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1. INLEDNING  
Två   av   de   viktigaste   faktorerna   på   en   arbetsplats   är   en   ledare   som   ger   en   bra   och   strukturerad  

bild   av   hur   arbetet   fungerar   i   företaget   och   att   de   anställda   riktas   mot   ett   mål   med   en   väl  

fungerande   kommunikation   för   att   informationen   skall   komma   fram   snabbt   och   vara   tydlig.   Men  

för   att   lyckas   med   det   behöver   ledare   ha   god   erfarenhet,   kompetens   och   personlighet.  

 

Önnevik   menar   att   ledarens   utmaning   är   att   anpassa   sitt   ledarskap   utifrån   gruppens   och  

individens   mognad   och   förmåga.   På   en   arbetsplats   eller   i   en   grupp   där   det   finns   många   oerfarna  

medarbetare   med   relativt   låga   kunskaper   och   färdigheter   inom   det   aktuella   arbetsområdet   gäller  

det   att   ledaren   ger   en   tydlig   struktur   för   arbetet   i   syfte   att   skapa   trygghet.   Har   ledaren   en  

arbetsgrupp   som   har   lite   mer   kunskap   och   färdighet   så   gäller   det   att   ledaren   kan  

situationsanpassa   sitt   ledarskap   och   mer   agera   övertygande   och   samrådande    (Önnevik   2010,  

page   40) .  

 

 
I   boken    Kommunikation   och   organisation    som   är   skriven   av    Heide.M,   Johansson.C,   Simonsson  

C    (2005)   står   det   i   inledningen   att   kommunikationen   är   en   grundförutsättning   för   att  

organisationer   ska   kunna   existera   och   fungera.   Däremot   är   kommunikationsfrågor   ett   ämne   som  

många   organisationer   underskattar   och   minimerar.   Anledningar   till   detta   kan   antingen   vara   att  

kommunikationen   är   något   som   många   gånger   tas   för   givet   och   som   inte   anses   som   en   viktig  

fråga.   Det   kan   även   vara   så   att   kommunikationsfrågor   sällan   decimeras   till   att   handla   om  

informationsspridning,   alltså   till   hur   organisationens   medlemmarna   effektivt   ska   nås   av   en   viss  

information.  

 

1.1   Bakgrund   till   ämnesval  

Inom   utbildningsprogrammet   Hospitality   Management   vid   Högskolan   på   Åland   har   vi   bland  

annat   läst   kurser   om   kommunikation,   ledarskap,   human   resource   management   och  

gruppdynamik.   De   kurserna   som   nämnts   har,   tillsammans   med   våra   erfarenheter   inom  

kundservice,   väckt   ett   intresse   hos   oss   för   ämnet   kommunikation   på   arbetsplatsen.   Våra  
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erfarenheter   från   olika   arbetsplatser   har   visat   oss   hur   det   kan   se   ut   när   kommunikationen  

fungerar   bra   samt   hur   det   ser   ut   när   det   fungerar   dåligt.   Vi   har   valt   att   undersöka   och   skriva   om  

hur   kommunikationen   ser   ut   och   fungerar   med   olika   verktyg   på   arbetsplatser   mellan  

medarbetare   och   chefer   på   Åland.   Vi   är   själva   intresserade   av   ämnet   och   vill   lära   oss   utav   vår  

egen   undersökning   för   att   i   framtiden   som   ledare   kunna   utnyttja   detta   som   verktyg   i   vår   vardag   i  

arbetslivet.   

 

1.2   Syfte  

Syftet   med   denna   avhandling   är   att   ta   reda   på   hur   chefer   kommunicerar   på   sina   arbetsplatser   och  

vilka   styrkor   samt   utmaningar   som   existerar.   Bisyftet   är   att   undersöka   hur   mötesstrukturen   ser  

ut,   hur   företagen   lyckas   med   förändringar   och   vilka   digitala   verktyg   företagen   använder   sig   av  

för   kommunikationen   på   arbetsplatserna.   

 

1.3   Frågeställning  

● Hur   ska   man   som   chef   kommunicera   i   en   organisation?  

● Använder   chefer   kommunikationsmodeller   och   digitala   verktyg   för   att   göra  

kommunikationen   optimal?  

 

1.4   Teoretisk   referensram  

I   det   här   kapitlet   får   läsaren   ta   del   av   litteratur   som   behandlar   kommunikation   inom   ledarskap,  

organisation   och   digitala   verktyg.   Mestadels   kommer   denna   avhandling   behandla   teorier   som  

behandlar   gott   kommunikativt   ledarskap   och   kommunikationen   mellan   chef   och   medarbetare.  

Teorierna   baseras   mestadels   på   kommunikation   där   kommunikationsmodellerna   kommer   in,  

därefter   presenteras   teorier   om   mötesstruktur,   organisation   och   digitala   verktyg.   En   liten   del   av  

teorierna   handlar   om   förändringar   inom   organisationer.   Dessa   teorier   har   format   våra  

intervjufrågor   för   att   kunna   få   svar   på   vår   frågeställning   samt   analysera   hur   svaren   binds   ihop  

med   teorierna   som   är   en   grund   för   vårt   examensarbete.   
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1.5   Avgränsningar  

Det   finns   många   olika   sätt   att   skriva   om   kommunikation   i   ledarskap.   Exempel   på   detta   är   olika  

ledarskapsstilar,   ledarroller,   kommunikationens   mål   och   strategier,   olika   kommunikationsformer  

och   konflikter   inom   kommunikationen.   I   vår   avhandling   tar   vi   inte   upp   dessa   delar   utan   kommer  

istället   att   utforska   vilken   typ   av   kommunikationsverktyg   organisationer   använder   sig   av   mellan  

chef   och   medarbetare.   Vi   har   valt   att   endast   undersöka   och   dokumentera   verbal   och   skriftlig  

kommunikation   och   inte   beröra   icke-verbal   kommunikation.   Verbal   kommunikation   är   ett  

uttryck   om   hur   vi   kommunicerar   med   varandra   genom   ord   på   olika   sätt.   Det   är   mer   direkt  

kommunikation,   med   genomtänkta   ordval   för   att   nå   varandra   bättre.   Icke   verbal   kommunikation  

är   när   vi   pratar   med   varandra   genom   kroppsspråk,   olika   miner,   gester   och   blickar.   Den   typen   av  

kommunikation   kan   vara   olik   i   olika   länder   och   kulturer,   den   är   också   oftast   omedveten   och  

impulsiv.  

 

1.6   Tidigare   forskning  

Det   finns   många   forskningsarbeten   som   handlar   om   kommunikativt   ledarskap.   Den   avhandling  

som   vi   har   valt   att   använda   oss   av   som   tidigare   forskning   är   på   kandidatnivå   och   vi   kommer   att  

fortsätta   vår   forskning   baserat   på   Åkerströms   arbete.  

 

I   Åkerströms   (2016)   arbete,    Kommunikation   i   ledarskap:   En   undersökning   om  

kommunikationen   mellan   chefer   och   medarbetare   på   ett   hospitalityföretag   med   olika   enheter,  

visar   forskningsresultatet   hur   utvecklingssamtal   och   konflikthantering   ser   ut   på   ett   mindre  

hospitalityföretag.   I   avhandlingen   har   skribenten   gjort   två   undersökningar,   en   kvalitativ   med  

djupintervjuer   som   besvarats   av   avdelningschefer   och   en   kvantitativ   med   enkätfrågor   som  

besvarat   av   medarbetare   från   samma   företag.   Huvudsyftet   med   detta   arbete   är   att   skribenten   vill  

ta   reda   på   hur   kommunikationen   fungerar   mellan   chefer   och   medarbetare   på   en   mindre  

hotellkedja,   och   bisyftet   handlar   om   hur   medarbetarnas   motivation   och   effektivitet   påverkas   av  

chefens   sätt   att   kommunicera.   

 

Detta   examensarbete   kan   läsare   hitta   länkad   i   källförteckningen.   
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2. METOD   OCH   URVAL  

2.1   Kvalitativ   metod  

Med   kvalitativ   metod   menas   det   enligt   Ahrne   (1984)   att   det   inte   baseras   på   kvantifierad   data.  

Användning   av   denna   typ   av   metod   lägger   stora   krav   på   forskaren   i   och   med   att   metoden   inte  

garanterar   vetenskaplighet    (Cwejman   1990,   page   58-60) .  

 

Vid   en   strukturerad   intervju   förbereds   frågorna   av   undersökaren   i   motsats   till   en   ostrukturerad  

intervju.   Vid   en   ostrukturerad   intervju   bestäms   istället   ett   tema   av   forskaren   som  

intervjupersonen   får   utgå   ifrån   och   svara   på   fritt   under   intervjun    (Cwejman   1990,   page   64) .  

 

Vi   har   valt   att   använda   en   kvalitativ   metod   för   vår   empiri   till   detta   arbete.   Undersökningen  

består   av   nio   intervjufrågor   som   ställts   i   sex   stycken   djupintervjuer   med   chefer   från   olika  

hospitalityföretag.   Alla   respondenter   är   anonyma   i   vår   avhandling.   

 

2.2   Etik  

“Etik   kan   definieras   som   en   teoretisk   reflektion   över   människors   och   samhällens   normer   och  

moraliska   förhållningssätt.   Studiet   av   etiska   teorier   kan   hjälpa   oss   att   identifiera   moraliska  

sammanhang   i   samvaron   med   andra,   finna   förhållningssätt   och   möjliga   handlingsalternativ   samt  

värdera   de   olika   möjligheternas   moraliska   innebörd   och   praktiska   konsekvenser.   

Etik   handlar   ytterst   om   vilken   värld   vi   vill   leva   i   och   vilken   sorts   människor   vi   vill   vara.”  

(Heberlein   2014,   page   19-20) .  

 

Vårt   urval   av   respondenter   är    mellanchefer   och   vd:ar   från   olika   hospitalityföretag.   De   sex  

respondenter   och   deras   arbetsplatser   har   ställt   upp   på   intervjuer   till   denna   avhandling   och  

kommer   vara   fullständigt   anonyma.  
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3. TEORIER  

3.1   Kommunikationsmodeller  

Kommunikationsmodeller   används   som   ett   verktyg   till   att   göra   kommunikationen   optimal.  

