen lönsamhet så har 

man heller inget jobb, så funkar det överallt. 
(Filialchef 1) 

Hur ska man få de anställda att nå upp till målen om de inte får någonting för det? Visst 

har vi som arbetsgivare vissa krav på arbetstagarna men att motivera dem har varit svårt, 

men jag hoppas att motivationen kommer med tävlingsinstinkten mellan teamen. Vi har 

dock inte haft möjlighet att dela ut något pris till den som varit bäst eller så, kanske 

möjligtvis att vi skulle kunna dela ut några biobiljetter, men frågan är om man kämpar på 

extra för en biobiljett. 
(Filialchef 1) 

Filialchef 1 lägger även till att han egentligen inte tycker att belöningssystem ska vara 

nödvändigt. Han menar att om någon gör något utöver sina arbetsuppgifter ska den 

självklart ha något för det, men motivationen att göra ett bra jobb för sin lön och uppfylla de 

krav som finns ska vara en självklarhet egentligen.  

4.1.2 Intervju med chaufförer 

 

Chaufförerna för skåpbilar har som ansvar att leverera mindre kollin till framförallt företag 

men även till en del privatpersoner. De är i dagsläget 69 heltidsanställda. De levererar 

inom olika fasta områden i Stockholm och är ofta väl orienterade där de arbetar. Såväl 

chaufför 1 som chaufför 2 har arbetat heltid under mer än två års tid i sina tjänster som 

skåpbilschaufförer. En av dem innehar även rollen som gruppledare för chaufförerna på sin 

kaj, vilket innebär att han har en inofficiell roll som den kollega som delar vidare aktuell 

information inom den egna gruppen. 

Kommunikationen mellan chefer och chaufförer beskrivs av båda intervjupersonerna som 

relativt ostrukturerad. Den grundläggande problematiken anser de båda vara att chaufförerna 

är många till antalet och att de spenderar en väldigt liten del av sin arbetstid inne på 

terminalen. Den stund på morgonen då lastningen sköts är enda tillfället då alla är samlade, 

och då enbart med de som ingår i deras eget team, det vill säga de som utgår ifrån samma 

lastkaj. De fem transportledare som arbetar operativt finns på morgonen tillgängliga på 

kajerna och har vid behov möjlighet att hålla ett samlingsmöte med respektive team. Den 

kommunikationsväg som används när chaufförerna är ute på sina rutter är telefon och i de 

fall då allmänna, korta meddelanden ska nå ut kan handdatorerna användas. 
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Vi har teammöten lite till och från, någon gång ibland kommer någon från 

transportledningen ut på kajen och ropar att det är samling. Så tar de upp vad som 

behöver bli bättre och vad vi gör fel. Och då får vi såklart chansen att ta upp vad vi tycker 

inte funkar om vi vill. Filialcheferna vill gärna vara mycket nere på terminalen men de 

har nog inte riktigt tid. Det är i stort sätt bara trafikledningen som kommunicerar med oss 

och det är de som kontinuerligt ansvarar för att alla paket kommer ut. Cheferna hoppas att 

transportledningen får ut allt och transportledningen hoppas att vi får ut allt. Chaufförerna 

ur de andra teamen kommunicerar vi inte med alls i stort sett. 
(Chaufför 1) 

 
Planen var att filialcheferna skulle komma ner en gång i veckan och se till oss arbetare 

och ha teammöte, vilket lät som en jättebra idé. Men tyvärr så har det inte genomförts. Vi 

har ingen konkret morgonrutin och uppsamling innan utkörning, vilket jag tycker borde 

införas. Vi på kajen har även bett om att få statistik för varje vecka, där tillexempel det 

kan stå hur många paket vi har lyckats köra ut, vilket inte har skett.  
(Chaufför 1) 

 

Chaufför 1 anser att informationsflödet från chefer till chaufförer, om regelmässiga 

förändringar, generellt fungerar bra. Större delen av informationen når dem muntligt, 

antingen från transportledningen eller från en teamkollega. Han menar även att cheferna är 

intresserade av att lyssna på chaufförernas åsikter och förbättringsförslag i den dagliga 

driften. Det finns oftast någon tillgänglig att framföra sina tankar till och med jämna 

mellanrum brukar cheferna själva höra sig för. Han beskriver dock en ständigt pågående 

problematik med vidarebefordringen av informationen till den som är ansvarig för att 

utvärdera och genomföra förändringen.  

