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Förord 
 
 
“Om det hade varit lätt hade alla gjort det” 
 
 

Det har inte varit lätt men med facit i hand har det varit en resa värd alla vedermödor som vi 
stött på längs vägen, en resa som slutar med den här uppsatsen. Vi förstår nu att alla delar som 
vi har arbetat med under de två år som utbildningen pågått har lett till just detta, och att alla 
delar varit lika värdefulla för att kunna ge oss verktyg att skapa denna uppsats och vara redo 
för den resa som nu tar vid efter vår Magisterexamen.  
 
Vi är tacksamma för alla lärdomar och insikter som vi fått med oss, tacksamma för alla 
människor som vi har haft förmånen att möta under utbildningen och tacksamma mot 
varandra för alla lärdomar vi har fått av varandra under resan och för ett ypperligt samarbete 
under skapandet av denna uppsats. Arbetet har präglats av vilja, tålamod och förståelse, och 
ett konstruktivt arbete där individuella styrkor och svagheter accepterats och kompenserats för 
av den andra.  
 
Vi vill också tacka vår handledare, Johan Lilja, som tydligt och konstruktivt har lett oss 
framåt genom skapandet av denna uppsats. Det har varit ovärderligt! Ett stort tack också till 
de personer som, trots en stressig vardag, ställt upp på intervjuer och därmed bidragit till 
resultatet av denna studie och naturligtvis också till er som har gett återkoppling under själva 
skapandeprocessen. 
 
Men framför allt vill vi tacka våra familjer och vänner som har stått ut med oss under hela 
denna studietid, som har underlättat vår vardag så att vi har kunna studera och som har stått 
bredvid och stöttat och hejat på när det har varit tungt. Utan er hade det aldrig gått. TACK! 
 
 
Gävle/Norrköping, 21 Maj 2017 
 
 
Emma A Kantarp & Monika Karlsson 
 



 

Sammanfattning 
 
Användningen av ledningsbloggar som verktyg för internkommunikation har ökat, samtidigt 
som forskning visar att högsta ledningen i många organisationer ser brister i sin 
kommunikativa förmåga. Kombinationen av ett begränsat forskningsunderlag kring 
fenomenet ledningsblogg och betydelsen av ett kontinuerligt och framgångsrikt 
förbättringsarbete ger denna uppsats sitt syfte: Att bidra med kunskapsutveckling kring hur 
högsta ledningen kan stimulera en organisation mot en högre grad av ständiga förbättringar 
genom att kommunicera internt via en blogg. 
 
En kvalitativ studie utfördes i form av en fallstudie på en organisation där ständiga 
förbättringar ingår i strategin och utgör en del av visionen och 2016 års mål. Intervjuer 
genomfördes med chefer på lägsta nivå kring deras upplevelse av den befintliga 
ledningsbloggen. Resultatet från intervjuerna analyserades mot befintlig teori samt 
existerande blogginlägg. Analysen utgick från Koenig och Schlaegels (2014) sex teman som 
beskriver hur bloggens designkarakteristika påverkar läsarens upplevelse: Innehållsvärde, 
Underhållsvärde, Styrning/Förvaltning, Användbarhet, Interaktion och Marknadsförings-
budskap. Baserat på dessa sex teman har två fiskbensdiagram tagits fram positiva och 
negativa upplevelser redovisas. Dessa upplevelser kan påverka attityden och därmed 
beteendet och på så sätt utgöra stimulans respektive hinder i arbetet mot en högre grad av 
ständiga förbättringar. 
 
Resultatet visar att rätt använd kan en intern ledningsblogg vara ett effektivt verktyg för att 
påverka organisationskulturen, men det krävs kunskap om retorik för att inte riskera att 
bloggen blir mer av ett hinder än ett verktyg som stimulerar. För att uppnå positiv påverkan 
behöver mottagaren ges en upplevelse av såväl nytta, enkelhet som nöje och resultatet visar 
också att genom att fokusera på mottagaren kan olika typer av kommunikationsbarriärer 
övervinnas. Ett antal aspekter som bör prägla bloggen för att stimulera till ständiga 
förbättringar har identifierats, och även ett antal aspekter som kan utgöra hinder. Analytisk 
generalisering av dessa slutsatser bidrar till kunskapsutveckling inom området.  
 
Denna uppsats har resulterat i bekräftelse av tidigare forskning, konkreta användarråd samt 
förslag på vidare forskning för att ytterligare reducera det gap som finns kring detta område.  
 
 

Nyckelord: internkommunikation, ledningsblogg, ständiga förbättringar, blogg, bloggdesign 
 



 

Abstract 
 
The use of management blogs as a tool for internal communication has increased, at the same 
time research shows that top management in many organizations sees shortcomings in their 
own communicative ability. The combination of limited research about the phenomenon of 
management blogs and the importance of a continuous and successful improvement work 
gives this study it´s purpose: To contribute with knowledge about how top management can 
stimulate an organization towards a higher degree of continuous improvements by 
communicating internal through a blog.  
 
A qualitative study was conducted as a case study in an organization where continuous 
improvements are part of the strategy and forms part of the vision and the objectives of 2016. 
Interviews were performed with managers at the lowest level regarding their experience of the 
management blog in the organization. The results of the interviews were analyzed against 
existing theory and blog posts. The analysis was based on Koenig and Schlaegel's (2014) six 
themes describing how the blog's design characteristics affect the reader's experience: Content 
Value, Maintenance Value, Management / Management, Usability, Interaction and Marketing. 
Based on these six themes, two fishbone diagrams have been produced that report positive 
and negative experiences. These experiences can affect the attitude and hence behavior and 
thus constitute the stimulus's respective barriers in the work towards a higher degree of 
continuous improvement. 
 
The result shows that properly used, an internal management blog can be an effective tool for 
influencing organizational culture, but knowledge of rhetoric is required to avoid risking 
blogging becoming more of a barrier than a tool that stimulates. To achieve positive impact, 
the recipient needs experience of both usefulness, simplicity and pleasure and the result also 
shows that by focusing on the recipient, different types of communication barriers can be 
overcome. A number of aspects that should characterize the blog to stimulate continuous 
improvements have been identified, as well as a number of issues that may constitute 
obstacles. Analytical generalization of these conclusions contributes to knowledge 
development in the area. 
 
This study has resulted in confirmation of previous research, concrete user advice and 
suggestions for further research to further reduce the gap that exists around this area. 
 
 
 
Keywords: internal communication, management blog, continuous improvements, blog, blog 
design 
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1 Inledning 
Detta inledande kapitel introducerar ämnet kvalitetsledning och ger en bakgrund till 
problemområdet. Formulering av syfte och forskningsfrågor sätter tillsammans med 
avgränsningarna ramarna för denna uppsats. 
  
Många verksamheter har integrerat Total Quality Management (TQM) i sin verksamhet för att 
kunna utnyttja företagets resurser på bästa sätt så att högsta kvalitet kan uppnås till lägsta 
kostnad (Krüger, 2001). TQM innebär att ”ständigt sträva efter att uppfylla, och helst 
överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt 
förbättringsarbete där alla är engagerade och som har fokus på organisationens processer” 
(Bergman & Klefsjö, 2007). Den svenska motsvarigheten till TQM, Offensiv kvalitets-
utveckling, kan beskrivas som ett ledningssystem där arbetssätt och verktyg stöttar 
organisationens värderingar så att dessa blir en del av kulturen (Hellsten & Klefsjö, 2000), ett 
arbete som måste bygga på högsta ledningens helhjärtade engagemang (Bergman & Klefsjö, 
2007). 
  