Modellerna   visar   hur   kommunikation   kan   se   ut   och   visar   olika   typer   av   hinder   som   kan   försvåra  

kommunikationen   på   diverse   sätt.   

 

Önnevik   beskriver   kommunikationsmodeller   på   följande   sätt;   kommunikationsmodellerna   består  

av   processer   som   formar   kommunikationen.   Grundläggande   handlar   det   om   att   en   sändare  

skickar   ett   budskap   till   en   mottagare   som   tar   emot   budskapet   i   någon   form.   Sändaren   kodar  

budskapet   och   det   är   upp   till   mottagaren   sedan   att   tolka   det.   Anledningen   till   att   det   kan   uppstå  

missförstånd   eller   liknande   handlar   om   olika   brus   som   kan   försvåra   tolkningen   av   budskapet  

som   skickas   mellan   sändare   och   mottagare    (Önnevik   2010,   page   81) .  

 

Språkets   meningsskapande   funktion   är   basen   för   synsättet   om   kommunikation.   Det  

dominerande   synsättet   för   kommunikation   handlar   om   att   överföra   ett   budskap   som   avsändaren  

avser,   till   en   mottagare,   som   ska   tolka   samma   mening.   Hamrefors   menar   att   kommunikationen  

handlar   om   att   överföra   en   mening   med   hjälp   av   språket    (Hamrefors   2014,   page   51) .  

 

3.1.1   Barriärmodellen  

Nilsson   och   Waldemarsson   skriver   om   hinder   i   kommunikationen   och   förklarar   barriärmodellen  

som   följande;   språkvanor,   kulturer,   attityder   och   personlighet   reflekteras   i   kommunikationen   och  

bidrar   till   förståelsen   av   vad   som   görs   och   sägs   (se   figur   av   barriärmodellen   nedan).   Genom  

språket   öppnar   vi   upp   oss   för   varandra   när   vi   annars   är   instängda   i   oss   själva.   Vi   kan   inte  

överföra   exakt   information   från   vårt   inre,   däremot   kan   vi   ge   en   grund   för   våra   egna   och   andras  

framtida   upplevelser.   

  I   den   här   modellen   förklaras   kommunikation   mellan   människor   som   tolkningar   av   den   ena  

personens   tankar   och   avsikter.   Det   går   inte   att   överföra   rena   tankar   från   ett   huvud   till   ett   annat,  
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däremot   kan   det   överföras   en   grund   från   den   första   personen   till   den   andra   som   sedan   den   andre  

personen   får   tolka.   

  Figuren   nedan   visar   att   person   “A”   överför   en   grund   av   sina   tankar   till   person   “B”   som   sedan  

“B”   får   tolka.   Hindret   i   modellen   och   figuren   är   behov   och   värderingar   som   finns   inuti   hjärnan.  

På   grund   av   språk   och   kultur   kan   människor   kommunicera   på   ett   sätt   där   hindret   minskas   

(Nilsson   and   Waldemarson   2016,   page   21-26) .  

 

 

 
Figur   1:   Barriärmodellen.   Källa:    (Barriärmodellen)  

 

3.1.2   Sändar-   och   mottagarmodellen  

“ Vem   säger   vad,   i   vilket   medium,   till   vem   och   med   vilken   effekt ”   Hovland,   Carl   (1950).  

 

Nilsson   och   Waldemarsson   ser   sändar-   och   mottagarmodellen   som   en   checklista.  

“Vem”   handlar   om   sändaren   och   hen   måste   ha   förståelse   för   att   människor   är   olika   och   tolkar   på  

olika   sätt.   Det   hen   säger   till   en   person   behöver   inte   betyda   att   hen   kan   använda   exakt   samma  

ord   till   en   annan   person   för   att   kunna   framföra   samma   innebörd   med   budskapet.  

“Vad”   gäller   innehållet   och   det   är   oftast   den   viktigaste   faktorn   för   många   i   kommunikationen.  

Däremot   brukar   situation   och   sammanhang   lätt   glömmas   bort   i   detta   sammanhang.   

“Till   vem”   handlar   om   mottagaren   och   där   måste   budskapet   anpassas   till   vad   mottagaren   har   för  

värderingar   och   vilket   sammanhang   det   inträffar   för   att   budskapet   ska   uppfattas   eller   få   avsedd  

verkan.   
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“I   vilket   medium”   handlar   om   hur   budskapet   framförs,   om   det   är   genom   e-post,   telefon,   sms,  

ord,   gester,   beröring   eller   affisch.  

“Effekt”   är   resultatet   eller   påverkan   som   sker   via   kommunikationen.   Det   är   det   som   knyter   ihop  

allting   och   om   alla   punkter   har   följts   ska   budskapet   ha   kommit   fram   som   det   var   avsett  

(Nilsson   and   Waldemarson   2016,   page   21-26) .  

 

3.1.3   Filter-   och   brusmodellen  

Haney   (1992)   har   skapat   påståendet   “container-felslutet”som   betyder   att   människor   rent  

generellt   tror   att   mening   och   innebörd   är   densamma   oavsett   vem   som   säger/mottar   budskapet.   

 

Nilsson   and   Waldemarson   (2016,   page   21-26)    menar   att   vi   i   så   fall   inte   skulle   behöva   tolka  

varandras   budskap   eftersom   det   överförs   exakt   så   som   sändarens   tankar   innehåller.   Men  

eftersom   människor   med   jämna   mellanrum   missuppfattar   och   missuppfattas   ligger   mening   och  

innebörd   någon   annanstans.   Därför   rymmer   den   tredje   modellen   tre   faktorer   som   kanal,   brus  

och   filter.   

“Kanalen”   handlar   om   hur   budskapet   överförs.   Till   exempel   telefon,   e-post   eller   med   annan  

elektronisk   funktion.   

“Filtren”   består   av   erfarenheter,   förutsättningar,   värderingar   och   kulturella   skillnader.   

“Bruset”   förstör   sändarens   mening   med   budskapet.   Mottagaren   tolkar   alltså   budskapet   på   fel   sätt  

och   kommunikationen   blir   misslyckad.  

“Fysiska   störningar”   kan   bero   på   allt   mellan   dålig   telefonlinje   till   att   någon   stammar   fram   till   att  

en   person   har   en   hörselnedsättning.  

“Semantiskt   brus”   betyder   däremot   att   sändare   och   mottagare   inte   tolkar   ord   och   begrepp   som  

förmedlas   på   grund   av   bland   annat   skilda   språkvanor.  

“Psykologiskt   brus”   är   konsekvenser   av   fördomar   och   psykologiska   försvar   som   är   oundvikliga  

i   kommunikationen.   

Se   filter-   och   brusmodellen   nedan.  
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Figur   2:   Filter-   och   brusmodellen.   Källa:    (Filter-   och   brusmodellen)  

 

3.1.4   Hammarmodellen  

Detta   är   en   vardagsmodell   som   de   flesta   använder   sig   av.   Det   går   ut   på   att   när   en   person   säger  

något   till   en   annan   och   den   personen   inte   förstår   upprepas   meningen   flera   gånger   och   högre   för  

varje   gång   tills   budskapet   har   kommit   fram.   Detta   sker   ofta   till   exempel   med   barn   eller   sambo.  

Det   kan   även   förekomma   i   situationer   med   språkskillnader    (Nilsson   and   Waldemarson   2016,  

page   21-26) .  

 

3.2   Organisation   och   kommunikation  

Organisationen   styrs   av   en   kommunikation   mellan   chefer   och   medarbetare   i   företaget.   För   att  

kommunikationen   ska   fungera   behövs   det   en   struktur,   som   består   efter   behovet   av   ordning,  

arbetsfördelning   och   specialisering.   Det   är   viktigt   att   hitta   en   balans   där   cheferna   ska   inte   bli  

överbelastade   med   all   information,   utom   att   den   viktigaste   och   nödvändigaste   informationen   ska  

ges   vidare.   Medlemmar   i   organisationen   ska   vara   bra   utbildade,   kunna   sitt   område   och   ha  

gemensamma   mål   för   att   kunna   arbeta   effektivt   och   ha   en   genomtänkt   kommunikation.  

 
Heide   och   Weick   (2005)   anser   att   utan   kommunikation   finns   det   ingen   organisation.  

 

“If   the   communication   activity   stops,   the   organization   disappears.   If   the   communication   activity  

becomes   confused,   the   organization   begins   to   malfunction.   These   outcomes   are   unsurprising  

because   the   communication   activity   is   the   organization”    (Heide   et   al.   2005,   page   19) .  

 

13  



 

I   det   så   kallade   “organisationssamhället”   som   det   kallas   på   grund   av   att   samhället   består   av   flera  

olika   organisationer   är   kommunikationen   en   grundförutsättning   för   att   en   organisation   ska  

skapas,   existera   och   kunna   utvecklas.   Enligt   Barnard   (1930)   uppstår   en   organisation   när   det  

finns   människor   som   kommunicerar   med   varandra   och   som   är   beredda   att   arbeta   gemensamt  

mot   samma   mål.   “Utan   kommunikation,   ingen   organisation”    (Heide   et   al.   2005,   page   17) .  

 

Kommunikationen   är   grunden   för   att   alla   delar   av   en   organisation   ska   fungera.   Heide   (2005)  

säger   att   om   kommunikationen   försämras   gör   även   organisation   detsamma   och   om  

kommunikationen   slutar   att   existera   kommer   även   organisationen   att   göra   det.   Barnard   (1930)  

menar   att   en   organisation   existerar   när   det   finns   människor   som   kommunicerar   med   varandra  

och   arbetar   mot   samma   mål.   

 

Alvesson   (2014,   page   4 1)   anser   att:  

 

In   an   organizational   context,   communication   is   the   process   through   which   meaning   is   created   and,  
over   time,   sedimented.   Communication-   as   an   institutional   form-   articulates   meaning   formations  
which,   when   habitualized   over   time,   provide   the   background   of   common   experience   that   gives  
organization   members   a   context   for   their   organizing   behavior.   Communication   is   thus   not   simply   the  
vehicle   for   information,   but   rather   is   the   very   process   by   which   the   notion   of   organizing   comes   to  
acquire   consensual   meaning.   Organizing   is   therefore   continuously   created   and   recreated   in   the   act   of  
communication   among   organization   members.  
 