De trycker på att det är vi som vet hur allt fungerar och att det är vi som är ute hos 

kunderna och man vet att de vill ha reda på saker som vi upptäcker, men man vill ju ha 

det åtgärdat också. Man har tröttnat lite på att ge feedback för man får ingen feedback 

tillbaka. Om vi pekar på något som behöver förändras, eller om de kommer och frågar om 

det är något speciellt vi tänkt på, så händer det att de ger en lappar att fylla i. Men även 

om man gör det så händer oftast ingenting ändå så varför ska jag stå och fylla i ett papper 

när jag aldrig ser eller hör något om det igen efter att jag lämnat in det? De verkar oftast 

intresserade och lyssnar på vad man har att säga. Det är i nästa steg, att faktiskt göra 

något åt det, som det inte fungerar. Så då vet man att det ligger på någons bord och så går 

man och undrar hur lång tid det tar för den personen att kolla på det. Hade de bara lagt 

ned tid på de här idéerna så hade vi såklart fortsatt att lämna förslag på allt som behöver 

förändras. Det hade motiverat oss att bidra till förbättringar och man hade sluppit vara 

frustrerad över handlingsförlamningen så det hade blivit mer frid och fröjd – alla hade 

vunnit på det. Det hade varit roligt om det faktiskt var så att alla tillsammans satsade på 

att göra det bättre, men i dagsläget känner jag bara att det stjäl min tid och energi, så 

tyvärr har jag nästan slutat rapportera in saker som inte fungerar. 
(Chaufför 1) 

Bilden som målas upp av de båda är relativt samstämmig. 
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Ibland känns det som väldigt mycket snack med liten verkstad. När vi väl berättar något 

eller kommer med förslag så säger alltid cheferna att de lovar att titta på det men i själva 

verket händer det ingenting. Självfallet, förstår jag dem för de har sjukt mycket att stå i, 

men jag tycker ändå att de ska ta till sig det arbetarna har att säga och på ett eller annat 

sätt uppmärksamma det. 
(Chaufför 2) 

Chaufför 1 beskriver hur omstruktureringen efter flytten till Veddesta på vissa håll skapat 

irritation inom teamet. Han beskriver det nya delade ansvaret som positivt rent teoretiskt, 

men att det varit svårt att implementera praktiskt i en personalgrupp som tidigare till stor del 

arbetat individuellt.  

Det är väldigt blandat i attityd hos olika chaufförer när det kommer till att hjälpa 

varandra. Vissa håller hårt i det gamla att de vill köra sin rutt och inget mer. Så det är väl 

en del personer som ställer upp mycket oftare än andra, trots att alla vet att det ingår i 

arbetsuppgiften att köra tills allt är klart, att det inte är ett val man gör för att vara snäll. 
(Chaufför 1) 

 

Han tror även att drivkraften att arbeta så effektivt som möjligt dämpats sedan förändringen. 

Det har såklart påverkat motivationen negativt hos många, att ju snabbare man jobbar 

desto troligare är det att man får en extra körning. Jag tror säkert att många myglar lite 

med tiden när det är på gränsen om de kommer hinna ta en till körning den dagen. Men 

min motivation är att jag vill veta att jag själv hinner det jag ska för dagen, och är jag klar 

jättetidigt kan jag såklart avlasta någon annan. Jag jobbar ju trots allt till 16.30. 
(Chaufför 1) 

 

Chaufför 2 anser att ett eventuellt belöningssystem kanske skulle få personalen att bli mer 

motiverad och engagerad i sitt arbete. Han tillägger att det inte behöver vara någonting 

märkvärdigt utan något litet som tyder på uppskattning, en bekräftelse på att ansträngningen 

lönat sig. 

Motivationen finns inte hos alla och att stressa på dem att hinna med sitt egna för att 

sedan hjälpa någon annan kanske inte är den bästa lösningen. Då vissa inte ens har 

motivationen till sitt eget arbete, varför skulle de då ha det för någon annans? Det primära 

för mig och prioriteringen är självklart mitt egna, men sen ställer jag gärna upp för andra 

om de skulle behöva hjälp, synd att alla inte har den motivationen att hjälpa varandra.  
(Chaufför 2) 

Både chaufför 1 och 2 upplever rapportering och direktiv från cheferna som till viss del 

förvrängt och skönmålat, att uppkomna problem förminskas för att verka enklare att lösa. 

