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Kommunikativa 
organisationer



Om forskningsprojektet 
Kommunikativa organisationer
• 2014–2018
• 5 forskare och en doktorand
• Två faser: Kvantitativ och kvalitativ
• Drygt 8000 respondenter, ca. 170 intervjuer
• Deltagande organisationer:

• Eon Sverige, Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Ikea of Sweden, 
Länsstyrelsen Västernorrland, Malmö stad, NCC Sverige, 
Polismyndigheten, Postnord, Stockholms stad, Västra Götalandsregionen



En kommunikativ organisation?
• Har ständigt kommunikation på agendan. 

• Har en utbredd förståelse för att 
kommunikation är en förutsättning för en 
organisations existens måluppfyllelse 
och framgång. 

• Har ett genomtänkt och välfungerande 
kommunikationssystem.

• Värdesätter olika röster och det existerar 
ett aktivt lyssnande för att 
organisationen ska kunna utvecklas och 
anpassas till förändringar.

• Värdesätter dialog som ett medel för att 
uppnå tillräcklig ömsesidig förståelse för 
att kunna handla klokt. 

• Har chefer och medarbetare med 
kommunikativ kompetens som tar ansvar 
för kommunikationen.

• Har en organisationskultur som ligger i 
linje med organisationens 
verksamhetsmål och är ett stöd för 
medarbetarna i deras kommunikativa 
uppdrag. 

• Har kommunikatörer med 
kommunikationsexpertis och som driver 
utvecklingen av organisationens 
kommunikation.



Sju Fem steg mot en kommunikativ(are) 
organisation
1. Utveckla synen på kommunikation
2. Skapa ett öppet kommunikationsklimat som skapar tillit
3. Sätt ledningens kommunikation på kartan
4. Hjälp chefer i deras roll som meningskapare – skapa en 

modernare intern kommunikation
5. Stötta medarbetarna i deras kommunikativa uppdrag



Ledningens 
kommunikation



Ledningens kommunikation ses som 
viktig
• Ledningens kommunikation sätter ramen för kommunikationen 

och klimatet i övriga delar av organisationen
• Skapar tillhörighet och engagemang 
• Ökar medarbetarnas vilja att ta kommunikativt ansvar



Men behöver förbättras

• Medarbetare generellt betydligt mindre nöjda med högsta 
ledningens kommunikation än närmaste chefen.
• Kommunikationsklyfta mellan högsta ledningen och 

medarbetarna ingen naturlag



Ledningskommunikations-index

• Index bestående av frågorna:
• Jag har stort förtroende för den högsta 

ledningen
• Den högsta ledningen har god inblick i vad som 

händer inom organisationen
• Den högsta ledningen är tydlig i sin information 

till medarbetarna
• Attitydskala 1–5

Organisation Medelvärde
4 4
1 3,7
5 3,7
7 3,7
6 3,6
8 3,4
10 3,4
9 3,1
2 3,2
3 2,9



»Vi får se minnesanteckningar [från ledningsgruppsmöten] 
och då är det bara rubriken på frågan man har pratat om. 
Men det finns ingenting om vad man har sagt eller kommit 
fram till. Det är väl ett mått på att man är rädd och inte 
vågar ha en nära kommunikation internt. /…/ Och det sätter 
ju an tonen också i största allmänhet. Tyvärr. Men det är 
liksom en svaghet. Om det är rädsla eller vad det nu är, det 
har jag inte en aning om.«

– Medarbetare



Vad behöver förbättras? Röster från studien

• Å ena sidan brist på tydlighet och information …
• … å andra sidan överflöd av information – oklart vad som ska 

prioriteras
• Bristande synlighet
• Kopplas till upplevelser som ” vet ledningen verkligen hur vi har det?”
• Ledningen ”skulle behöva vara ute mer i verksamheten för att förstå”

• Sisyfosarbete – men värdefullt
• Delaktighet och lyssnande, med reservation



Några konkreta råd

• Skapa en plan för hur ledningen ska kommunicera som grupp
• Berätta om vad ledningen gör i de interna medierna
• Prioritera budskap – färre, men mer genomtänkta!
• Synlig ledning gör att medarbetarna känner sig sedda

• Systematisera och prioritera de kommunikativa dimensionerna 
av ledningens arbete