 

I   en   organisation   är   det   väldigt   viktigt   med   bra   kommunikation.   För   att   arbetet   ska   fungera   och  

vara   effektivt   behöver   det   finnas   tydlig   kommunikation   mellan   medarbetare   och   chefer.   Om  

kommunikationen   är   svag   och   inte   tydlig,   kan   det   uppstå   problem   som   kanske   från   början   inte  

är   stora.   Däremot   kan   de   med   tiden   växa   och   bli   större   vilket   orsakar   flera   problem,   som   till  

exempel   att   medarbetarna   blir   sjukskrivna,   arbetet   står   stilla   eller   är   obalanserat   och   det   kan   lätt  

tillkomma   konflikter.   Med   de   problemen   mår   inte   heller   organisationen   bra   och   om   det   pågår  

långvarigt   kan   det   börja   synas   utåt.   För   att   undvika   liknande   problem   bör   cheferna   sätta   tydliga  

roller   och   mål   för   personalen.   Särskilt   för   de   nyanställda   som   behöver   veta   exakt   vad   de   ska  

göra   och   vilka   tydliga   uppgifter   de   har.   Att   allt   ska   flyta   på   är   viktigt   i   en   bra   kommunikation.   

 

I   olika   delar   av   karriären   kommer   de   flesta   att   upptäcka   att   samtalet   är   en   nödvändig   ingrediens   i  

bra   ledarskap.   Det   leder   ingen   vart   med   besvärliga   medarbetare,   de   bästa   problemlösningarna  
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kommer   inte   fram   och   organisationen   kommer   inte   att   lyckas   ta   sig   ur   krislägen,   om   inte  

utveckling   för   förmåga   till   att   föra   djupgående   samtal   både   i   grupp   och   öga   mot   öga.   “Samtalets  

svåra   konst   fordrar   återkommande   praktik,   eftertanke,   självdisciplin   och   i   viss   mån   inlärd  

teknik”   ( Önnevik   2010,   page   107 ).  

 

Kommunikationen   är   ett   verktyg   och   en   grund   som   organisationen   inte   klarar   sig   utan.   Om   den  

brister   eller   fallerar   kommer   inte   organisationen   fungera   optimalt.   För   ökad   förståelse   och  

kunskap   används   kommunikationen   som   hjälpmedel   inom   organisationen.   Att   kunna  

kommunicera   optimalt   och   inse   att   kommunikationen   är   en   viktig   ingrediens   i   ett   bra   ledarskap  

underlättar   organisationens   välmående   och   hittar   de   bästa   problemlösningarna   lättare.   

 

“Kommunikationen   är   avgörande   för   att   samtliga   organisationsmedlemmar   ska   få   kunskap   om,  

förstå   och   bli   delaktiga   i   organisationens   mål”     (Heide   et   al.   2005,   page   19) .  

 

Putnam,   Phillips   och   Chapman   (1996)   säger   följande:   “All   organizational   theories   contain  

implicit   notions   about   communication,   and   all   communication   theories,   in   turn,   provide  

important   insights   about   organizing”    (Heide   et   al.   2012,   page   38) .  

 

“The   structure   of   communication   itself   produces   no   constraints   if   and   only   if,   for   all   possible  

participants,   there   is   a   symmetrical   distribution   of   chances   to   choose   and   to   apply   speech-acts”  

(Alvesson   2014,   page   140) .  

 

Kommunikationsteorier   och   organisationsteorier   hänger   ihop   och   utan   den   ena   delen   fungerar  

inte   den   andra   optimalt.   Kommunikationsstrukturen   är   gränslös   så   länge   alla   deltagare   inom  

organisationen   får   möjligheter   till   att   välja   och   tillämpa   talhandlingar   som   passar   var   och   en   så  

att   kommunikationen   blir   mer   individanpassad.   

 

“Organizational   action   is   an   indeterminate   outcome   of   substantial   struggles   between   different  

agencies;   between   people   who   deploy   different   resources;   people   whose   organizational  

identities   will   be   shaped   by   the   way   in   which   disciplinary   practices   work   through   and   on  

them…”    (Alvesson   2014,   page   168) .  
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   3.3   Företagsanda  

Företagsanda   är   något   som   finns   i   alla   företag,   det   är   ungefär   som   företagets   själ.   Det   skapar   en  

stämning   i   företaget   och   det   är   därför   viktigt   att   ta   väl   hand   om   den.   Chefernas   uppgift   är   att  

skapa   en   tydlig   och   väl   fungerande   kommunikation   samt   arbeta   mot   gemensamma   mål  

tillsammans.  

 

Alla   i   organisationen   måste   veta   vilka   mål   företaget   strävar   mot   och   vad   de   ska   söka   efter   vid  

eventuell   förnyelse.   Reinius   (1998)   konstaterar   att   det   är   därför   ledningen   alltid   måste   ge   en   klar  

och   tydlig   information   och   skapa   en   stark   företagsanda    (Heide   et   al.   2012,   page   147) .  

 

“En   formell   ledare   anger   minimigränsen   för   vad   som   måste   presenteras   i   arbetet,   och   enligt  

Mayo   (1946)   har   den   informella   ledaren   dessutom   en   förmåga   att   stimulera   arbetaren   till   en  

maximal   prestation   utifrån   individens   egna   förutsättningar”    (Lindmark   and   Önnevik   2011,   page  

32) .  

 

Företagsanda   är   viktigt   i   en   organisation   för   att   anställda   ska   veta   vilka   gemensamma   mål   de  

arbetar   mot   tillsammans.   En   organisation   behöver   ha   tydliga   mål   och   värderingar   för   att   den   ska  

fortsätta   växa.   

 

“Organisationsvariabler   som   mål,   anpassningsförmåga,   formalisering,   centralisering,  

specialisering   och   teknologi   och   delsystem   som   administration,   auktoritet,   företagskultur   o.s.v.  

har   ansetts   kunna   fånga   in   organisationers   karaktär   och   fungerande”    (Alvesson   2014,   page   37) .   

 

3.4   Digitala   verktyg  

Digitala   verktyg   används   allt   mer   i   den   kommunikativa   världen   i   dag   och   de   utvecklas   hela  

tiden.   Medarbetarna   hinner   inte   bli   vana   med   det   ena   digitala   verktyget   innan   det   kommer   ett  

nytt.   Däremot   är   det   ett   effektivt   och   enkelt   sätt   att   kommunicera   med   varandra   via   digitala  

verktyg.   
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Nya   kommunikationsmönster   medförs   från   ett   digitaliserat   arbetsliv   där   gränsdragningar   mellan  

privata   och   professionella   identiteter   förändras   och   blir   otydliga.   Detta   kan   påverka   individens  

personliga   integritet   mellan   fritid   och   arbete.   Detta   leder   till   att   makt   och   kontroll   vänder   från  

ledning   till   medarbetare.   

Effekten   av   digitaliserad   arbetsrelaterad   kommunikation   har   visats   på   mer   användning   av  

skriftlig   kommunikation   via   e-post   och   sms.   Intern   kommunikation   via   e-post   har   visat   en  

förebyggande   och   samordnande   funktion   samt   är   även   relationsbyggande   och   förändrings  

förberedande   på   arbetsplatsen.   Däremot   kan   överanvändning   av   e-post   leda   till   negativa   effekter  

där   hantering   av   e-post   tar   upp   en   stor   del   av   arbetstiden   och   kräver   snabba   svar    (Albinsson   and  

Arnesson   2018,   page   3) .  

 

Det   är   enkelt   att   kommunicera   via   digitala   verktyg   för   att   det   når   flera   mottagare   samtidigt   än  

vad   det   gör   om   kommunikationen   kommer   muntligt.   Digitala   verktyg   är   därför   ett   bra   sätt   att  

informera   medarbetare   om   vad   som   händer   i   organisationen   och   på   så   sätt   får   de   det   nerskrivet  

så   att   informationen   ej   kan   misstolkas   som   det   lätt   kan   göras   när   kommunikationen   är   muntlig  

(Gilan   and   Hammarberg   2016,   page   223) .  

 

Digitala   verktyg   blir   allt   mer   populära   och   är   till   för   att   underlätta   kommunikation   på  

arbetsplatser   och   i   det   privata   livet.   I   dagens   läge   handlar   frågan   inte   längre   om   ifall   vi   ska  

använda   digitala   verktyg,   utan   istället   hur   vi   ska   använda   de   på   bästa   möjliga   sätt   beroende   på  

till   vilket   syfte   det   handlar   om.   Med   muntlig   kommunikation   kan   man   komma   långt,   men   med  

digitala   verktyg   till   hjälp   kommer   kommunikationen   ännu   längre.   

 

3.5   Mötesstruktur  

Möten   handlar   om   kommunikation.   För   att   det   ska   fungera   bra   i   företaget   och   att   både  

medarbetarna   och   cheferna   ska   sträva   mot   gemensamma   mål   på   ett   smart   sätt,   är   det   viktigt   med  

olika   möten.   Det   behövs   för   att   kommunicera   och   ge   varandra   feedback   om   hur   det   går   och   vad  

som   behöver   göras   för   att   nå   gemensamma   mål.   
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“Inom   det   privata   näringslivet   får   cheferna   för   det   mesta   ledarskapsutbildning   i   form   av   kortare  

eller   längre   specialbeställda   kurser,   som   kan   innehålla   mer   praktiska   kommunikativa   inslag   som  

utvecklingssamtal,   “feedback”   och   “coaching”.   I   offentliga   organisationer   däremot   är  

ledarskapsutbildningen   ofta   bristfällig”    (Heide   et   al.   2005,   page   20) .  

 

“Mötet   handlar   om   kommunikation   (i   en   vidare,   kulturell,   snarare   än   teknisk   eller   faktainriktad  

mening).   Kommunikation   kan   mera   generellt   sägas   utgöra   en   central   aspekt   på   organisationer,  

något   som   avspeglas   i   en   stor   och   växande   mängd   litteratur   på   teamet   organisation   och  

kommunikation”    (Alvesson   2014,   page   41) .  