Chaufför 2 menar att cheferna tenderar att lämna strategisk information till chaufförerna 

istället för fakta, vilket leder till sviktande förtroende från deras sida. 

Cheferna kan vara duktiga på att hålla informationen för sig själva, ibland får man 

känslan av att de är bra på att hålla inne sådan information som handlar om förändringar 

som är till det sämre för oss anställda. 
(Chaufför 2)  
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Chaufför 1 ger exempel på en vanligt förekommande situation, nämligen när en chef kort 

inpå ett arbetspass slut ber honom att ta med fem paket extra, varpå han alltid förväntar sig 

att det ska visa sig vara åtminstone tio när de väl ska lastas. 

Säger de en sak vet man att de menar en annan. Jag vill ju verkligen göra ett bra jobb och 

tycker det är jättetråkigt när paketen inte hinner komma ut, men jag vill samtidigt att det 

ska ske inom min arbetstid. Jag vill inte känna mig tvingad att göra uppoffringar om det 

är kort om personal, för det är inte mitt ansvar att planera så att det går ihop. Allt ska ju 

ut, men är det för mycket en dag finns ingen nödlösning. Man har lärt sig med tiden att 

ger man dem lillfingret så tar de hela armen. De vet ju vilka de kan be något extra av och 

vilka som har svårt att säga nej. 
(Chaufför 1) 

 

När man är relativt nyanställd så vill man ju gärna visa framfötterna och ställer upp på allt 

någon ber en om, men med tiden tröttnar man lite på det när det känns som man inte får 

något för det. Man blir trött på de som är dåliga på att ställa upp för andra som har 

mycket en dag, men samtidigt förstår jag dem. Även om cheferna säger att de kan se allt i 

sin statistik så är det ingen vad jag vet som får tillsägelser när de jobbar för dåligt, och det 

uppmärksammas knappast när vi ställer upp och tar extra körningar eller om vi levererar 

snabbt. Ibland känns det som om de har orimligt höga förväntningar på oss, men varken 

de som jobbar på bäst eller sämst får någon uppmärksamhet för det, så det spelar ingen 

större roll hur man presterar. 
(Chaufför 1) 

 

4.2 Enkät 
Här presenterar vi genom diagram ett urval av de resultat vi fått genom den 

enkätundersökning vi genomfört. 30 chaufförer har svarat skriftligt på enkäten och 

respondenter från samtliga fem team finns representerade. 

 

 
Figur 6. Diagram 1 (Egen utformning) 
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Endast en respondent anser att samarbetet med chaufförerna inom det egna teamet fungerar 

mindre bra, till skillnad från resultatet på samma fråga gällande chefer, där uppfattningarna 

skiljer sig åt.  

 
Figur 7. Diagram 2 (Egen utformning) 

 

 

 

 
Figur 8. Diagram 3 (Egen utformning) 

 

 

En tredjedel av respondenterna anser att de oftast nås av information av en kollega och inte 

av chefen. På den öppna följdfrågan vilken informationskanal som föredras är svaren 

spridda, dock föredrar de flesta muntlig information. 4 personer, som alla kryssat för att de 

oftast får information från kollegor, skriver att de föredrar information från chefer. 
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Figur 9. Diagram 4 (Egen utformning) 

 

 

På den öppna följdfrågan om vad personen får för respons när den framför förslag anger 2 

att de inte får någon respons. 3 anger att cheferna lovar att titta på saken, men att det sällan 

sker förändring.   

 

 
Figur 10. Diagram 5 (Egen utformning) 

 

 

Det visade sig vara stora skillnader i intresset för monitorernas resultat. 
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Figur 11. Diagram 6 (Egen utformning) 

 

Majoriteten av chaufförerna säger sig vara motiverade i sitt arbete. Till frågan följde även en 

följdfråga om ”varför/varför inte” personen är motiverad. Av de 9 respondenter som svarat 

på det öppna alternativet anger 4 att de är omotiverade på grund av att de inte får någon 

uppskattning. Av de som säger sig vara motiverade anges anledningar som ”för att jag är 

sån” och ”för min egen del och inget annat”. En person svarar att den är motiverad för att 

jobbet är roligt. 