Den högsta ledningen har ett stort ansvar för att fastställa verksamhetens syn på 
kvalitetsfrågor, detta kan göras i en kvalitetspolicy eller som en del av visionen (Bergman och 
Klefsjö, 2007). Ledningen uttrycker organisationens värderingar både genom hur de väljer att 
formulera visionen samt hur de väljer att kommunicera den, och påverkar därmed 
organisationskulturen (Kelly, 2000). Genom visionen ges verksamheten en färdriktning som 
ledare ska motivera sina medarbetare att röra sig i (Bergman och Klefsjö, 2007). 
  
Att ha en vision är en del av ledarskapet, och för att göra den till verklighet behöver den 
tydliggöras och kommuniceras ut till medarbetarna (Kelly, 2000). Enligt Kotter (2009) är ett 
av de största hindren i förbättringsarbetet att visionen inte kommunicerats ut tillräckligt väl i 
organisationen. Kelly (2000) anger att en vision kan ha en ‘empowering’ effekt på 
medarbetarna men för att lyckas med detta kan en organisationskultur som stödjer visionen 
behöva skapas. Vidare behöver ledarna ha medarbetarnas förtroende för att lyckas 
implementera visionen. 
 
Det finns mycket forskning som visar hur väsentligt det är för medarbetarnas engagemang 
och delaktighet att ledare på olika nivåer är trovärdiga, tydliga och skickliga i sin 
kommunikation och fungerar som föredömen.  

          (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 50) 
  
Ledarens värderingar reflekteras i visionen, men också i andra saker som ledaren väljer att 
kommunicera ut och kommentera, likväl som i vad de väljer att inte kommentera och 
uppmärksamma (Yukl, 2012). Ledaren måste ha förmåga att påverka medarbetaren för att bli 
effektiv och det är också nödvändigt att utvärdera påverkans-handlingen för att undersöka om 
resultatet av handlingen överensstämmer med avsikten (ibid.). Många högsta ledare likställer 
kommunikation med överföring av information och väljer traditionella kommunikations-
kanaler för att sprida kunskap och för att påverka attityder och beteenden, medan 
professionella kommunikatörer anser att kommunikation är en tvåvägs-process och att det är 
interaktionen som formar upplevelsen (Zerfass & Sherzada, 2014).  
 
I en studie gjord av Zerfass och Sherzada (2014) fick ledare på högsta nivå gradera betydelse 
och utförande för riktad kommunikation till fem olika kategorier av mottagare. De gav “Intern 
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kommunikation till anställda och chefer” högst betydelse, samtidigt som den kategorin endast 
nådde tredje högst betyg i utförande. Detta gap framgår av figur 1.1. 
  

 
Figur 1.1   GAP-analys mellan skattad betydelse och bedömt utförande för olika kommunikationstyper. 

(figur fritt från  Zerfass & Sherzada, 2014) 

Internets utveckling har gjort online-kommunikation till en nyckelfaktor i verksamheters 
kommunikationsstrategier (Porter, 2001). Ett relativt nytt fenomen är blogg (web log), som 
stadigt ökat i användning sedan uppkomsten 1997 (Kaiser, Muller-Seitz, Pereira Lopes & 
Pina E Cunha, 2007). De mest kända bloggarna är ofta publika och riktar sig till alla 
intresserade, men det finns också bloggar för utvalda/begränsade grupper som t.ex. interna 
bloggar för anställda inom specifik verksamhet. Syftet med interna bloggar kan variera då de 
ibland används som ett verktyg för internkommunikation (ledningsbloggar) och ibland för att 
sprida kunskap och skapa dialog inom och mellan arbetsgrupper (medarbetarblogg). 
  
De interna ledningsbloggarna har ökat som verktyg för kommunikation mellan ledning och 
medarbetare (Baxter & Connolly, 2013), en av anledningarna till detta är den möjlighet till 
tvåvägskommunikation som ledningsbloggen kan erbjuda vilket ger ett enkelt och billigt sätt 
att interagera med sina anställda (Lee, Hwang, & Lee, 2006). Trots ökningen finns det lite 
forskning kring hur denna typ av blogg ska utformas och som kan påvisa dess effekter på 
medarbetarna. Koenig och Schlaegel (2014) anger att det är kritiskt att verksamheter förstår 
effekten av kommunikations-kanalernas design ju mer engagerad de blir i social media. 
  
This study revealed that employees still favor traditional internal channels, in spite of a 
strong preference for social media in their private lives. 

                (Friedl & Verčič, 2011, s. 84) 
  
Det finns begränsad empirisk forskning kring vilka faktorer som motiverar individer att läsa 
och delta i företagsbloggar (Koenig & Schlaegel, 2014), därför behövs det mer kunskap om 
och hur innehåll och utformning av en intern ledningsblogg påverkar verksamhetens 
medarbetare för att få den effekt som eftersträvas. 
  
Baxter och Connolly (2013) har gjort en omfattande litteraturstudie av fenomenet blogg i 
kombination med organisation/verksamhet/företag. De fann 127 relevanta artiklar, men endast 
13 (ca. 10%)  av dessa behandlar blogg som verktyg för internkommunikation. Baxter och 
Connolly (2013) anser att forskningsunderlaget inte är tillräckligt och föreslår att mer 
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forskning genomförs på området. En inriktning de föreslår är ”behavioural implications in 
organizational blogging”. Agerdal-Hjermind (2014) knyter an till detta och har gjort en 
fallstudie inriktad på detta, men valde att fokusera på medarbetarbloggar.  
 
Denna uppsats avser att bidra med mer kunskap inom området genom att fokusera på 
ledningsbloggar och dess påverkan på medarbetare. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskapsutveckling kring hur en organisations 
högsta ledning kan stimulera mot en högre grad av ständiga förbättringar genom att 
kommunicera internt via en blogg.       
   
Forskningsfrågor: 

� Vad i en ledningsbloggs innehåll och form stimulerar respektive hindrar arbetet med 
ständiga förbättringar? 

� Hur hjälper eller hindrar en ledningsblogg chefer med personalansvar att i praktiken 
motivera sina medarbetare i arbetet med ständiga förbättringar? 

1.2 Avgränsningar 
Denna uppsats tar avstamp i begreppet Offensiv Kvalitetsutveckling och väljer att i första 
hand utgå från Hörnstensmodellen med fokus på delarna Engagerat ledarskap och Ständiga 
förbättringar. 
 
Uppsatsens syfte ska uppnås genom att studera hur högsta ledningen (VD) kommunicerar ut 
sin vision, innehållandes ständiga förbättringar, internt till mellanchefer och medarbetare. 
Figur 1.2 beskriver hur uppsatsen avgränsas till intern kommunikation och blogg som 
kommunikationsmedel. 
 