 

Det   finns   två   typer   av   möten   som   företag   använder   sig   av.   Effektiva   möten   är   att   föredra   för   ens  

personal   för   att   det   motiverar   personalen   med   rutiner   och   gemenskap   medans   ineffektiva   möten  

brukar   resultera   sig   i   att   stressa   upp   och   ge   frustrerade   medarbetare.   För   att   få   med   hela   gruppen  

att   samarbeta   och   jobba   gemensamt   mot   samma   mål   är   möten   det   viktigaste   verktyget.   “Möten  

är   den   viktigaste   arenan   för   ditt   ledarskap   eftersom   de   skapar   samarbete   och   leder   arbetet  

framåt”    (Hilmarsson   2016,   page   163-165) .  

 

Med   möten   kan   problemlösningar   skapas   på   ett   gemensamt   sätt   eftersom   medarbetare   och  

chefer   kan   sitta   tillsammans   och   diskutera   hur   saker   och   ting   ska   hanteras.   Det   finns   utrymme  

under   möten   att   diskutera   hur   företaget   fungerar,   vilka   mål   och   värderingar   organisationen  

strävar   efter,   prata   om   förändringar   som   behöver   genomföras   eller   reda   ut   medarbetares  

frustrationer   på   arbetsplatsen.   

 

3.6   Förändring  

Organisationer   lever   i   en   ständig   förändring.   För   att   genomgå   en   förändring   på   ett   bra   sätt,  

behövs   en   bra   kommunikation   mellan   chefer   och   medarbetare   under   tiden   och   en   förmåga   för  

cheferna   att   få   alla   medarbetare   med   på   förändringen.  

 

Gilan   and   Hammarberg   (2016)    säger   att:     “De   bästa   ledarna   förstår   att   de   måste   vara   bra   på   att  

veta   inte   bara   vad   de   vill   förändra,   utan   hur   de   får   människor   att   vilja   följa   med   på  
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förändringståget.   De   som   inte   lyckas   klura   ut   det   kommer   att   ha   drömmen   men   inte   nå  

resultatet”.  

 

Anställdas   kunskap   och   förståelse   om   förändringar   och   vad   det   medför   för   organisationen   är  

ytterst   viktigt.   Vi   handlar   med   hur   vi   uppfattar   en   situation   eller   ett   föremål   som   ska   förändras  

och   har   därför   en   betydelse   för   hur   förändringsarbetet   kommer   att   fortsätta.   Detta   kommer  

resultera   i   huruvida   verksamheten   har   gynnats   eller   ej   utav   förändringen   som   skett    (Heide   et   al.  

2005,   page   156) .  

 

Ett   vanligt   förekommande   problem   är   att   kunskap   för   skäl   till   förändringsförsök   ofta   missförstås  

eller   saknas   om   vad   det   är   som   förändringen   griper   in   i.   “Exempelvis   riskerar   relationer   som  

växt   fram   över   tid   att   slås   sönder   när   kunskap   om   dem   saknas   vid   omorganisationer”    (Döös   et  

al.   2014,   page   2) .  

 

Förändringar   sker   nu   som   då   och   är   viktiga   för   att   organisationer   ska   få   möjlighet   att   växa   sig  

större   och   bli   mer   framgångsrika.   Däremot   om   information   och   anledningar   till   varför  

förändringar   ska   ske   inte   kommer   fram   på   ett   optimalt,   kommunikativt   sätt   kan   det   lätt  

missförstås   och   mottas   negativt.   
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4.   EMPIRI  

Detta   kapitel   presenterar   intervjuerna   och   sex   olika   chefsroller.   Vi   har   noggrant   gjort   en   egen  

sammanfattning   av   intervjusvaren   och   presenterar   det   mest   väsentliga   som   svarar   på   våra   frågor.  

Sex   respondenter   har   deltagit   i   vår   undersökning   och   de   har   svarat   på   nio   intervjufrågor   vardera.   

 

De   sex   respondenterna   motsvarar   förmän   av   olika   roller   från   två   restauranger,   två   hotell   och   två  

turistföretag   på   Åland.   

 

Undersökningsmetoder   i   den   här   avhandlingen   består   av   kvalitativa   djupintervjuer   och   besvaras  

av   förmän   från   olika   hospitalityföretag.   

 

4.1   Resultat   av   intervju   med   respondenter  

Vi   har   fått   följande   svar   från   de   sex   olika   respondenterna.   Vi   redovisar   svar   utan   koppling   till  

respondenter   av   forskningsetiska   skäl.   

 

 

      Känner   ni   till   de   olika   kommunikationsmodellerna?  

 

Respondent   1   känner   igen   sändar-   och   mottagarmodellen.   De   andra   modellerna   känns   inte  

bekanta.  

 

Respondent   2   berättar   att   har   hört   benämningen   tidigare   men   behöver   lite   närmare   beskrivning  

om   de.   Deras   företag   använder   mest   sändar-   och   mottagarmodellen.  

 

Respondent   3   svarar   att   modellerna   låter   väldigt   teoretiska   men   känner   igen   dem   först   när   vi  

förklarar   lite   mer   ingående.   Hen   svarar   att   i   deras   företag   använder   de   barriärmodellen  

mestadels,   speciellt   med   sommarpersonal.   Hen   säger   att   sändare-   och   mottagarmodellen   även  

används   som   verktyg   för   kommunikationen   på   arbetsplatsen.   
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Respondent   4   känner   igen   beskrivningarna   av   kommunikationsmodellerna   men   inte  

benämningarna.   Hen   kan   ej   förklara   specifikt   vilken   de   använder   sig   av   mest   eftersom   alla  

individer   inom   företaget   skiljer   sig   åt   och   tar   upp   information   på   olika   sätt.   

 

Respondent   5   känner   inte   igen   de   olika   kommunikationsmodellerna.   Hen   förklarar   att   hen   får  

individanpassa   sitt   ledarskap   och   ta   på   sig   rollen   som   kameleont.   

 

Respondent   6   berättar   att   hen   har   hört   om   kommunikationsmodellerna   tidigare.   Hen   berättar   att  

alla   tolkar   och   hör   på   olika   sätt   vilket   leder   till   missförstånd   och   svår   kommunikation.   

 

 

        Hur   viktig   är   kommunikationen   på   arbetsplatsen   och   varför?   

 

Respondent   1   tycker   att   kommunikationen   är   väldigt   viktig   och   utan   kommunikationen   fungerar  

inte   driften,   speciellt   när   det   gäller   tjänsteföretag.  

 

Respondent   2   svarar   att   kommunikationen   är   absolut   viktig   på   arbetsplatsen   men   samtidigt   det  

svåraste   området   att   arbeta   med.   Med   det   menar   hen   att   själv   vara   tydlig   och   att   försöka  

säkerställa   att   den   andra   personen   tolkar   rätt   information.   Det   är   viktigt   att   vara   noga   när   man  

berättar   informationen   vidare   till   andra   personer,   det   behövs   vara   tydlig   och   rätt   information   som  

man   ger   vidare   för   att   undvika   missförstånd.  

 

Respondent   3   svarar   att   i   ett   hotell   är   kommunikationen   väldigt   viktig   och   receptionen   är   som   en  

“spindel   i   nätet”   för   att   all   information   behöver   de   få   för   att   kunna   informera   andra   behöriga  

enheter.  

 

Respondent   4   tycker   att   ett   företag   kan   endast   lyckas   om   all   personal   drar   åt   samma   håll   och   det  

är   endast   möjligt   om   kommunikationen   är   sammansatt   och   hållbar.   

 

Respondent   5   anser   att   kommunikationen   är   ytterst   viktig   på   arbetsplatsen.   Hen   är   länken  

mellan   personalen   och   kunder   vilket   resulterar   i   att   hen   informerar   personalen   om   vad   som   har  

och   kommer   att   ske   under   dagen   och   framöver   på   arbetsplatsen.   
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Respondent   6   anser   att   kommunikationen   är   en   av   de   viktigaste   pelarna   som   håller  

organisationen   i   skick,   samtidigt   är   det   det   som   förväntas   fungera   direkt   och   underskattas   lätt.  

Alla   individer   tänker   och   kommunicerar   olika   och   det   gör   en   stor   skillnad   om   en   organisation  

har   en   chef   som   har   egenskapen   att   ordentligt   kunna   kommunicera   med   personal   och   förstå  

olikheter.   

 

 

            Hur   upplever   du   att   kommunikationen   fungerar?  

 

Respondent   1   tycker   att   det   finns   inget   företag   var   kommunikationen   skulle   fungera   tillräckligt  

bra.   Hen   tycker   att   kommunikationen   behöver   inte   vara   så   väldigt   strukturerat,   men   helt   utan  

struktur   skulle   kommunikationen   falla   platt.   Deras   företag   har   en   väldigt   informell  

kommunikation,   inte   så   speciellt   strukturerad,   eftersom   de   inte   är   så   många   i   företaget.   

Hen   berättar   också   att   till   sommaren   anställer   de   mer   personal   och   före   anställning   ger   de   i   april  

en   helgkurs,   där   det   informeras   om   företaget   och   arbetet,   för   att   sommaranställda   ska   bli  

informerade   och   bekanta   med   arbetet   i   företaget   och   hinner   bearbeta   det   före   arbetet   börjar.   

 

Respondent   2   säger   att   det   alltid   finns   utrymme   för   att   förbättra   kommunikationen.   Hen   tycker  

att   det   är   svårt   att   kommunicera   med   alla   och   se   att   det   fungerar.   Att   försöka   få   ett   intranät   för   att  

personalen   ska   hitta   informationen   eller   informera   så   att   alla   ska   få   vara   medvetna   om   det.  

 

Respondent   3   upplever   att   receptionen   fungerar   väldigt   bra   i   deras   organisation.   Receptionen  

har   egen   mail   där   de   kommunicerar   med   varandra.   De   använder   ett   meddelandehäfte   där   man  

skriver   all   viktig   information   som   nästa   person   på   plats   behöver   veta   när   de   byter   skift.   

 

Respondent   4   tycker   att   det   är   stor   skillnad   mellan   säsongerna.   Det   varierar   i  

personalomsättning   och   det   förändrar   hur   kommunikationen   fungerar.   Det   framstår   vara   lättare  

att   kommunicera   när   personalomsättningen   är   mindre   än   när   den   är   större.  
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Respondent   5   berättar   att   hösten   är   en   svår   period   där   alla   är   trötta   och   det   leder   till   att  

kommunikationen   blir   missförstådd.   Hen   berättar   att   det   borde   införas   fler   listor   med  

information   för   att   minska   fel.  