 

 
Figur 12. Diagram 7(Egen utformning) 
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Uppfattningen bland chaufförerna vilka prestationer som uppmärksammas är att det är 

överhängande negativ kritik som kommuniceras. Totalt sett visar resultatet en upplevd låg 

frekvens av såväl positiv som negativ feedback. 

 

 
Figur 13. Diagram 8 (Egen utformning) 

 

 

5. Analys  

I detta avsnitt analyseras resultatet utifrån vår teoretiska referensram och leder fram till 

studiens slutsats. 

Internkommunikation 

Det framkom att filialcheferna till stor del arbetar från sitt kontorsrum, vilket de delar med 

övriga chefer på terminalen med undantag för transportledningen. Filialcheferna och 

transportledningen kommunicerar kontinuerligt via framförallt e-post och har även en hel 

del telefonkontakt. Modellen kommunikationskanaler framhåller att de båda 

kommunikationsvägarna är att föredra framför längre sammanställningar av text, som 

rapporter och brev.
 59

 Att kommunikationen sker fortlöpande under hela dagen med kortare 

meddelanden och direktiv bidrar enligt modellen till mer aktuell information, vilket kan 

bidra till mer väsentligt innehåll i informationsflödena.  
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Filialcheferna har försökt att utarbeta kommunikationsrutiner för att förmedla samstämmiga 

budskap till transportledning och chaufförer, för att slippa missförstånd och svårigheter i det 

dagliga arbetet. Vi kan se en tydlig koppling mellan kommunikationsprocessen
60

 och 

filialchefernas val att arbeta med detta. Filialcheferna framhåller båda två att rutiner för 

informationsspridning från transporledning till chaufförer finns och att de lägger vikt vid att 

alla ska nås av förstahandsinformation, för att undvika dubbla budskap och förvirring. 

Enkätfrågan till chaufförerna visar dock att en tredjedel upplever att information om 

förändrade arbetsrutiner och övrig aktuell information oftast kommer från kollegor och inte 

från chefer. Muntliga direktsamtal framhålls i modellen kommunikationskanaler som den 

bäst lämpade för att information ska nå fram så korrekt som möjligt.
 61

 Valet att 

kommunicera via den kanalen mellan transportledning och chaufförer kan därför ses som 

förnuftigt. Fungerande rutiner för att alla berörda parter ska finnas närvarande för dessa 

samtal är dock av stor vikt, och framförallt resultaten av enkätundersökningen antydde att 

detta inte finns, eller att de åtminstone inte efterföljs.  

I intervjuerna med chaufförerna framkom även att det finns en skepsis gentemot den 

information som lämnas från cheferna, eftersom de gärna skönmålar den för att problem och 

nya arbetsrutiner ska tas emot med större lättsamhet. Om vi jämför dessa skeenden med 

modellen kommunikationsprocessen kan vi förstå att chefernas kodning av budskap inte 

alltid stämmer överrens med chaufförernas avkodning, vilket leder till omkodning till nästa 

mottagare och i slutänden ett flöde av olika budskap uppkomna ur samma källa.
62

 Ur detta 

kan vi förstå att det är av stor vikt att första avsändaren av information förmedlar budskap så 

sanningsenligt som möjligt. 

Modellen kommunikationsprocessen beskriver vikten av återkoppling mellan avsändare och 

mottagare, vilket är något filialcheferna även tar upp i intervjun att de uppmuntrar till.
 63

 

Eftersom transportledningen är den som framförallt kommunicerar med chaufförerna menar 

filialcheferna att det till stor del är deras ansvar att ge återkoppling och kommentarer till 

dem i deras arbete. De diskuterar mycket med transportledningen vikten av att ge beröm, att 

uppmärksamma goda prestationer och låta chaufförerna veta när deras arbete är extra 

uppskattat. Vid intervjuerna med filialcheferna uppgav de sig arbeta mycket med att 
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förmedla uppmuntrande återkoppling. Respondenternas svar på enkätfrågan gällande 

huruvida de uppmärksammas vid bra prestationer respektive mindre bra, kan vi dock se att 

det upplevs som att mindre bra prestationer uppmärksammas i högre grad. Nästan två 

tredjedelar av de svarande menar att det aldrig eller sällan uppmärksammas om de presterat 

bra.  