 
Figur 1.2   Denna uppsats avgränsningar för att mäta påverkan och effekt. 
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2 Teori 
Detta kapitel ger läsaren en inblick i den teoretiska referensram som författarna av denna 
studie tagit sin utgångspunkt i. Först introduceras läsaren i grundläggande begrepp och 
verktyg inom kvalitetsteknik och går sedan vidare till ledarskapet betydelse för kvalitetsarbete 
för att avslutas med studiens fokusområde internkommunikation. Kapitlet följer 
avgränsningar angiva i inledningen och redogör för varför det är viktigt att högsta ledningen 
kommunicerar budskapet om ständiga förbättringar till organisationen och hur en blogg kan 
användas för detta, då det är syftet med denna uppsats.  

 

2.1 Total Quality Management 
Total Quality Management (TQM) är ett begrepp som generellt används för ett kvalitetsarbete 
som omfattar hela verksamheten där ständiga förbättringar är centralt och en stor vikt läggs 
vid ledningens roll (Sörqvist, 2004). TQM innebär verktyg och metoder som används för att 
förbättra kvaliteten men det är också en affärsstrategi för att nå full kapacitet av företagets 
resurser så att man kan uppnå högsta kvalitet till lägsta kostnad (Krüger, 2001). TQM kan 
även betecknas som en ledningsfilosofi där målet är att förändra företagskulturen så att de 
grundläggande TQM-principerna ökad kundnöjdhet, ständiga förbättringar, allas delaktighet 
samt engagerat ledarskap tillämpas överallt inom verksamheten (Dahlgaard & Dahlgaard‐
Park, 2006).  
 
TQM is a company culture characterized by increased customer satisfaction through 
continuous improvements, in which all employees actively participate. 

              (Dahlgaard & Dahlgaard-Park, 2006, s. 266) 
 
Kvalitet har blivit en strategisk nyckelfaktor, globaliseringen och den ökade konkurrensen har 
ökat medvetenheten om värdet av TQM (Krüger, 2001). Däremot hävdar Sörqvist (2004) att 
begreppet TQM har börjat dö ut till förmån för begreppet verksamhetsutveckling som ett 
resultat av att TQM-programmen har misslyckats med att ge avsedd effekt på 
förbättringsarbetet. Även Hellsten och Klefsjö (2000) diskuterar att TQM som begrepp är 
omtvistat eftersom de som ses som gurus inom kvalitet inte har tagit till sig TQM som 
koncept samt att det saknas en enhetlig definition om vad TQM egentligen innebär.  
 
Sprunget ur TQM kommer det svenska begreppet Offensiv Kvalitetsutveckling som handlar 
om att aktivt förebygga och förbättra genom ett ständigt pågående arbete (Bergman & 
Klefsjö, 2007). Kvalitetsutveckling handlar både om utveckling av varor och av tjänster samt 
de människor som ingår i verksamheten (Klefsjö, 1999). Detta arbete måste bygga på 
ledningens helhjärtade engagemang, både när det gäller synen på kvalitetsfrågor men också 
när det gäller att agera förebilder och aktivt visa genom handling att kvalitet är viktigt 
(Bergman & Klefsjö, 2007). Offensiv kvalitetsutveckling bör ses som ett helhetsbegrepp där 
verktyg och arbetssätt ger stöd åt värderingarna, vilket också betonar högsta ledningens 
viktiga roll för att lyckas (Hellsten & Klefsjö, 2000).  
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Figur 2.1  Samverkan mellan värderingar, verktyg och arbetssätt i offensiv kvalitetsutveckling. (figur fritt 

från Hellsten & Klefsjö, 2000) 

Bergman och Klefsjö (2007) definierar Offensiv Kvalitetsutveckling som ett ledningssystem 
bestående av värderingar, arbetssätt och verktyg som bygger på ständiga förbättringar i alla 
processer där samtliga medarbetare engageras. Dessa komponenter stödjer och samverkar 
med varandra vilket innebär att arbetssätt och verktyg behöver väljas utifrån vilka värderingar 
man vill ska bli en del av organisationskulturen (Klefsjö, 1999). Förbättrings-koncepten Lean 
och Sex Sigma kan betraktas som förbättringsprogram eller arbetssätt inom ramen för 
Offensiv kvalitetsutveckling som, för att lyckas, kräver högsta ledningens engagemang och 
helhjärtade stöd samt behöver stöttas av de övriga värderingarna i TQM (ibid., Dahlgaard 
&  Dahlgaard‐Park, 2006).  

2.1.1 Hörnstensmodellen 
Ett annat sätt att beskriva de grundläggande värderingarna i Offensiv Kvalitetsutveckling är 
genom Hörnstensmodellen, se figur 2.2. Hörnstensmodellen beskriver kvalitetsutveckling som 
en helhet där ett engagerat ledarskap i botten kan bygga upp en kultur av kvalitetsutveckling 
där kundens behov sätts i centrum och besluten baseras på fakta, och där ständiga 
förbättringar sker utifrån fokus på processerna i verksamheten (Bergman & Klefsjö, 2007). 
Enligt Bergman och Klefsjö är en grundläggande värdering att alla medarbetare ges möjlighet 
att vara delaktiga för att kvalitetsarbetet ska bli framgångsrikt och kommunikation, delegering 
samt utbildning ses som viktiga delar. 
 
En människa som inte har information kan inte ta ansvar. En människa som har information 
kan inte undgå att ta ansvar.   

   (Jan Carlzon, 1988, s. 5) 
 
Det är viktigt att ge förutsättningar för medarbetaren att göra ett bra jobb och den som 
uppmärksammas för det kommer engagera sig mer i arbetet och därmed bidra ytterligare till 
förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2007).  
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Figur 2.2  Hörnstensmodellen. (figur fritt från Bergman & Klefsjö, 2007) 

Utifrån avgränsningarna i denna studie kommer enbart hörnstenarna “Arbeta ständigt med 
förbättringar” samt “Engagerat ledarskap” utvecklas närmare i kommande kapitel. 

2.1.2 Ständiga förbättringar 
Konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och förnyelse av alla verksamhetens delar. 
Förutsättningen för detta är ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar organisationen 
och en kultur som stimulerar till ständigt lärande, kreativitet och nya idéer.  

(SIQ, 2017) 
 
Dagens verksamheter verkar i en miljö med alltmer ökad konkurrens, ökade 
kundförväntningar och snabbare utveckling vilket medför att det är viktigt att människorna på 
alla nivåer är inriktade mot lärande och ständiga förbättringar (Yukl, 2012). Ständiga 
förbättringar kan definieras som en kultur av hållbara förbättringar för att reducera slöseri i 
alla system och processer, antingen genom större, radikala förändringar eller små förändringar 
över tid (Bhuiyan & Baghel, 2005). Många viktiga förbättringar utvecklas informellt av 
medarbetare vid sidan av deras normala arbetsuppgifter, dessa initiativ behöver uppmuntras 
och underlättas i verksamheten för att de ska ha möjlighet att bli verklighet (Yukl, 2012). 
Grundregeln i kvalitetsutveckling är att det alltid finns ett sätt att leverera bättre kvalitet till 
lägre kostnad (Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
Ett antal förbättrings-metodologier har utvecklats över tid med avsikt att öka kvalitet eller 
förbättra processer som t.ex. Lean, Six Sigma och Balanserat styrkort (’Balanced scorecard’), 
vilka på senare tid ofta kombineras för att undvika respektive metods svagheter (Bhuiyan & 
Baghel, 2005). För att stötta organisationer i kvalitetsutveckling utvecklades standarden ISO 
9000 där förbättringsarbetet betonas starkt (Poksinska, 2010). Poksinska fann i sin studie att 
för att lyckas med implementering av ISO 9000 måste högsta ledningen visa engagemang och 
delta aktivt i kvalitetsarbetet för att demonstrera vikten av detta för medarbetarna och därmed 
undvika risken att ISO 9000 bara ses som ett dokumenthanteringssystem.  
 