 

Respondent   6   anser   att   kommunikationen   skulle   kunna   vara   värre   men   betydligt   bättre   på   hens  

arbetsplats.   

 

 

      Vilket   sätt   tycker   du   är   bäst   att   kommunicera   på,   varför   tycker   du   så?  

 

Respondent   1   svarar   på   denna   fråga   att   det   generellt   sätt   är   det   bästa   att   ha   allting   på   svart   och  

vitt.   Med   det   menar   hen   att   muntlig   kommunikation   kan   ge   allt   får   mycket   utrymme   för  

missförstånd   och   det   bästa   sättet   är   att   kommunicera   skriftligt   eftersom   då   kan   man   gå   tillbaka  

och   titta   vad   som   har   överenskommit.  

 

Respondent   2   säger   att   personliga   möten   är   det   bästa   sättet   att   kommunicera   på   eftersom   man  

lättare   kan   få   en   uppfattning   om   individen.   

 

Respondent   3   tycker   att   meddelandehäftet   som   de   har   fungerar   väldigt   bra.   Oftast   beror   det   på  

ändamålet   och   hur   snabbt   det   behövs   svar   på   frågan.   De   mejlar   mycket   till   varandra   även   fast   de  

sitter   vägg   i   vägg   så   tycker   hen   att   det   är   det   bästa   sättet   att   få   snabba   svar   utan   att   störa.   Hen  

säger   också   att   om   det   är   personliga   saker,   då   är   det   bättre   att   träffas   och   prata   öga   mot   öga.  

Däremot   om   det   är   brådskande   som   behöver   ett   snabbt   svar   så   är   det   bäst   att   kommunicera   via  

telefon.  

 

Respondent   4   anser   att   muntlig   kommunikation   och   skriftlig   via   en   handbok   är   det   som   fungerar  

bäst   i   detta   företag.   

 

Respondent   5   anser   att   muntlig   kommunikation   är   den   bästa.   Hen   föredrar   hellre   muntlig  

kommunikation   öga   mot   öga   eller   via   telefon   för   att   minska   missförstånd   som   ofta   sker   via   mail.   
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Respondent   6   tycker   att   det   bästa   kommunikationssättet   på   arbetsplatsen   är   mail   eftersom   det  

kan   sparas   och   det   finns   skriftligt.   

 

 

Hur   många   och   vilka   digitala   verktyg   använder   ni   er   av   för   kommunikationen   på  

arbetsplatsen?  

 

Respondent   1   svarar   på   frågan   att   de   digitala   verktygen   som   används   mest   inom   företaget   är  

e-post   och   messenger.   Emellanåt   används   Onedrive   och   Team,   ibland   även   Skype   för   att   ha   ett  

videomöte.  

 

Respondent   2   svarar   att   det   flesta   digitala   verktyg   som   de   använder   är   e-post,   Messenger,  

Facebook   och   WhatsApp.   De   försöker   också   få   igång   ett   intranät   var   det   kan   lägga   upp   all  

information   internt.   Personal   mellan   varandra   använder   mejl,   telefon   och   messenger.   

 

Respondent   3   svarar   att   de   digitala   verktyg   som   de   använder   är   olika   bokningssystem   för   de  

olika   avdelningarna.   Personal   använder   sig   av   mejl,   telefon,   Messenger,   vissa   avdelningar   har  

Facebookgrupp   och   kommunikation   via   anslagstavlor   mellan   varandra.  

 

Respondent   4   svarar   på   frågan   att   de   digitala   verktyg   som   används   är   Facebook   varav   där   har  

de   en   grupp   för   kommunikation   mellan   anställda   och   ansvariga.   Sedan   använder   de   sig   av  

Messenger,   e-post   och   telefon.   

 

Respondent   5   berättar   att   de   använder   Facebook,   Messenger   och   Instagram   men   är   generellt  

dåliga   på   att   använda   digitala   verktyg   som   kommunikation   på   arbetsplatsen.   

 

Respondent   6   svarar   att   kommunikationen   med   personal   och   kunder   sker   främst   via   mail   och  

Whatsapp   som   digitala   verktyg.  
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                               Hur   ser   mötesstrukturen   ut?   

 

Respondent   1   svarar   att   mötesstrukturen   är   relativt   spontan.     Deras   enda   strukturerade   och  

planerade   möten   har   de   inför   större   evenemang   och   händelser,   som   oftast   sker   två   veckor   innan  

evenemanget.   Möten   som   berör   marknadsföring   är   också   planerade   och   de   sker   två   gånger   per  

år   samt   stora   planeringsdagar   som   alltid   är   på   hösten   sätts   hela   nästa   års   planering   upp.  

Veckovisa   möten   har   de   inte   för   att   företaget   är   för   litet   för   det.   Hen   berättar   att   de   träffas   varje  

dag   och   tar   flera   spontana   möten   vid   behov.  

 

Respondent   2   svarar   att   de   försöker   ha   ett   avdelningsmöte   en   gång   i   månaden,   eftersom   det   blir  

svårare   under   högsäsong.   Ledningsgruppen   har   möte   en   gång   per   månad   samt   varje   vecka   går  

försäljningsavdelningen   och   VD:n   igenom   hur   bokningsläget   ser   ut.   VD:n   har   också   möte   med  

fastighetsskötaren   en   gång   i   veckan   för   att   veta   hur   deras   arbete   fungerar.   Likaså   med  

housekeepingavdelningen   för   att   kolla   upp   deras   arbete.   Hen   säger   också   att   om   det   finns   behov  

kan   de   ordna   möten   oftare.  

 

Respondent   3   berättar   att   de   inte   är   särskilt   duktiga   på   att   planera   möten,   däremot   har   de  

avdelningsmöten   sinsemellan.  

 

Respondent   4   svarar   att   hen   ansvarar   för   att   hålla   i   möten   när   de   väl   arrangeras   och   det   är   oftast  

små   möten   som   ordnas.   Hen   tror   inte   på   att   stora   möten   löser   något   utan   det   fungerar   bättre   med  

mindre   i   storleken   som   specificerar   sig   mer   för   målgrupp,   såsom   personalmöte   och   möte   för  

ansvariga.   För   mötena   som   sker   en   gång   i   veckan   är   till   för   de   ansvariga   i   företaget   och   en   lista  

används   för   att   underlätta   strukturen   över   vilka   ämnen   som   ska   tas   upp.   

 

Respondent   5   svarar   att   möten   sker   efter   behov.   På   arbetsplatsen   har   de   försökt   anordna  

månatliga   möten   men   det   har   fallerat   när   någonting   annat   dykt   upp.  

 

Respondent   6   svarar   att   avdelningscheferna   har   möte   veckovis.   Det   är   därefter   deras   uppgift   att  

meddela   respektive   avdelning   om   information   som   kan   vara   användbar.   Möten   med   respektive  

avdelning   sker   alltför   sällan   enligt   respondent   6   och   bör   införas   fler   för   att   kunna   lösa   problem  

som   uppstår.   
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               Hur   ser   kommunikationsstrukturen   ut   vid   dessa   möten?  

 

Respondent   1   svarar   på   frågan   att   de   har   platt   hierarki   och   har   egentligen   inga   chefer,   utan   alla   

som   jobbar   i   detta   företag   har   sina   uppgifter   som   de   ansvarar   över   och   det   är   beroende   på   vad  

mötet   handlar   om.   Exempelvis   kan   det   handla   om   planeringsdagen   då   VD:n   själv   är   ordförande  

och   protokollet   skrivs   av   någon   annan.   Är   det   däremot   ett   bröllopsevenemang   är   det   en   av  

medarbetarna   som   är   ordförande   och   för   protokollet.   

 

Respondent   2    svarar   att   under   möten   har   de   agendor   och   skriver   protokoll   för   att   hålla   ordning  

på   vad   de   har   bestämt   och   kommit   fram   till.   Hen   säger   även   att   möten   blir   mera   effektiva   med  

protokoll   och   vet   vad   som   förväntas   och   vad   man   behöver   förbereda.   

 

Respondent   3   svarar   att   på   möten   har   hen   alltid   punkter   som   ska   förmedlas   till   sina   anställda.  

Hen   uppmuntrar   till   att   anställda   ska   dela   sina   åsikter   och   idéer   inför   mötet,   däremot   ska   de  

skickas   in   före   mötet   startar   så   att   respondent   3   kan   förbereda   svar.   Hen   tycker   att   det   fungerar  

bättre   om   det   alltid   är   en   person   som   för   mötet   och   en   annan   person   som   för   protokoll.  

 

Respondent   4   svarar   på   frågan   att   för   möten   som   sker   en   gång   i   veckan   är   till   för   de   ansvariga   i  

företaget   och   en   lista   används   för   att   underlätta   strukturen   över   vilka   ämnen   som   ska   tas   upp.  

För   personalmöten   sätter   de   ut   en   låda   före   mötet   ska   ske   som   är   till   för   att   personalen   ska   kunna  

skriva   lappar   med   feedback   och   lägga   i   som   de   sedan   tar   upp   på   mötet.   Det   är   meningen   att   alla  

ska   kunna   ge   förslag   och   åsikter   samtidigt   som   de   är   anonyma.  

 

Respondent   5   leder   möten   och   sedan   är   det   fritt   för   personal   att   föra   fram   eventuella  

samtalsämnen   som   behöver   diskuteras.   

 

Respondent   6   berättar   att   det   är   restaurangkonsulten   som   oftast   håller   i   veckomötena   och   hen  

antecknar   punkter   som   är   avklarade.   Punkter   som   ej   har   blivit   avklarade   efter   en   viss   tid  

undersöker   de   vad   problemet   kan   vara   och   hen   väntar   så   att   alla   avdelningschefer   får   chans   att  

ta   upp   något.   När   restaurangkonsulten   ej   kan   närvara   under   veckomötena   håller   hotellchefen   i  
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mötesstrukturen.   Hotellchefen   väntar   sällan   på   att   höra   om   någon   annan   vill   framföra   något   och  

hen   går   fort   fram   genom   punkterna.   