 

Kommunikation från chaufförer till chefer 

När filialcheferna talade om kommunikationen inne på terminalen fäste de fokus vid hur de 

kommunicerar med transportledningen och hur de i sin tur kommunicerar med chaufförerna. 

De beskrev hur de haft många diskussioner i frågan och att de har rutiner för hur det ska 

skötas. När vi skulle tala om den kommunikation som färdas i motsatt riktning, med 

chaufförerna som avsändare, verkade det dock inte vara ett lika omtalat ämne. Genom att ha 

en ansvarig chef närvarande på morgnarna, redo att svara på operativa frågor, menade de att 

dialog uppmuntras när den väl är aktuell. Övrig information som chaufförerna vill 

kommunicera sker slentrianmässigt och plockas upp av ansvarig person, vilket fungerar väl 

tycker filialchef 1.  

Vad chaufförerna dock framför, såväl våra två intervjupersoner som en stor del av 

enkätdeltagarna, är att det inte känns motiverat att framföra åsikter, förslag eller 

kommentera saker som behövs åtgärdas eftersom de sällan får någon återkoppling. Chaufför 

1 menade att vare sig han fyller i den blankett som är avpassad för felanmälningar eller 

meddelar någon av cheferna muntligt så gör det ingen större skillnad i resultat. Han beskrev 

hur det snarare skapar frustration än engagemang i personalgruppen att försöka förbättra 

något som inte fungerar när det sällan åtgärdas.  

Withworths beskrivning av den traditionella synen på kommunikation, där vikten fästs vid 

hur en ledare på bästa sätt kommunicerar ut budskap nedåt i organisationshierarkin, är 

skildrande för hur kommunikationsmönstret är uppbyggt på terminalen. Withworth 

framhåller att ledare i moderna organisationer bör vara lika bra på att lyssna som på att tala 

och att tvåvägskommunikation är en viktig källa till information för ledare och även 

nödvändig för att skapa engagemang hos medarbetare.
 64

  

Även docenten Sundaray pekar på vikten av att ta tillvara anställdas engagemang och att en 

viktig del i det pusslet är att låta dem komma till tals och höras, att låta alla vara aktiva 
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deltagare på organisationens väg mot måluppfyllelse. Sundaray menar att anställdas 

motivation och engagemang påverkar organisationen på många sätt och att vägen till att nå 

ett sådant stadium bör vara en process av lärande, förbättring och handling.
 65

 

 

Motivation kopplat till internkommunikation 

På enkätfrågan huruvida chaufförerna känner sig motiverade till att prestera bra på jobbet 

svarade dryga majoriteten av respondenterna ”ja” och övriga ”nej”.  

Filialcheferna är medvetna om svårigheten att skapa motivation i en stor personalgrupp, 

framförallt där majoriteten av de anställda inte känner varandra. I ett försök att öka 

motivationen och försöka upprätthålla den införde filialcheferna vid flytten till Veddesta 

arbetsindelningen med olika team, i hopp om att väcka en tävlingsinstinkt dem emellan. 

Agerandet kan relateras till Maslows behovshierarki som visar på förhållandet mellan 

motivation i förhållande till en individs självkänsla, välmående och behov.
66

 Maslow 

menade att varje individ psykologiskt kan befinna sig på fem olika nivåer av sociala behov, 

där den undre nivån alltid måste vara tillfredsställd för att fokus på en högre nivå ska bli 

eftersträvansvärd. Behovet av uppskattning, att känna sig viktig, är den näst högst nivån och 

ska fungera som en motivationsfaktor. Detta behov kan enligt modellen aldrig uppfyllas om 

de sociala behoven först inte uppfyllts. Det är därför av stor vikt att gemenskap utvecklas 

inom teamen och med chefer för att behovet att känna sig uppskattad och motiverad ska bli 

aktuellt. Genom att känna motivation på arbetsplatsen ökar även viljan att prestera väl, 

vilket även Sundaray belyser i sin studie ”Employee Engagement: A driver of 

Organizational Effectiveness”.
67

 

Chaufförernas arbete innebär en stor frihet, där de under stora delar av dagen transporterar 

paket ensamma i sina respektive bilar, vilket innebär att filialcheferna och 

transportledningen inte har möjligheten att samverka och närvara vid chaufförernas arbete. 