Även Sörqvist (2004) lyfter fram att en förutsättning för att en verksamhet ska lyckas driva 
förbättringar är ett aktivt och synligt ledarskap från högsta ledningen med fokus på 
verksamhetsutveckling. Verksamhetens ledning måste engagera sig i arbetet med ständiga 
kvalitetsförbättringar, exempelvis kan ledningen markera att man menar allvar genom att 
ständigt förbättra sina egna ledningsprocesser (Bergman & Klefsjö, 2007).  
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Stanleigh (2008) menar att flertalet förändringsprogram misslyckas, och då McLean och 
Antony (2014) genomförde en studie om anledningarna bakom detta relaterat till ständiga 
förbättringar kom de fram till att bl.a. organisationskulturen och högsta ledningens 
engagemang var viktiga faktorer. Att ledningens bristande engagemang är ett av de vanligaste 
skälen till att förbättringsarbetet misslyckas kan bero på att de, trots att de har teoretisk 
kunskap, inte förstår vad som egentligen behöver göras för att förändra individers beteenden 
(Sörqvist, 2004). Enligt Sörqvist tror många ledare att det räcker med att fatta beslut om 
förbättringsarbete och sedan delegera ansvaret. 
 
Förbättringsarbetet måste också kopplas ihop med visionen för att ge en tydlig bild av vad 
man vill uppnå samt skapa fokusering i verksamheten (Sörqvist, 2004).  Visionen är viktig så 
att alla förstår i vilken riktning förbättringsarbetet ska bedrivas (Kotter, 2009). 
Förbättringsarbetet måste, förutom att kopplas ihop med visionen, även kopplas ihop med 
strategier och mål vilket innebär att för att lyckas med kvalitetsarbete måste högsta ledningen 
förutom att visa starkt engagemang och besitta goda kunskaper även tydliggöra mål och 
policys (Sörqvist, 2004). 

2.1.3 Engagerat ledarskap 
För att åstadkomma en kultur av ständiga förbättringar är det viktigt med ett starkt och 
engagerat ledarskap och existerande forskning visar hur viktigt det är för medarbetarnas 
engagemang och delaktighet att chefer är trovärdiga, tydliga och skickliga i sin 
kommunikation samt fungerar som föredömen (Bergman & Klefsjö, 2007). 

 
Ledarskap är den process som innebär att påverka andra till att förstå och vara överens om 
vilka uppgifter som bör utföras och hur utförandet bör ske. Ledarskap är också den process 
som syftar till att underlätta individuellt och gemensamt arbete mot delade mål.  
                            (Yukl, 2012, s. 11) 
 
Ledarskap definieras på olika sätt i litteraturen, men gemensamt handlar ledarskap om 
påverkan och inflytande på andra människor för att få dem att agera i en gemensam riktning. 
Bergman och Klefsjö (2007) menar att ledarskap handlar om att skapa en vision för att skapa 
en färdriktning för verksamheten, stödja medarbetarna att röra sig i den riktningen samt att 
motivera och inspirera till detta. En av värderingarna i Utmärkelsen Svensk Kvalitet är 
“Engagerat ledarskap”, där SIQ (2017) beskriver ledarskapet enligt följande: För att skapa en 
kultur som sätter kunden i främsta rummet krävs ett personligt, aktivt och synligt engagemang 
från varje ledare. Ledarskapets viktigaste uppgifter är att ange riktningen för verksamheten, 
ta till vara potentialen i individers erfarenheter och olikheter, skapa förutsättningar för 
medarbetarna samt i dialog med dem definiera och följa upp målen. 
 
En ledares huvudsakliga uppgifter är att fastställa en vision av verksamhetens framtid, ge 
personalen nödvändiga resurser och frihet att ta beslut, utveckla en öppen kommunikation, 
sätta utmanande mål och använda strategier för att nå dessa. Det är också viktigt att ledare 
behärskar planering, kommunikation, styrning och har förmågan att engagera hela 
verksamheten (Paulová & Mĺkva, 2011). Enligt Spinks och Wells (1995) är ledarskapet 
hjärtat och själen i verksamheten och det är via kvalitativ kommunikation som ledaren kan 
uppnå delaktighet oavsett ledarstil. Spinks och Wells beskriver ledarskapet som att det 
handlar om att ha förmåga att inspirera människor att arbeta som ett team mot gemensamma 
mål, och att en av de högst värdefulla ledaregenskaperna är att kunna motivera. Människor 
motiveras av olika saker och som ledare behöver man hitta det som motiverar den enskilda 
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individen, för att lyckas behöver det finnas ett förtroende mellan ledare och medarbetare, 
annars riskerar alla försök att motivera att ses som manipulation (ibid.). 
 

2.2 Högsta ledningens roll 
Inom litteraturen poängteras vikten av högsta ledningens engagemang och aktiva deltagande 
för att lyckas med initiativ inom de flesta områden från diverse förbättringsprogram som Sex 
Sigma och Lean till mer övergripande förändringar i verksamheten. Utan deras support så 
kommer de flesta sådana initiativ att fallera (Prabhu & Robson, 2000). Högsta ledningen har 
alltså en central roll, Prabhu och Robson visade i sin litteraturstudie att högsta ledningens 
involvering och engagemang är kritiskt om man ska kunna implementera någon typ av 
verksamhetsoptimering (“Operational excellence”). Enligt Deming (1986) är det dock inte 
nog att de engagerar sig, de måste också veta vad de engagerar sig för, med andra ord: vad de 
måste göra. Detta ansvar kan inte delegeras. 
 
Support is not enough, action is required.  

      (Deming, 1986, s. 21) 
 
Alla chefer behöver agera som föredömen, det är viktigt att de motiverar, skapar delaktighet 
och ställer krav, utöver det har höga chefer breda maktbefogenheter som att utarbeta 
långsiktiga planer, formulera grundprinciper och ändra organisationsstrukturer (Sörqvist, 
2004). Besluten på dessa nivåer präglas vanligtvis av långsiktighet (ibid.). Mellanchefers 
ansvar består i att tolka och implementera dessa grundprinciper och program, chefer på dessa 
nivåer behöver rätta sig efter de grundprinciper som fattats högre upp i hierarkin (Yukl, 
2012).  Högsta ledningen kan sägas översätta organisatoriska mål till handlingar som att 
förändra organisationsstruktur och fastställa policys baserat på deras tankar om marknadens 
förväntningar (Dubey et.al., 2016).    
 