Avdelningscheferna   har   bestämt   att   större   beslut   får   inte   genomföras   utanför   mötena   utan   det  

måste   ske   en   omröstning   om   vilka   som   är   för   och   emot,   däremot   hålls   detta   sällan.   Till   och   från  

händer   det   att   en   viss   person   vill   göra   en   förändring   och   genomför   det   utan   kollegors   samtycke.   

 

 

Vilken   typ   av   information   behöver   personalen   för   att   kunna   göra   ett   bra   arbete?  

 

Respondent   1   svarar   på   frågan   att   personalen   behöver   veta   sin   arbetsbild,   vad   de   har   för  

uppgifter   och   ansvar.   Hen   berättar   också   att   man   måste   ge   konstruktiv   feedback   till   sin   personal,  

både   bra   och   dålig,   för   att   de   ska   veta   det   som   fungerar   bra   och   det   som   behöver   förbättras.  

 

Respondent   2   tycker   att   det   är   bra   om   personal   från   olika   avdelningar   vet   vad   som   händer   i  

huset   och   att   de   är   alltid   är   informerade   om   det   mesta.   Att   personal   vet   vilka   deras   uppgifter   och  

ansvar   är,   vad   som   är   på   kommande   och   rutinbeskrivningar.   Hen   säger   också   att   feedback   är  

mycket   viktigt   att   ge   till   personalen   samt   att   informera   om   hur   det   allmänt   går   för   företaget.  

 

Respondent   3   tycker   att   personalen   behöver   veta   nästan   all   information   som   finns   i   företaget,  

särskilt   receptionen   som   behöver   veta   all   bokningsinformation   och   annat   som   rör   kunder   och  

avdelningar.  

 

Respondent   4   anser   att   det   är   viktigt   att   all   personal   får   information   om   lite   av   varje   för   att   kunna  

utföra   sitt   arbete   väl.   Det   är   viktigt   att   de   blir   uppdaterade   om   beslut   före   de   kan   läsa   det   i   media.  

Hen   anser   även   att   det   är   viktigt   för   personal   att   veta   hur   det   går   för   företaget.  

 

Respondent   5   anser   att   personalen   behöver   veta   och   kunna   vinlistan,   menyn   och   speciella  

evenmang   för   restaurangen   för   att   kunna   svara   på   frågor   som   kan   uppstå.   

 

Respondent   6   anser   att   allt   som   rör   respektive   avdelnings   arbetsplats   bör   personalen   ha   rätt   att   få  

veta.   Hen   ger   exempel   på   att   det   kan   vara   verksamheten   i   sig,   historia   bakom,   kommande   event  

27  



 

och   tidigare   problem   som   funnits   hos   organisation.   Receptionen   som   knyter   ihop   hela   hotellet  

behöver   få   veta   information   från   alla   avdelningar.  

 

 

Hur   lyckas   ni   med   förändringar   och   få   personalen   med   på   förändringarna?  

 

Respondent   1   svarar   att   generellt   sätt   om   det   ska   ske   en   förändring   behöver   personalen   vara  

delaktig   och   alla   måste   veta   orsaken   till   varför   det   ska   göras   en   förändring   samt   föra   sina   åsikter  

vidare   innan   förändringens   transformation.   

 

Respondent   2   berättar   att   om   det   blir   nya   ändringar,   till   exempel   i   rutinerna,   då   försöker   de  

skicka   ut   blanketter   för   att   personal   ska   hinna   bekanta   sig   med   de.   Hen   nämner   också   att  

beroende   på   vad   det   är   för   slags   förändring   behöver   information   delas   ut   på   olika   sätt,   vissa  

tillfällen   behöver   det   vara   mer   kontrollerande   och   ibland   inte   lika   mycket.   

 

Respondent   3   säger   att   de   har   i   sitt   företag   genomfört   många   förändringar   men   hen   tycker   att   det  

bästa   med   förändringar   är   att   få   temporära   lösningar   som   är   genomtänkta.   Det   är   bra   att   ha   egna  

lösningar   men   det   är   alltid   bra   att   fråga   av   anställda   om   deras   tips   för   att   få   de   att   känna   sig  

inkluderade.   

 

Respondent   4   anser   att   det   är   olika   beroende   på   individerna   inom   personalen,   en   del   är   positiva  

och   andra   är   negativa   när   det   kommer   till   förändringar.   Hen   värdesätter   högt   när   personalen  

kommer   med   egna   förslag   till   förändringar.   Hen   strävar   efter   och   uppmuntrar   sina   anställda   till  

att   tänka   och   sköta   sig   själva   genom   ord   och   handling.   

 

Respondent   5   berättar   att   personalen   skulle   kunna   vara   mer   öppna   för   förändringar,   istället  

ifrågasätter   de   varför   det   är   nödvändigt.   Däremot   märker   de   i   slutändan   att   det   var   bra   med  

förändring.   

 

Respondent   6   svarar   på   frågan   att   under   tiden   förändringar   sker   i   företaget   uppstår   en   oreda   hos  

hela   organisationen.   En   del   förändringar   håller   medan   andra   fallerar   och   en   del   av   företagets  

historia   handlar   om   snabba   lösningar   istället   för   hållbara.   
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4.2   Analys   och   vetenskaplig   diskussion  

I   det   tidigare   forskningsarbetet,   K ommunikation   i   ledarskap   -   En   undersökning   om  

kommunikationen   mellan   chefer   och   medarbetare   på   ett   hospitalityföretag   med   olika   enheter ,  

har   det   kommit   fram   att   det   är   en   utmaning   för   avdelningschefer   att   sprida   information   på   rätt  

sätt,   men   det   är   något   som   alltid   kan   förbättras   och   utvecklas.   Det   är   viktigt   att   anställda   får   bra  

information   om   hur   det   går   för   företaget   för   att   motivera   sina   medarbetare   att   jobba   mer  

resultatfokuserat.  

Det   visar   sig   i   tidigare   forskning   att   på   möten   stärks   kommunikationen   allt   mer   för   att  

medarbetarna   vågar   berätta   sina   åsikter   och   idéer.   Det   är   avgörande   att   chefen   ska   vara   tydlig  

med   att   förklara   och   informera   sina   medarbetare   när   företaget   ska   genomgå   en   förändring   och  

därmed   vara   lyhörd   för   sina   medarbetares   åsikter   och   synpunkter,   samt   att   de   förstår   orsaken  

varför   förändringen   sker.  

Det   kan   medföra   skillnad   beroende   på   hur   stora   företagen   är.   Om   ett   företag   är   stort   och   öppet  

året   om   med   större   personalomsättning   behöver   det   anordnas   möten   mer   regelbundet   och  

vardaglig   information   behöver   vara   tydlig   mellan   chefer   och   medarbetare   för   att   en  

kommunikation   ska   flyta   på   bra.   Däremot   har   ett   mindre   företag   som   är   istället   säsongsöppet  

eventuellt   inte   lika   stort   behov   av   regelbundna   möten.  

 

4.2.1   Kommunikationsmodeller  

I   vår   undersökning   berättar   respondenterna   att   de   inte   känner   igen   kommunikationsmodellerna,  

eftersom   de   är   för   teoretiska   och   svåra   att   förstå   endast   vid   namn.   Däremot   när   man   berättade  

och   förklarade   djupare   om   kommunikationsmodellerna   förstod   respondenterna   innehållet.  

 

I   undersökningen   berättar   alla   respondenter   att   i   deras   kommunikation   på   arbetsplatsen   används  

till   stor   del   sändare-   och   mottagarmodellen.   En   av   sex   respondenter   förklarar   att   i   deras   företag  

används   även   barriärmodellen.   Inom   avdelningen   housekeeping   kan   somliga   anställda   komma  

från   olika   länder,   särskilt   sommaranställda.   Deras   språknivå   är   inte   alltid   den   bästa   och   detta   kan  

därför   tillföra   problem   med   kommunikationen.   
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4.2.2   Organisation   och   kommunikation  

Alla   respodententer   har   samma   åsikt   om   att   kommunikationen   är   en   mycket   viktig   del   i  

arbetsplatsens   miljö   för   att   information   ska   spridas   vidare   i   rätt   tid   till   rätt   personer.   

Kommunikationen   är   ett   av   det   svåraste   området   att   jobba   med   och   det   kräver   tydlighet,  

förståelse   och   feedback   eller   bekräftelse   om   att   individen   har   förstått   rätt   information   för   att   det  

skall   fungera   bra.   Det   är   även   viktigt   att   all   personal   drar   åt   samma   håll   och   har   samma   mål,   då  

är   det   enklare   att   arbeta   och   förstå   varandra   bättre   samt   det   gör   också   att   kommunikationen   på  

arbetsplatsen   fungerar   bättre.  

Särskilt   när   det   gäller   turistföretag   är   det   betydelsefullt   att   receptionisterna   får   veta   den   nyaste,  

viktigaste   och   mest   korrekta   informationen   först,   eftersom   det   är   receptionen   som   är   centrum   för  

hela   hotellverksamheten   och   har   personlig   kontakt   med   både   medarbetare   och   gäster.   För  

receptionsavdelningen   är   det   väsentligt   med   korrekt   och   snabb   information   hela   tiden,   dygnet  

runt.  

 

Respondenterna   upplever   att   kommunikationen   fungerar   bra   när   allt   arbete   flyter   på   och   de  

anställda   är   nöjda.   När   det   gäller   turistföretag,   nämner   respondenterna,   att   det   är   stora   skillnader  

mellan   säsongerna.   Under   högsäsongerna   behöver   de   anställa   flera   arbetstagare   och  

kommunikation   kan   vara   mer   hektisk.   Under   lågsäsongen   är   medarbetarna   utmattade   och   det  

kan   leda   till   att   kommunikationen   blir   missförstådd.  

 

Vi   fick   svar   på   vår   undersökning   att   fem   av   sex   respondenter   tycker   om   att   kommunicera  

mestadels   skriftligt,   eftersom   de   har   kommunikationen   uppskriven   och   kan   alltid   gå   tillbaka   för  

att   dubbelkolla   innehållet.   Det   var   endast   en   respondent   som   ansåg   att   det   bästa   sättet   att  

kommunicera   är   muntligt.   Men   det   beror   lite   på   vad   kommunikationen   handlar   om.   Till   exempel  

tycker   respondenterna   mer   om   att   kommunicera   muntligt   när   det   gäller   personliga   problem.  