De ingriper endast om någonting har gått fel, i övrigt ges chaufförerna stor frihet att själva 

ansvara för sina arbetsuppgifter. Ledarskapsteorin transaktionellt ledarskap och stilen 

”Management by exception”
68

 som Nahavandi presenterar kan identifieras med denna stora 

frihet som cheferna överlåter till sina anställda, att chefen samspelar i liten mån med sina 

anställda. Denna typ av ledarstil faller sig naturlig i och med att chaufförerna befinner sig på 
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olika geografiska platser större delen av arbetsdagen och bidrar troligt till uppfattningen att 

mestadels negativ kritik angående arbetet når chaufförerna.  

Filialcheferna framhöll i intervjuerna att samarbetet mellan chaufförerna inom varje team är 

viktigt för gemenskap och strävan mot måluppfyllelse. De framhåller att det varierar mycket 

hur väl samarbetet fungerar i olika team, men enkätundersökningen visar på en mer positiv 

bild, där alla chaufförer utom en menar att samarbetet fungerar bra eller mycket bra. 

Filialcheferna planerar att införa månadsmöten med varje team för att få möjlighet att träffas 

och diskutera, i hopp om att det ska leda till en positiv utveckling både på team- och 

individnivå. Målet sägs vara att skapa starkare band mellan chefer och team, vilket kan 

förknippas med Nahavandis ledarskapteori transformativt ledarskap.
69

 Modellen visar på 

vinsten av att skapa starka relationer och möjliggöra utvecklingsmöjligheter för enskilda. 

Filialcheferna sa sig vara medvetna om att det råder sviktande motivation i vissa delar av 

personalgruppen. De bakomliggande orsakerna fokuserade de till det stor del på yttre 

faktorer som inte kunde kopplas till arbetssituationen. De hänvisade flera gånger till 

chaufförernas privatliv och självbild som viktiga faktorer till dålig motivation, att många 

känner besvikelse över sig själva för att de arbetat längre än planerat i yrket och att de 

önskar att de befann sig på en annan arbetsplats. Deras resonemang angående denna 

uppfattning hos vissa chaufförer kan mycket väl stämma, att det skulle vara den 

bakomliggande orsaken till den låga motivationsnivån stämmer däremot inte med den bild 

chaufförerna själva ger. Ser vi till Herzbergs tvåfaktorsteori, vidareutvecklingen av Maslows 

teori
70

, är behovet ”personal life” (privatliv) den minst påverkande faktorn på skalan 

hygienfaktorer, och är därmed inte en motivationsfaktor alls.
71

 Det bör således inte påverka 

motivationen i någon utsträckning. ”Achievement” (prestation) och ”recognition” 

(erkännande) är de motivationsfaktorer som i högsta grad påverkar motivation och trivsel på 

arbetsplatsen, men de förutsätter att alla hygienfaktorer först är uppfyllda. En god relation 

till såväl sin chef som sina kollegor är exempel på behov som måste vara uppfyllda innan 

personlig utveckling och ansvarstagande kan bli reellt. Att chaufförerna själva rår över sin 

arbetsprestation under dagarna lär enligt modellen därför inte upplevas som att de har 

förtroende och tar ansvar, åtminstone inte för den som upplever sina sociala relationer på 

arbetsplatsen som dåliga. Istället uppfattas det för chaufförerna själva som att de vet vad 
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som ska göras i enlighet med chefernas direktiv, och att de av erfarenhet vet hur de ska 

prestera för att inte få kritik, vilket intervjuerna med chaufförerna även påvisade. Denna 

drivkraft ska inte blandas ihop med känslan av ansvarstagande och motivation. 

I intervjuerna med chaufförerna kunde vi konstatera att deras chefer har förhållandevis höga 

förväntningar på deras prestationer, till exempel att alla paket ska vara levererade vid 

arbetsdagens slut, oberoende av volym. Path Goal teorin presenterar ett ledarbeteende vid 

namn ”Achievement- oriented leadership” där ledaren sätter höga krav och mål och 

förväntar sig att medarbetarna ska prestera sitt bästa. I kombination med dessa förväntningar 

kan återkoppling på prestationerna och uppmuntran ses som viktiga faktorer för att 

arbetsbelastningen ska upplevas som en positiv utmaning och en väg till måluppfyllelse.
72

 

6. Diskussion och slutsats 

I det här avsnittet för vi en diskussion kring våra resultat och presenterar studiens slutsats. 