Högre chefer har roller som talesperson och galjonsfigur och det är viktigt att högsta 
ledningen förstår och agerar utifrån sin position som förebild för att kunna påverka 
medarbetarna (Yukl, 2012). Enligt Albert Banduras inlärningsteori underlättas inlärningen om 
det som ska läras in kan observeras hos en förebild, detta fungerar när förebilden har hög 
status, hög kompetens och makt, just de egenskaper som tillskrivs högsta ledningen 
(Söderlund, 1997). Det är viktigt att ledaren uppträder överensstämmande med de värderingar 
som denne uttrycker då bristande överensstämmelse mellan ord och handling underminerar 
trovärdigheten (Yukl, 2012). Sörqvist (2004) poängterar att hur människor agerar längre ner i 
hierarkin i hög grad påverkas av vad högsta ledningen säger och gör. 

2.2.1 Organisationskultur 
Den uppsättning idéer, värderingar och normer som kännetecknar ett företag eller annan 
organisation, eller med andra ord den informella, föreställningsmässiga sidan av företaget 
och den anda och det klimat som utmärker detta. Företagskulturen anger ideal och riktlinjer 
för förståelse och handlande i företaget och påverkar bland annat beslutsfattande, 
kommunikation, och sammanhållning.  

                 (Nationalencyklopedin, u.å.) 
 
Schein (2010) beskriver ledarskap och kultur som två sidor av samma mynt, han menar att 
förmågan att påverka andras beteende kallas ledarskap och att detta skapar en kultur. 
Organisationskultur skapas och formas av ledare, men det finns också en annan sida, i takt 
med gruppens mognad kan kulturen i gruppen stabiliseras till den grad att den specificerar 
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vilken typ av ledarskap som kommer att accepteras (ibid.). Schein menar att det är viktigt att 
ledare är uppmärksam för att kunna identifiera detta och göra insatser för att förändra kulturen 
om den blir dysfunktionell, det är denna dynamiska process av skapande och hanterande av 
kulturen som är essensen av ledarskap och som gör att man kan säga att ledarskap och kultur 
är två sidor av samma mynt. Att förändra organisationskulturen är ett sätt för högsta ledningen 
att påverka motivation och agerande hos dem som ingår i verksamheten (Yukl, 2012).  
 
Det är viktigt att ledare förstår organisationskulturen om de ska kunna leda, genom att förstå 
kulturen kan man få en förståelse för människors handlande och hur man ska kunna påverka 
dem, men det behövs också för att undvika att bli styrda av den då kulturella krafter är 
kraftfulla och påverkar oss omedvetet (Schein, 2010). Högsta ledningen kan påverka 
organisationskulturen på olika sätt, bl.a. genom att formulera visioner och genom att fungera 
som förebild (Yukl, 2012). Yukl menar också att när ledare formulerar en vision för 
organisationen kommunicerar ledaren sina värderingar, detta gör också ledare genom sina 
handlingar och de kommunicerar sina prioriteringar och sitt intresse genom vad de väljer att 
fråga om, mäta, kommentera, hylla och kritisera. Ledare förmedlar även ett budskap om att 
något inte är viktigt genom att inte uppmärksammar det (ibid.).  
 
För att påverka organisationskulturen föreslår Yukl (2012) två metoder, dessa kan användas 
separat men fungerar bäst när de båda stämmer överens: 
 

1. Ledarskapsbeteende - genom formulering av värderingar och visioner, samt genom att 
fungera som förebild och ge uppmärksamhet.  

2. Program, system, strukturer och kulturformer - genom utformning av ledningssystem 
och -program, symboler, berättelser etc. 

 
Kultur reflekteras i observerbart beteende, gruppnormer, uppvisade värden, filosofier, regler 
etc. (Schein, 2010). Organisationskulturen är bland det viktigaste för verksamhetens 
prestationer och det bevisas av att många framgångsrika företag har starka kulturer 
(Ljungberg & Larsson, 2012). Ett vanligt uttryck är “Culture beats strategy every time” 
(ibid.). 

2.2.2 Ledarskap kopplat till förbättring 
Ledningens engagemang är av största betydelsen för om en förbättringssatsning ska lyckas 
och detta arbete måste drivas och ledas från verksamhetens högsta ledning även om det 
operativa förbättringsarbetet delegeras (Sörqvist, 2004). Den högsta ledningen har det yttersta 
ansvaret för att förbättringsarbetet bedrivs effektivt även om alla chefer i verksamheten 
behöver inrikta och motivera medarbetarna genom att kommunicera mål och visioner samt 
vara en förebild (ibid.).  
 
En av kvalitetsområdets pionjärer, Edwards Deming, skapade tidigt uppmärksamhet kring 
kvalitetsområdet och är den som står bakom Deming-priset vilket har haft stor betydelse för 
Japanska företags kvalitetsutveckling (Sörqvist, 2004). Enligt Deming kan man öka 
produktiviteten och därigenom förbättra resultaten genom ökad kvalitet, enligt honom är låg 
kvalitet detsamma som hög kostnad (Krüger, 2001). Han poängterade högsta ledningens 
viktiga roll för kvalitetsutveckling och menade att det enda sättet att åstadkomma ett varaktigt 
förbättringsarbete är om företagsledningen engagerar sig helhjärtat för kvalitetsfrågor 
(Deming, 1986). Hans filosofi om ledarskap bygger på värderingar som fortfarande är 
aktuella, baserat på dessa utvecklade Demings en 14-punktslista för företagsledning, se figur 
2.3 (Bergman & Klefsjö, 2007). 
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Figur 2.3  Demings 14-pumktslista för företagsledning. (figur fritt från Deming, 1986) 

 
Ledningen måste uppmuntra till förbättringsarbetet och skapa en organisation där alla känner 
ansvar och motivation för att arbeta mot ständiga förbättringar.  

2.3 Vision 
Största hindret att lyckas med förändringsarbetet är att underskatta betydelsen av en bra 
vision och vikten av att kommunicera ut den i organisationen.  

        (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 437) 
 
För att en organisation ska fungera optimalt behövs det en väl utformad vision (Bergman & 
Klefsjö, 2007). En vision ska ge medarbetarna en gemensam målbild och därmed hjälpa dem 
att fokusera på rätt saker (Sörqvist, 2004). Genom att förankra den i organisationens 
värdegrund kan den förmedla organisationens målbild (Yukl, 2012).  
 
Det är högsta ledningens ansvar att skapa en tydlig vision för verksamheten (Juran & 
Godfrey, 1999), men även övriga nivåer i organisationen bör sätta sina visioner vilka behöver 
vara förenliga med den övergripande visionen (Collins & Porras, 1991). Visionen talar om var 
organisationen vill vara i framtiden, den ska förmedla vad som ska uppnås, varför och hur den 
ska uppnås (Berson et al., 2015). Den ska vara enkel och idealistisk, och även om den bör 
vara utmanande så ska den vara realistisk och trovärdig för att uppfattas som meningsfull av 
medarbetarna samt vara inriktad på det som är viktigt för organisationen (Yukl, 2012).  
 
Det räcker inte med att formulera en bra vision, den behöver också kommuniceras ut till alla i 
organisationen på ett språk de förstår (Juran & Godfrey, 1999) i annat fall är det svårt för 
medarbetarna att känna till den och de kan följaktligen inte arbeta efter den (Kotter, 2009). 
Enligt Kotter är det vanligt att högsta ledningen misslyckas med att få medarbetarna att 
verkligen tro på visionen eftersom de inte kommunicerar ut den tillräckligt, för att skapa tilltro 
och engagemang behöver budskapet upprepas och kommuniceras ut på olika sätt samt 
kopplas till olika aktiviteter. Ledaren behöver också leva upp till visionen genom sina 
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handlingar (Ljungberg & Larsson, 2012). Att formulera och kommunicera en vision är, enligt 
Yukl (2012), ett sätt för ledare att påverka organisationskulturen. 
 