Detsamma   om   det   är   något   brådskande   som   måste   tas   itu   med   direkt.   

 

Det   är   viktigt   att   ledare   eller   medarbetare   anpassar   sitt   ordval   och   sitt   sätt   att   kommunicera  

beroende   på   vem   eller   vilka   man   talar   till,   i   syftet   att   kommunikationen   ska   bli   så   enkel   och  

tydlig   som   möjligt.   En   av   de   stora   utmaningarna   är   att   kunna   beskriva   komplexa   resonemang   på  
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ett   enkelt   och   tydligt   sätt   så   att   alla   verkligen   förstår.   Det   är   som   regel   en   större   utmaning   än   att  

använda   sig   av   svåra   ord   och   begrepp   som   alla   inte   förstår.   Sändarens   och   mottagarens  

motivation   och   förväntningar   på   samtalet   påverkar   givetvis   hur   kommunikationsprocessen  

kommer   att   utveckla   sig.   Individernas   beteende   gentemot   varandra   sätter   sin   prägel   på   resultatet  

av   kommunikationen    (Önnevik   2010,   page   82) .  

 

4.2.3   Företagsanda  

För   att   göra   ett   bra   arbete,   behöver   medarbetare   känna   till   sina   arbetsuppgifter,   vilka   ansvar   de  

bär   och   vilka   gemensamma   mål   företaget   har   samt   allmän   information   om   företaget.   Som   ledare  

är   det   viktigt   att   ge   feedback   till   sina   anställda   och   informera   dem   om   hur   det   går   för   företaget  

allmänt   och   uppdatera   personalen   emellanåt.  

På   ett   hotell   är   det   bra   om   receptionisterna   får   veta   all   information   först   och   så   ofta   som   möjligt.  

I   en   restaurang   är   det   viktigt   för   personal   att   känna   till   vinlistan,   olika   menyer   och   evenemang  

som   är   på   gång.  

 

Smircich   (1983)   anser   att:  
 

De   som   arbetar   i   en   organisation   har   en   viss   kunskap   om   sitt   arbete,   kollegorna   och   om   organisationens  
mål   och   mening.   Denna   kunskap   eller   förståelse   har   formats   och   omformats   under   en   lång   tid   genom  
formell   och   informell   kommunikation   och   den   ligger   till   grund   för   det   vardagliga   arbetet   och   för   hur  
medarbetarna   agerar   i   olika   situationer.  

 

Det   är   viktigt   i   en   organisation   att   alla   medlemmar   vet   sina   roller   och   känner   till   vilka  

arbetsuppgifter   var   och   en   besitter   för   att   skapa   en   förståelse   för   sina   kollegor   och   deras  

avdelningar.   

 

“I   en   organisation   måste   dess   medlemmar   dessutom   ha   en   någorlunda   gemensam   uppfattning  

om   hur   arbetet   ska   utföras,   vem   som   gör   vad   och   varför”    (Heide   et   al.   2005,   page   156) .  

 

4.2.4   Digitala   verktyg  
Det   visar   sig   att   alla   av   de   intervjuade   respondenterna   använder   sig   av   digitala   verktyg   som  

email,   Messenger,   telefon,   Whatsapp   och   Skype.   Det   mest   använda   är   email   för   att   det   anses  
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professionellt   och   alla   som   jobbar   i   samma   företag   har   email.   På   andra   plats   kommer   Messenger  

för   att   det   är   ett   enkelt   verktyg   att   använda   och   det   är   många   som   redan   har   det   privat.   Flera  

företag   gör   marknadsföring   via   Facebook   och   i   arbetsprocessen   har   de   även   Facebookgrupper.  

Efter   de   nämnda   verktygen   är   telefonen   det   som   används   mest.   Det   har   funnits   före   email   och  

Messenger   men   det   används   mestadels   endast   för   brådskande   ärenden.   Två   av   sex   respondenter  

använder   också   Whatsapp,   en   av   sex   respondenter   använder   Instagram   och   en   av   sex  

respondenter   använder   anslagstavla   för   att   föra   kommunikationen   på   arbetsplatsen.  

 

Heide   et   al.   (2012,   page   238 )   påstår   att:   
 

Det   finns   stora   förväntningar   på   de   sociala   medierna   för   deras   förmåga   för   att   snabbt   sprida   information  
som   i   sin   tur   kan   bilda   underlag   för   bättre   beslutsfattande   och   ett   större   engagemang   och   åtagande   från  
dem   som   endast   läser   dem.   Sociala   medier   kan   fungera   väl   när   det   gäller   att   samla   in   information   från  
medarbetarna   eller   för   feedback   till   ledningen.   

 
 

4.2.5   Mötesstruktur    
Alvesson   (2014)   konstaterar   att   mötesstruktur   handlar   om   kommunikation.   

Under   denna   rubrik   fick   vi   flera   olika   svar   av   våra   respondenter.   Det   visar   sig   att   på   olika  

företag   är   mötesstrukturen   varierande.   Cheferna   tittar   på   behovet   av   att   hålla   möten   i   mån   av   tid  

och   möjlighet.   Behovet   av   att   hålla   möten   beror   också   på   hur   stort   ett   företag   är   och   hur   många  

avdelningar   det   finns.   Två   av   sex   respondenter   svarade   att   de   har   avdelningsmöte   en   gång   i  

månaden.  

Det   visar   sig   att   de   större   företagen    har   avdelningsmöten   en   gång   i   månaden   som   exempelvis  

ledningsgruppsmöten,   möten   med   fastighetsavdelningen,   möten   om   marknadsföring   med   flera.  

De   mindre   företagen   håller   möten   efter   behov,   möjlighet,   och   evenemang.  

 

Som   vi   nämnde   tidigare   är   det   väldigt   olika   hur   företag   arrangerar   sina   möten   och   det   samma  

gäller   kommunikationsstrukturen   under   mötena.    Det   som   vi   kom   fram   till,   som   de   flesta  

använder   under   ett   möte,   är   att   skriva   ett   mötesprotokoll   för   att   kunna   följa   och   kontrollera  

diskussioner   under   mötets   gång   för   att   det   ska   flyta   på   så   effektivt   som   möjligt.   På   det   viset   blir  

det   lättare   att   låta   deltagarna   få   föra   fram   sina   åsikter   och   dokumentera   det   samtidigt.   
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4.2.6   Förändring  

Förändring   är   på   något   sätt   ett   känsligt   område   eftersom   det   går   utanför   bekvämlighetszonen  

och   individer   kan   lätt   bli   en   aning   oroliga   över   nya   förändringar.   Fyra   av   sex   respondenter  

tycker   att   när   det   sker   en   förändring   är   det   bra   om   anställda   själva   deltar   och   framför   förslag   på  

hur   förändringen   ska   ske.   En   av   sex   respondenter   säger   att   det   bästa   med   förändringar   är   att   få  

temporära   och   genomtänkta   lösningar   och   under   tiden   göra   förändringen   lite   trevligare.   Så   är  

det   med   det   mesta,   allting   som   är   lite   annorlunda   och   eventuellt   obekvämt   underlättas   med  

genomtänkta   lösningar   som   i   slutändan   gör   förändringarna   positiva.  

 

Lindmark   and   Önnevik   (2011)    säger   att:   

 

För   att   en   förändring   verkligen   ska   ske   krävs   det   att   en   rad   olika   faktorer   fungerar   i   samverkan   med  
varandra.   Det   är   viktigt   att   det   finns   en   vision   för   förändringsarbetet,   det   vill   säga   ett   framtida   önskat  
tillstånd   för   individen,   gruppen   eller   organisationen.   Visionen   handlar   om   hur   det   ska   se   ut   i   framtiden  
efter   att   förändringen   är   genomförd.   Medarbetarna   som   ska   genomföra   förändringen   behöver   ha  
kunskaper   och   färdigheter   kring   det    som   ska   göras   i   samband   med   förändringen.   Ledningen   bör   även  
fundera   kring   hur   medarbetarnas   kompetens   kan   användas   på   bästa   sätt   före,   under   och   efter  
förändringsprocessens   genomförande .   
 
 

4.3   Reliabilitet   och   validitet  

“ Validitet   och   reliabilitet   är   viktiga   kriterier   när   det   gäller   hur   man   bedömer   kvaliteten   i   en  

kvantitativ   undersökning.   När   det   gäller   validitet   är   frågan   huruvida   forskaren   mäter   det   hon/han  

avsett   att   mäta,   t   ex   mäter   ett   diagnostiskt   lästest   verkligen   skillnader   i   läsförmåga?”    (Universitet  

2016) .  

Frågorna   som   använts   till   djupintervjuerna   i   denna   avhandling   är   baserade   på   teoridelen   i   avsnitt  

tre.   Vi   anser   att   vi   har   uppnått   medelhög   validitet   med   vårt   arbete.   På   grund   av   att   vi   har   gjort  

kvalitativa   djupintervjuer   med   sex   chefer   från   sex   olika   hospitality   företag.   

Däremot   skulle   validiteten   kunnat   vara   högre   om   vi   hade   istället   avgränsat   oss   till   ett  

hospitalityföretag   och   intervjuat   fler   avdelningschefer   för   samma   företag   för   att   ta   reda   på   hur  

den   kommunikativa   ledarskapen   fungerar   på   arbetsplatsen.   
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“Reliabilitet   handlar   om   resultaten   blir   desamma   ifall   undersökningen   genomförs   på   nytt.  

Begreppen   validitet   och   reliabilitet   är   oftast   adekvata   i   kvantitativa   undersökningar”    (Universitet  

2016) .  

Alla   respondenter   har   svarat   på   samma   frågor   i   vår   undersökning   och   därför   anser   vi   att  

reliabiliteten   är   hög.   Vi   tror   att   mätresultaten   skulle   bli   uppskattningsvis   detsamma   om  

undersökningen   skulle   genomföras   på   nytt.   