Därefter följer en kritisk granskning av studien och dess källor. Vi ger även förslag på vidare 

forskning inom ämnet. 

Inom de allra flesta organisationer och företag eftersträvas att ha hängiven, motiverad och 

välmående personal. Med den efterforskning vi gjort, inför och under vår uppsats, som 

grund, är vår uppfattning att dagens ledarskapsfokuserade forskningsläge i största mån pekar 

mot att fungerande internkommunikation är en förutsättning för att nå motivation i alla led. 

När vi analyserat våra resultat har vi sett många likheter med såväl läroböcker som 

vetenskapliga artiklar och den bild som målades upp för oss i Veddesta. Den traditionella 

syn på ledarskap, där mottagaranpassad information och direktiv ska färdas från toppen av 

hierarkin och nedåt, verkar vara svår att se förbi. Medvetenheten hos chefer att det är de som 

arbetar i den dagliga driften, i vårt fall chaufförerna, som besitter mycket viktig operativ 

kunskap finns uppenbarligen, men att utarbeta rutiner för att ta tillvara kunskapen är svårare 

att realisera. 

För att personalen ska vilja sträva efter måluppfyllning och känna tävlingsanda är en 

förutsättning att det finns lättillgänglig och löpande information som visar resultat. 

Monitorerna vid terminalens entré finns tillgängliga för chaufförerna, som alla passerar dem 

varje morgon. Att visa resultat för hela terminalens gemensamma prestationer är dock 
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väldigt brett, och den enskilde chaufförens prestationer går inte att urskilja ur de 450 

anställdas arbete. Inte heller på teamnivå finns några specifika resultat att utläsa. Att det inte 

finns ekonomiskt utrymme till belöningar är förståeligt, och i enlighet med den forskning vi 

tagit del av är det heller inte en nödvändig faktor för att skapa motivation, men någon form 

av erkännande är nödvändig. Det hänvisas mycket till en önskan om att kämparglöd och 

tävlingsanda ska väckas i de olika teamen, vilket i sig är en utmärkt idé för att skapa 

motivation, men vi upplever det som oöverlagt att utlysa en tävling utan vare sig resultat 

eller pris. Avsaknaden av erkännande från chefer, som kan utläsas av chaufförernas 

upplevelse av kommunikationen, verkar enligt chaufförerna inte vara sammankopplat med 

ekonomisk ersättning utan helt och hållet meningsfullhet i arbetet.  

Ledare idag är generellt väl medvetna om fördelarna med att ha motiverad personal som 

trivs på arbetsplatsen. Det är mer än 50 år sedan Herzberg lanserade sin välkända och 

beprövade tvåfaktorsteori där han påvisade att de faktorer som, då de inte är uppfyllda, 

skapar vantrivsel bland anställda inte är desamma som de som skapar trivsel. Trots detta 

väljer många idag ändå att rikta fokus på fel faktorer i sin önskan om motivationsskapande i 

personalstyrkan.  

Vårt syfte med den här studien har varit att undersöka huruvida internkommunikation 

påverkar motivationen i en personalgrupp, och våra resultat bekräftar att det stämmer i hög 

grad, åtminstone på vårt undersökningsobjekt. En bredare kunskap om hur motivation kan 

skapas på en arbetsplats genom att koncentrera sig på en välutvecklad interkommunikation 

skulle kunna bidra till såväl gladare anställda som högre effektivitet. 

6.1 Källkritik  

De litterära källor vi använt i studien är verk av etablerade forskare och författare, vilka kan 

antas vara noggrant granskade av andra med stor kunskap på området, vilket ger dem en hög 

trovärdighet. Av de källor vi använt från internet är alla vetenskapliga artiklar, bortsett från 

den information som är tagen från PostNords hemsida.  

Vad gäller våra svaranden i intervjuer uppfattade vi samtliga som tillförlitliga med ett 

engagemang för att lämna så relevant och trovärdig fakta som möjligt. 