Leadership is the heart and soul of organizations, and quality communication is the avenue 
by which leaders clarify their visions and foster participative management within 
organizations, no matter which approach best describes their leadership styles. 

                 (Spinks & Wells, 1995, s.18) 

2.4 Kommunikation 
Att kunna lyssna och presentera information är, enligt Yukl (2012), kommunikativa 
färdigheter som krävs för att vara en effektiv ledare. Yukl menar att de kommunikativa 
färdigheterna påverkar ledarens förmåga att uttrycka en tilltalande vision samt att motivera 
behov av förändring, detta belyser skillnaden mellan information och kommunikation, där 
information endast sprids i en riktning medan kommunikation flödar i minst två riktningar. 
 
My No. 1 job is to be a communicator.  

(Jonathan I Schwartz (VD), via Mirabeau & Mignerat, 2008, s. 3)  
 
Många i ledande position överför objektiv information via olika medier i syfte att framkalla 
beteende- och attitydförändringar (Zerfass & Sherzada, 2014). Kommunikatörer hävdar dock 
att kommunikation är en tvåsidig process där subjektiva uppfattningar skapas genom social 
interaktion (Spinks & Wells, 1995). Syftet med kommunikation är att påverka både beteenden 
och attityder, där det senare är både svårt och viktigt för att öka sannolikheten att nå bestående 
resultat i förbättringsarbetet (ibid.). 
 
Traditionellt sett har information skickats från avsändare till mottagare utan interaktion. Figur 
2.4 beskriver en moderniserad modell som även inkluderar flervägskommunikation och 
interaktion. (Solomon, 2006 via Wolliscroft, Caganova & Cambal, 2012). 

 

 
Figur 2.4  Kommunikationsmodell som inkluderar flervägskommunikation och interaktion. (figur fritt från 

Wolliscroft et al., 2012) 

Enligt Bergman och Klefsjö (2007) är en av ledarens viktigaste uppgifter att skapa motivation 
genom att förklara, beskriva och argumentera och därigenom kommunicera ut budskap kring 
betydelsefulla frågor. Det krävs kunskap om retorik för att bli en framgångsrik kommunikatör 
och lyckas få människor att tro, känna och reagera (Runebjörk och Wendleby, 2013). 
Även Bergman och Klefsjö (2007) poängterar att retorik är en viktig del i ledarskapet för att 
nå framgång i förändrings- och förbättringsarbete. Koenig och Schlaegel (2014) anser att det 
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krävs specifik träning för någon med annat än kommunikationsbakgrund för att lyckas i sin 
kommunikation och nå fram till mottagaren. 
 
Retorik är allt vi gör när vi använder symboler för att kommunicera med andra.  

                   (Sonja Foss via Runebjörk & Wendleby, 2013, s. 211) 
 
Runebjörk och Wendleby (2013) beskriver att kommunikation sker på tre plan; visuellt, 
verbalt och aktivt. På en arbetsplats sker den största delen av kommunikationen verbalt och 
kan delas upp i fyra funktioner; fatisk, informativ, konativ och expressiv. 
 

• Visuell kommunikation - “Attribut för att signalera vilka vi är och vad vi står för” 
• Verbal kommunikation - “Ord för att förklara, bortförklara, undervisa, berätta, 

övertyga och informera” 
o Fatisk funktion - “Att öppna kontakten och upprätthålla relationer.” 
o Informativ funktion - “Att informera” 
o Konativ funktion - “Att påverka” 
o Expressiv funktion - “Att uttrycka känslor” 

• Aktiv kommunikation - “Handling för att göra en poäng och visa vad vi står för” 
 
En ledare kommunicerar sitt budskap både muntligt och skriftligt, och kommunicerar sina 
prioriteringar genom att fråga, mäta, kommentera, hylla, kritisera samt genom att ej 
uppmärksamma alls (Yukl, 2012). Motsägande verbal och icke-verbal kommunikation leder 
till att mottagaren tvivlar på avsändarens intention (Kelly, 2000).  
 
Motsägelser kan ibland vara missförstånd och en källa till missförstånd kan vara att all 
information som kommuniceras också kodas och avkodas av avsändare respektive mottagare 
(Kelly, 2000). En annan källa till missförstånd kan vara valet av kommunikationskanal- och 
verktyg och de störningar som förekommer (ibid.). Detta beskrivs av Hunts (via Kelly, 2000) 
kommunikations-modell i figur 2.5.  

 
Figur 2.5   Kommunikationsmodell där kodning, avkodning och störningar alla utgör källor till 

missförstånd. (figur fritt från Kelly, 2000) 

 
Enligt Agerdal-Hjermind (2014) så knyts medarbetare och ledare samman inom en 
organisation av att kommunikation flödar på olika sätt; vertikalt och horisontellt, intern och 
externt, formellt och informellt. Agerdal-Hjermind beskriver att många olika typer av 
intressenter (kunder, medarbetare, ägare, investerare, myndigheter och samhället) kan vara 
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mottagare av kommunikation, och att det finns både helt öppen kommunikation till alla 
intressenter samt riktad kommunikation. Zerfass och Sherzada (2014) har låtit ledare på 
högsta nivå (602 stycken) gradera både betydelse och utförande av riktad kommunikation till 
fem olika kategorier av mottagare. I deras undersökning gavs “Intern kommunikation till 
anställda och chefer” högst betydelse, samtidigt som den kategorin endast nådde tredje högst 
betyg i utförande. Denna GAP-analys visualiserades i diagramform i inledningen (figur 1.1). 
För fullständigt resultat se tabell 2.1. 
 
Tabell 2.1 Skattad betydelse jämfört med bedömt utförande för olika kommunikationstyper enligt Zerfass 

och Sherzada (2014) 

 
 

2.4.1 Intern kommunikation 
Corporate communication then is not viewed as a means for transporting information from 
one place to another, but as a process in which the company itself is constructed.  
                                     (Agerdal-Hjermind, 2014, s. 40) 
 
Inom en specifik verksamhet är kopplingen mellan strategin (vision och verksamhetsmål) och 
kommunikationen viktig, både i hur den utformas och hur den utförs (Spinks & Wells, 1995). 
Framgångsrika förändringsledare inom kvalitetsområdet inspirerar och motiverar, inte tvingar, 
sina medarbetare att uppnå mål och sträva mot visionen (ibid.). Zerfass och Sherzada (2014) 
anser att ansvaret för att definiera visionen och kommunicera ut den ligger på högsta 
ledningen, så gör även ansvaret för designen av en intern kommunikationsmodell samt vilka 
kanaler och verktyg som ska användas.  
 