 

I   början   av   vår   undersökning   innan   djupintervjuerna   startades   tillät   vi   två   utomstående   personer  

läsa   igenom   intervjufrågorna   för   att   minska   risken   för   missförstånd   och   kontrollera   att   de   är  

begripliga.   En   faktor   som   skulle   kunna   minska   reliabiliteten   är   att   respondenterna   har   inte   helt  

känt   sig   bekväma   med   att   berätta   om   kommunikationen   på   respektive   arbetsplats   fastän   vi   har  

varit   tydliga   om   deras   anonymitet.   Om   detta   skulle   hända   skulle   det   kunna   resultera   i   ett   etiskt  

dilemma   där   reliabiliteten   hotas   av   att   respondenter   ska   bedöma   sin   arbetsplats   situation   samt  

eventuellt   dela   känslig   information   som   kan   skada   företagets   rykte.   

 

Om   en   liknande   undersökning   skulle   göras   tror   vi   att   resultatet   skulle   se   ungefär   likadant   ut.  

Detta   tror   vi   eftersom   de   flesta   av   respondenterna   har   svarat   tämligen   lika   på   frågorna   under  

intervjuerna.   

Litteraturen   som   vi   använt   till   denna   avhandling   är   pålitliga   för   att   det   är   böcker,   artiklar   och  

webbsidor   som   skrivits   av   personer   med   hög   kompetens   och   erfarenhet   inom   området.   
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5.   SLUTSATS  

Syftet   med   vårt   arbete   var   att   få   reda   på   hur   kommunikationen   fungerar   på   de   sex   undersökta  

arbetsplatserna   och   vilka   styrkor   samt   utmaningar   som   existerar.   Bisyftet   var   att   undersöka   hur  

mötesstrukturen   ser   ut,   hur   företagen   lyckas   med   förändringar   och   vilka   digitala   verktyg  

företagen   använder   sig   av   för   kommunikationen   på   arbetsplatserna.   Vår   målsättning   har   varit   att  

kunna   bevisa   våra   teorier   i   kapitel   tre   med   de   svar   som   vi   har   samlat   in   och   analyserat.     Vi   har  

använt   oss   av   kvalitativ   metod   i   vår   avhandling   och   tycker   att   det   har   varit   ett   mycket   lärorikt  

arbete.   

I   vårt   undersökning   kom   vi   fram   till   att   det   är   viktigt   med   bra   och   tydlig   kommunikation   och   att  

även   om   det   är   ett   svårt   område   behöver   chefer   och   anställda   se   till   och   arbeta   på   från   början   att  

kommunikation   ska   fungera   väl   inom   företaget   för   att   bli   en   lyckad   organisation.   Det   är  

grundläggande   att   anställda   vet   sina   uppgifter,   har   gemensamma   mål   i   företaget   och   får  

regelbunden   feedback   av   sitt   arbete   från   sin   chef.  

 

I   vår   avhandling   har   vi   lärt   oss   att   mötesstrukturen   för   företag   behöver   utvecklas   mera,   samt   att  

det   finns   alltid   utrymme   för   en   bra   kommunikation,   även   om   i   vårt   arbete   visades   sig   att   den  

muntliga   kommunikationen   var   det   mest   effektiva   sättet   att   kommunicera   på.  

 

Undersökningen   visade   att   i   turistföretag   som   exempelvis   hotell   är   den   viktigaste   avdelningen  

receptionen   som   först   av   alla   behöver   få   den   senaste   informationen   för   att   kunna   kommunicera  

med   gäster   och   medarbetare.  

 

I   vår   undersökning   kom   vi   fram   till   att   det   bästa   sättet   för   att   kommunicera   med   varandra   är  

email   för   det   har   alla   i   organisationen   till   gång   till   och   man   kan   alltid   återgå   för   att   kontrollera  

konversationer   för   att   undvika   missförstånd.   Våra   respondenter   ansåg   också   att   den   muntliga  

kommunikationen   är   bra   vid   personliga   möten.   

 

Vi   upptäckte   i   undersökningen   att   när   det   hålls   möten   är   det   bra   att   ha   en   andra   person   som  
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skriver   protokoll   för   att   personen   som   är   ordförande   kan   koncentrera   sig   på   mötets   struktur.   De  

flesta   anställda   vill   vara   med   på   möten   och   visar   ofta   intressen   för   att   framföra   sina   åsikter.   

 

Den   sista   punkten   i   undersökningen   handlar   om   förändringar   och   där   fick   vi   veta   att   när   det   är  

förändringar   på   gång   i   ett   företag   är   det   bra   om   anställda   själva   får   vara   med   och   kunna   ge   sina  

åsikter   och   ideer   under   förändringen.   Det   är   också   bra   om   man   kan   göra   förändringen  

lättsammare   för   att   det   ska   flyta   på   och   underlätta   arbetet   under   förändringsperioden.   Med   det  

menar   vi   att   när   till   exempel   en   grupp   av   medarbetare   behöver   flytta   sig   under   renoveringen   till  

ett   annat   utrymme   kan   man   som   förman   göra   det   behagligare   och   låta   medarbetare   utforma   sitt  

tillfälliga   utrymme   trevligt,   för   att   få   det   lilla   extra   under   förändringsperioden.  

 

I   teoridelen   har   vi   använt   oss   av   böcker   som   kurslitteratur,   artiklar   och   vetenskapliga   böcker.  

Med   teorierna   ville   vi   visa   vad   professorer   och   vetenskapsmän   har   sagt   om   olika  

kommunikationer   och   organisationer   samt   visa   hur   det   ser   ut   i   praktiken   med   hjälp   av   svår   från  

våra   intervjuade   respondenter.   

  

Som   svar   på   våra   forskningsfrågor,    hur   ska   man   kommunicera   som   chef   i   en   organisation    och  

använder   chefer   kommunikationsmodeller   och   digitala   verktyg   för   att   göra   kommunikationen  

optimal ,   fick   vi   reda   på   att   fem   av   sex   av   cheferna   har   en   bra   kommunikation   förhållande   med  

sina   anställda.   De   flesta   medarbetare   har   kontroll   på   sina   arbetsuppgifter,   arbetet   är   rättvist  

fördelat   och   alla   siktar   mot   företagens   gemensamma   mål.   Anställda   informeras   oftast   när  

förändringar   eller   ny   information   är   på   kommande   samt   att   receptionen   är   den   viktigaste  

avdelning   som   knyter   ihop   hela   organisationen   och   behöver   därför   få   tillgång   till   information  

regelbundet.   Cheferna   föredrar   kommunikation   via   email   eftersom   det   är   något   som   kan   sparas  

och   användas   för   återkoppling   eller   påminnelse.   

Vi   upptäckte   också   att   mycket   beror   på   hur   stort   eller   litet   företaget   är.   I   ett   större   företag   är   det  

oftast   flera   avdelningar,   chefer,   anställda   vilket   resulterar   i   att   kommunikationen   kan   vara   lätt   att  

missförstå.   Därför   är   det   bra   med   fler   möten   och   ett   intranät   var   man   kan   sprida   information   till  

alla   anställda.   I   ett   mindre   företag   kan   det   vara   enklare   med   kommunikationen   och   det   behövs  

eventuellt   inte   arrangeras   möten   lika   ofta   som   för   större   företag   eftersom   personalen   träffas  

oftare   på   arbetsplatsen.   
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Som   sammanfattning   kan   vi   säga   att   de   flesta   arbeten   som   vi   gör   består   av   kommunikation.   Vi  

går   på   möten,   skvallrar   vid   kaffeautomaten,   läser   senaste   nytt   på   intranätet   eller   anslagstavlan,  

får   instruktioner,   frågar   en   kollega   om   hjälp,   läser   och   försöker   förstå   en   ny   strategi,   tar   emot  

samtal   från   kunder   och   skriver   e-postmeddelanden.   

Teknikerna   och   formerna   för   kommunikationen   varierar,   men   det   är   fortfarande   kommunikation  

vi   arbetar   med,   vanligtvis   utan   att   tänka   på   det.   Kommunikationen   är   hela   tiden   närvarande   utan  

att   vi   reflekterar   särskilt   mycket   över   kommunikationens   väsen   eller   dess   fundamentala  

betydelse   för   organisationers   existens   och   framgång.  

Kommunikationen   är   ungefär   som   vattnet   för   fisken    (Heide   et   al.   2012,   page   16) .  

 

5.1   Förslag   till   vidare   forskning  

Kommunikativt   ledarskap   är   ett   mycket   brett   ämne   och   det   finns   mycket   att   forska   i   inom   detta  

ämnet.   Vi   tycker   det   skulle   vara   intressant   som   vidare   forskning   att   utföra   kvalitativa  

djupintervjuer   med   medarbetare   om   frågor   som   rör   liknande   ämnen   som   vi   har   tagit   upp   i   vårt  

forskningsarbete.   Få   reda   på   om   det   som   chefer   har   sagt   i   våra   intervjuer   stämmer   eller   om   det  

skiljer   sig   från   olika   perspektiv.   

 

Ett   annat   förslag   till   vidare   forskning   skulle   vara   att   basera   forskningen   på   olika   ledarstilar   och  

genomföra   en   undersökning   om   ledarstilarna   spelar   roll   för   kommunikationen   på   arbetsplatsen.   
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BILAGOR  

Intervjufrågor  

 

Kommunikationsmodeller  

1. Känner   ni   till   de   olika   kommunikationsmodellerna?  

 

Organisation   och   kommunikation  

1. Hur   viktig   är   kommunikationen   på   arbetsplatsen   och   varför?   

2. Hur   upplever   du   att   kommunikationen   fungerar?  

3. Vilket   sätt   tycker   du   är   bäst   att   kommunicera   på,   varför   tycker   du   så?  

 

Företagsanda  

1. Vilken   typ   av   information   behöver   personalen   för   att   kunna   göra   ett   bra   arbete?  

 

Digitala   verktyg  

1. Hur   många   och   vilka   digitala   verktyg   använder   ni   er   av   för   kommunikationen  

på   arbetsplatsen?  

 

Mötesstruktur  

1. Hur   ser   mötesstrukturen   ut?   

2. Hur   ser   kommunikationsstrukturen   ut   vid   dessa   möten?  

 

Förändring  

1. Hur   lyckas   ni   med   förändringar   och   få   personalen   med   på   förändringarna?  
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