Chefens 
kommunikation



Mångfacetterad kommunikatörsroll …

• Hantera kommunikation och relationer vertikalt och 
horisontellt
• Å ena sidan leda och kommunicera med den egna gruppen 

medarbetare …
• … å andra sidan samordna kontakter med andra avdelningar 

och kommunicera strategiska ledningsfrågor



… men bristfälliga förutsättningar
• Mellanchefen i en ”kommunikativ skottlinje”
• Ju längre ut i organisationen, desto mindre sällan träffar chefen sin 

egen chef
• Chefer på högre nivåer har mer stöd av kommunikatörerna än 

första linjens chefer
• Inte alltid första linjens chef är delaktiga i strategiska frågor – de 

är lika mycket ”mottagare” som medarbetarna
• Bristande underlag. Brist på tid att bearbeta informationen, vilket 

gör det svårt att sätta in frågor i ett större sammanhang

• Linjechefen blir mer av en brevbärare än en meningsskapare



Vad tycker medarbetarna?

• Generellt sett nöjda med närmaste chefens vardagliga, 
verksamhetsnära kommunikation, tillgänglighet, öppenhet för 
feedback och stöd i det dagliga arbetet
• Däremot finns det utrymme för förbättring när det gäller 

chefens kommunikation om strategiska och 
verksamhetsövergripande frågor



»Uppfattar man informationen och dialogen med 
närmsta chefen som fantastisk bra och dialogen 
med oss [ledningen] som väldigt dålig, då tror jag 
det finns ett problem att hantera som inte rör 
dialogen mellan ledning och medarbetare utan 
då måste man också titta på om det finns några 
problem mellan ledning och första linjens chefer.« 

– Chef i ledningen



»När budget och sånt läggs då skulle man 
kunna få veta lite mer om förutsättningar, 
hur gick det i år, varför och så. /…/ vi får 
ju veta det som rör vår lilla enhet, men 
man skulle ha lite större perspektiv.« 

– Medarbetare



Övertro på linjekommunikationen

• Liknas vid vattenfall eller kaskaderingsprocess
• Fortfarande navet i den interna kommunikationen
• Beskrivs som: ”opålitlig”, ”oprecis”, ”ostrukturerad”, 

”random” och ”urvattnad”
• Tro på att den fungerar av sig själv



Några konkreta råd

• Linjecheferna behöver mer stöd av kommunikatörer
• Ledningen behöver förmedla tydliga prioriteringar
• Ifrågasätta idén om hierarkisk linjekommunikation
• Fundera hur man med hjälp av digitala verktyg och tydligare 

ansvar att själv söka information skulle kunna modernisera 
och utveckla den interna kommunikationen
• Fler USP:ar – medarbetarnas intresse för strategiska 

organisationsövergripande frågor finns inte automatiskt, det 
måste väckas och underhållas



Medarbetarens 
kommunikation



Kommunikationsansvar?

• Medarbetarnas kommunikationsansvar – inget som diskuteras 
eller tydliggörs i någon större utsträckning. Händer att man 
inte ens förstår frågan
• Kommunikationsansvaret i relation till det egna arbetet och 

gruppen – sägs ge sig självt…
• Handlar främst om arbetsmiljö (man ska inte prata ”skit” om 

varandra) och den egna yrkesrollen (hur man skriver journaler, 
bemötande gentemot kund etc.)

• Kommunikationsansvar i relation till organisation och helhet 
oklart – ökar trycket på cheferna



Förväntan om att bli informerad
»Vi förutsätter ju att man läser sina mail och vad som står på 
intranät. Men det gör ju inte alla. Och därför informerar vi ju 
om allt. Så vi ställer ju inte särskilt stora krav på våra 
medarbetare att själva hålla sig informerade. Vi matar av bara 
tusan.«

– Chef

»Det ligger mera på dom [cheferna] att meddela oss – att det 
går neråt, inte att vi själva ska ta reda på saker.« 

– Medarbetare



Medarbetarens 
kommunikationsroller
Madsen & Verhoeven, 2019

Medarbetarens 
kommunikations-

roller
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Kommunikationsansvar

“Anställdas upplevda ansvar för de kommunikativa 
dimensionerna av sitt jobb.”

Dimensioner:
• Jag bidrar till att skapa en bra dialog i min arbetsgrupp. 
• Jag ger ofta feedback till mina arbetskamrater. 
• Det är tydligt vilket kommunikativt ansvar jag har i min roll. 
• Jag talar ofta gott om organisationen. 
• Jag för fram negativa åsikter i min arbetsgrupp om det behövs. 



Faktorer som påverkar det upplevda 
ansvaret för kommunikation
1. Kommunikationsklimatet
2. Närmaste chefens kommunikation
3. Upplevda uppfattningen av kommunikation
4. Kommunikationen mellan högsta ledningen–anställda



Andersson, 2019
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