Enligt Kelly (2000) finns det ett antal barriärer att ta sig förbi för att lyckas med intern 
kommunikation, han förespråkar kommunikation baserad på verksamhetens värderingar och 
vision för att övervinna dessa barriärer. Genom att flytta fokus från avsändarens syfte till 
mottagarens behov menar Kelly att det lättare skapas en gemensam kontext och därmed större 
förutsättningar för mottagaren att förstå budskapet, den gemensamma kontexten är även viktig 
för att undvika avbrott och missförstånd i kommunikationen. I tabell 2.2 finns dessa barriärer 
redovisade med förslag på olika typer av lösningar. 
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Tabell 2.2 Exempel på traditionella och visionsbaserade lösningar på personliga och organisatoriska 
kommunikationsbarriärer 

 
 
Daly, Teague och Kitchen (2003) har också identifierat vanliga källor till svårigheter inom 
intern kommunikation och misslyckade förbättringssatsningar: 

• Stora organisationer och långa avstånd mellan högsta ledningen och medarbetare 
• Hierarkisk organisationsstruktur- och kultur  
• Förtroende för ledningens intentioner 
• Ägandeskap 
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if a company has lost the faith and goodwill of its employees, it faces an uphill battle as it 
tries to correct its errors and rebuild credibility with the very ones who hold the future of 
most corporations in their grasp    

(Argenti, via Daly et. al, 2003, s. 154) 
 
Spinks och Wells (1995) har studerat hur ansvaret för kommunikation ser ut för olika 
chefsnivåer när dessa utövar ledarskap inom kvalitetsområdet. De anser att högsta ledningen 
måste säkerställa att de får adekvat och tillförlitlig information från organisationen genom ett 
uppåtriktat kommunikationsflöde. Detta är en förutsättning för att kunna se helheten, sätta upp 
strategiska mål och ta snabba beslut (Mirabeau & Mignerat, 2008). Högsta ledningen måste 
därefter kommunicera ut information, policys och konkreta direktiv för att genomföra sina 
planer och de har även ansvaret för att utvärdera effektiviteten i kommunikationen både 
gällande innehåll och verktyg (Spinks & Wells, 1995).  
 
Chefer på mellannivå har en dubbel roll, de ansvarar både för att skapa förtroende och ett 
öppet klimat för att möjliggöra kommunikationsflödet uppåt samtidigt som de ska övervaka 
utförandet av planer (Spinks & Wells, 1995). Spinks och Wells menar också att chefer på 
lägsta nivån har en kritisk roll i kvalitetsarbetet eftersom de kan påverka utföraren direkt. 
Mycket av deras arbete består av direkta instruktioner och order för att uppnå taktiska mål, 
men de ansvarar också för sina medarbetares välbefinnande och bör sträva efter 
‘empowerment’ hos individen (ibid.). Kelly (2000) menar att det är chefer med direkt 
personalansvar som har möjlighet att länka de lokala frågorna som berör enskilda individer 
eller hela arbetsgruppen till helheten. 
 
Det finns nästan oändligt många interna kommunikationskanaler att välja mellan som alla har 
sina fördelar respektive nackdelar (Brotheridge, Neufeld & Dyck, 2015). Brotheridge et al. 
beskriver att utvecklingen över tid gått från personlig kontakt via brev, telefon, fax och epost 
till sociala medier. Social media ger potential till snabb flervägskommunikation och möjlighet 
att inkludera geografiskt spridda team men samtidigt finns risker med denna moderna 
kommunikationsform (ibid.). De menar att chefer kan provoceras till detaljstyrning och att 
kommunikationskanalen kan komma att användas till att endast distribuera information vilket 
kan leda till informationsöverflöd och slöseri med tid. 

2.4.2 Blogg 
A blog is a personal diary. A daily pulpit. A collaborative space. A political soapbox. A 
breaking-news outlet. A collection of links. Your own private thoughts. Memos to the world. 
Your blog is whatever you want it to be. 

  (Hoff-Clausen, 2008, s. 138-139) 
 
Blogg (web log) är exempel på ett socialt media som används alltmer för tvåvägs-
kommunikation, bloggar används av ett flertal organisationer för att interagera med sina 
intressenter (Koenig & Schlaegel, 2014). Enlig Baxter och Conolly (2013) så finns det 
uppenbara vinster med bloggen som kommunikationsform; eftersom författandet är av 
konversationsliknande natur så möjliggörs “thinking by writing”, ett sätt att organisera tankar 
och konkretisera och dela idéer. Wolliscroft et al. (2012) anser att bloggen är en 
kostnadseffektiv kommunikationsform och att en blogg ger författaren en personlighet och 
därmed stärker källans trovärdighet och ökar chansen att mottagaren tar till sig budskapet.  
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Baxter och Conolly (2013) delar upp bloggar i fem kategorier beroende på användnings-
område; medarbetarblogg, (projekt)gruppblogg, ledningsblogg, marknadsföringsblogg och 
blogg med nyhetsbrev. De menar att syftet med en ledningsblogg är att ge högsta ledningen 
möjlighet att sprida organisationens vision och mål genom att kommunicera med 
medarbetarna samt är ett sätt är att samla in feedback. Zerfass och Sherzada (2014) har gjort 
en studie där 602 representanter från olika företags högsta ledning fått prioritera de viktigaste 
målen med intern kommunikation. 95% värderar “informera och motivera personalen” som 
viktigt eller mycket viktigt vilket överensstämmer med slutsatsen av Baxter och Conolly 
(2013). Däremot värderas inte “främja dialog med intressentgrupper” lika högt (51,5%). 
 
Koenig och Schlaegel (2014) har genom enkäter till hundratals internetanvändare i USA, 
Tyskland och Ryssland fastställt ett samband mellan en bloggs design och läsarens attityd 
samt hur läsarens intention till fortsatt användning styrs av attityden. Sex olika 
designkarakteristika och hur de i olika grad påverkar läsarens upplevelse redovisas i figur 2.6. 
Figuren visar också hur läsarupplevelsen styr attityden och därmed intentionen till användning 
av blogg som kommunikationsmedel samt påverkan på beteendet.  
 

 
 
Figur 2.6 Designkarakteristika som påverkar läsarupplevelsen. Graden av påverkan symboliseras av pilens 

tjocklek. (figur fritt från Koenig & Schlaegel, 2014) 

 
Baserat på resultatet från sin studie föreslår Koenig och Schlaegel (2014) följande åtgärder 
(per läsarupplevelse) för att uppnå en attitydförändring och därmed möjliggöra beteende-
förändringar: 

• Nytta 
o Aktuella ämnen 
o Identifiera målgruppen och välj ämne efter deras intressen 
o Trovärdig och personlig stil med namn och bild på författaren 
o Utvärdera tidigare populära blogginlägg och återanvänd 
o Möjlighet till feedback 
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• Enkelhet  
o Tydlig struktur och enkel navigation genom t.ex. arkiv 
o Möjlighet att prenumerera 
o Enkel att interagera genom kommentarer och länkning 
o Regelbunden uppdatering med aktuell information 
o Enhetlig och återkommande layout 

 
• Nöje 

o Interaktion med andra sociala medier genom länkning 
o Användning av mer än text t.ex. bilder och filmer 
o Öka interaktionen med spel, tävlingar och enkäter 

 
Samtidigt som kommentarsfunktion på en blogg är en av de största fördelarna så utgör den 
samtidigt en risk, bloggen riskerar att utgöra en plattform där missnöjda medarbetare kan 
sprida sitt budskap och skapa opinion för andra åsikter än högsta ledningens (Wolliscroft et 
al., 2012). I Agerdal-Hjerminds (2014) studie anser flera av bloggförfattarna att hanteringen 
av kommentarer är det jobbigaste med att skriva blogg.  
 