Enkätrespondenternas intresse att lämna väl överlagda svar är svårt att avgöra, då 

majoriteten av frågorna hade slutna svarsalternativ. Vid studier på en arbetsplats är det svårt 

att veta om respondenterna uttrycker sina åsikter fullt ut som ett resultat av osäkerheten i 
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vad materialet ska komma att användas till. Vad gäller såväl enkäten som intervjuerna kan 

det inte uteslutas att vissa svar, medvetet eller omedvetet, vinklats till organisationens eller 

den enskildas för- eller nackdel. Genom formulerandet av så neutrala frågor som möjligt, att 

handskas med materialet konfidentiellt samt genom att inte delge syftet med vår studie 

hoppas vi ha reducerat eventuella felkällor. 

6.2 Självkritik 

Vad som skulle göras annorlunda om chansen att göra om studien dyker alltid upp i tanken 

under arbetets gång. Den främsta förändring vi skulle ha genomfört vore att ytterligare 

undersöka möjligheten att få till stånd en intervju med åtminstone en person ur 

transportledningen. Av olika anledningar blev den planerade intervjun inte av, vilket 

lämnade ett kunskapsgap i våra resultat, vilket kan ha påverkat vår analys och slutsats 

negativt.  

Möjligheten att få fler respondenter på enkätundersökningen hade även kunnat stärka 

trovärdigheten i vår studie, samt eventuellt att genomföra enkäterna vid två olika tillfällen, 

för att eliminera risken att den höga arbetsbelastningen påverkade attityden till arbetsplatsen 

negativt tillfälligt. 

  

6.3 Vidare forskning 

Internkommunikation och motivation är två stora ämnesområden med stor bredd för vidare 

forskning. Vad som skulle vara intressant, med koppling till vår studie, är att välja två eller 

fler företag att undersöka i en komparativ studie. De skulle kunna undersökas separat för att 

sedan jämföras för att utröna vilka likheter respektive skillnader som går att finna gällande 

den interna kommunikationen på respektive företag.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
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Bilaga 2 
 

Samtliga enkätfrågor presenterade i diagram samt kommentarer till öppna svarsalternativ under 

respektive. 
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Hur vill du helst få sådan information? 
”Muntligt och/eller dokument. I tid!” 

”Papper” 

2x ”Möten” 

”Från kollegor och på papper” 

”Muntligt eller på möten” 

4x ”Från chefen” (Varav alla hade kryssat ”Från kollegor”) 

”Från chef eller via mail” 

2x ”Muntligt” 

”Möten/mail” 
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och nya rutiner? 



47 

 

 
 

 
 

Om ja, vad får du oftast för respons? 
”Mmm, vi vet” 

2x ”Ingen” 

”De (cheferna) ska kolla upp det. Händer däremot väldigt sällan att förändring sker” 

”Nej! Finns inga pengar” 

3x ”Bra” 

”Vi ska titta på saken” 

””Vi fixar”, men det fixas ej” 

Om nej, varför inte? 
”Vet ej” 

”På min vakt funkar allt bra” 

”Därför att mitt dagliga arbete går bra” 
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Varför/varför inte? 
”Nej. Du får aldrig cred när du gör något bra. De förväntar sig mer och mer av mig som chaufför. 

De tänker bara på statistik och inte personalens hälsa” 

”Ja. För att jag jobbar bra” 

”Ja. För att jag är sån, men då vill jag att allt ska funka och vara drägligt” 

”Ja. För min egen del och inget annat” 

”Nej. Man får ingen uppskattning när man presterar/dålig lön” 

”Ja. För att det är kul” 

”Nej. Det uppmärksammas bara när man gör något dåligt och aldrig något bra” 

”Nej. Man får ingen uppskattning” 

”Ja. Nja…” 
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”Det är ett svagt styre” 

”Har inte tid. Måste jobba nu innan jag presterar för lite” 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide vid intervju med filialchefer 

 

1. Vad är kommunikation för er? 

2. Hur sker kommunikationen mellan er filialchefer och chaufförerna? 

3. Är kommunikationen en viktig del i ert dagliga arbete, på vilket sätt och varför? 

4.  Hur uppmärksammar ni när någon av medarbetarna presterar bra/dåligt? 

5. Hur ser ni på vikten av motivation på en arbetsplats? 

6. Hur motiverar ni er personal? 

7. Hur tar ni till vara på medarbetarnas idéer och åsikter? 

 