3 Metod 
Kapitlet inleds med en översiktsbild som beskriver de metodiska vägval som gjorts i denna 
studie. Sedan följer en mer detaljerad beskrivning av vägvalen och vad de innebär för 
studiens sanningskriterier. 
 

 
Figur 3.1  Visualisering av metod från syfte till analys. 

3.1 Vetenskapligt förhållnings- och angreppssätt 
Enligt Eriksson och Wiederheim-Paul (1999) finns det två huvudsakliga förhållningssätt inom 
vetenskapen. Det positivistiska förhållningssättet introducerades först genom natur-
vetenskaplig forskning och bygger på experiment och kvantitativ mätning. Styrkan med detta 
förhållningssätt är starka definitioner och faktabaserad logik medan fokus på nuet bara tjänar 
det bestående och brister i framtidssynen. I kontrast till detta förhållningssätt står det 
hermeneutiska förhållningssättet där forskaren söker en helhetsförståelse genom att leva sig in 
i människors föreställningsvärld för att tolka tankar, mål och handlingar. Hermeneutik kan 
översättas som tolkningskonst. Creswell (2014) benämner denna filosofiska världsbild som 
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constructivism och anser att den karaktäriseras av förståelse, multipla tolkningar och 
teorigenerering genom social och historisk konstruktion. Backman (2008) förenklar 
skillnaden i förhållningssätt genom att skilja på om individen är en del av omvärlden 
(subjektiv) eller står utanför som observatör (objektiv), vilket visualiseras i figur 3.2. 

 
Figur 3.2 Visualisering av metod från syfte till analys. (Figur fritt från Backman, 2008) 

 
Forskaren kan argumentera för vilken tolkning som uppfattas som den bästa utifrån insamlad 
data men inom hermeneutiken poängteras vikten av att presentera flera möjliga tolkningar 
vilket berikar mångfalden (Patel & Davidsson, 2011). 
 
Utifrån valt förhållningssätt angrips forskningsproblemet antingen induktivt eller deduktivt. 
Backman (2008) anser att i studier där forskaren deltar själv och utvecklar en subjekt-subjekt 
relation är det vanligt att verkligheten tolkas och genererar hypoteser eller till och med ny 
teori, vilket kallas induktion. Om man istället utgår från fakta och skapar en hypotes som 
testas på verkligheten kallas det deduktion. Eriksson och Wiederheim-Paul (1999) definierar 
begreppen: 
 

• Deduktion: Utifrån en teori formar vi hypoteser, som är testbara påståenden om 
verkligheten. Genom logisk slutledning kommer vi fram till resultat. 

• Induktion: Utifrån skilda fenomen (sinnesupplevelser) i verkligheten sluter vi oss till 
mer generella utsagor (teorier, modeller). 

 

 
Figur 3.3 Visualisering av induktiv respektive deduktiv ansats. (Figur fritt från Eriksson & Wiederheim-

Paul, 1999) 
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Creswell (2014) anser att val av angreppssätt är komplext och att det är svårt att klassificera 
ett forskningsproblems angreppssätt som enbart induktivt eller deduktivt. Forsknings-
processen består ofta av iterationer mellan befintlig teori, datainsamling och hypotes-
generering. Denna process är särskilt vanlig vid hermeneutiskt förhållningssätt och kan 
visualiseras med en spiral där forskaren hela tiden förflyttar sig mellan del- och helhet 
(Eriksson & Wiederheim-Paul, 1999; Patel & Davidsson, 2011). 
 

 
Figur 3.4 Visualisering av hermeneutiskt förhållningssätt. (Figur fritt från Eriksson & Wiederheim-Paul, 

1999) 

 
Teori är poesi över fakta som sagts. Kanske det, men i så fall lika mycket en poesi i och 
genom fakta. Även om fakta är den nödvändiga friktionsytan för generering av teori, så är 
teorin ingen enkel summering eller beskrivning av empiriska fakta, av typen naturalhistoria. 
Teorin måste också lyfta sig över fakta för att få räckvidd. Fakta tjänar alltså till att 
föranleda teorin, samtidigt som den hela tiden spelar rollen av kritiskt avstämningsinstrument 
och ny idégivare till teorin. 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 56) 
 
Induktion och deduktion är varandras motsatser och som båda visat sig ha sina brister. Risken 
med induktiv ansats är ett en allmän sanning skapas utifrån en samling enskildheter genom ett 
mekaniskt samband utan hänsyn till sammanhanget. Deduktiv ansats är inte lika riskfylld men 
resulterar ibland bara i ett fastslående utan förklaring och slutsatsen blir då på gränsen till 
intetsägande. Som komplement till dessa två motsatser finns även abduktion som innehåller 
drag av både induktion och deduktion, men är inte begränsad till en mix av enbart dessa. 
Abduktion tillför moment genom att fördelaktigt inbegripa förförståelse för att förstå 
sammanhanget och därmed successivt justera och förfina teorin. (Alvesson & Sköldberg, 
2008) 
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Denna uppsats har ett hermeneutiskt förhållningssätt eftersom den söker helhetsförståelse 
genom att studera ett fenomen i verkligheten och syftar till att presentera alternativa 
tolkningsförslag. Forskarna kan anses vara subjektiva eftersom de utgör en del av helheten 
som studeras. Arbetssättet är till största del induktivt, men med inslag av abduktion, eftersom 
förförståelsen både påverkar och styrker slutsatserna.  

3.2 Forskningsdesign 
Syftet i denna studie är att bidra med kunskapsutveckling, d.v.s. att beskriva och att förklara 
vilket utgör en kvalitativ ansats (Creswell, 2014). Studiens två forskningsfrågor inleds med 
VAD och HUR och båda dessa besvaras lämpligast med kvalitativ metod där man söker data 
som uttrycks med ord och inte siffror som är vanligare i kvantitativ metod (Backman, 2008; 
Nyberg & Tidström, 2012; Yin, 2012).  
 
Creswell (2014) tar upp flera metoder som alla utgör alternativ forskningsdesign i studier med 
kvalitativ ansats; narrativ forskning, fenomenologisk, grundad teori, etnografi, 
aktionsforskning och fallstudie. Enligt Yin (2012) och Creswell (2014) är det passande att 
använda en fallstudie för att besvara beskrivande (VAD) och förklarande (HUR) 
forskningsfrågor samt utvärdering av fenomen i sin naturliga miljö. De anser också att syftet 
med en fallstudie är att nå djupare kunskap kring ett fenomen genom begränsningar i tid och 
rum.   

3.3 Studieobjekt 
Fallstudien är förlagd på ett IT-bolag som är ett helägt dotterbolag till en stålkoncern.  
 
Val av studieobjekt grundades på att: 

• den valda organisationen har använt blogg som huvudsaklig kanal för intern-
kommunikation sedan 2008 

• visionen innehåller ständiga förbättringar 
• ett obligatoriskt, organisatoriskt mål under den tiden studien avhandlar (2016) 

handlade om införande av en kultur av ständiga förbättringar.  
 
Disponibel tid och resurser begränsade mängden organisationer där fallstudien kunde 
genomföras, dessutom möjliggjorde viss förkunskap och personlig kontakt en snabb start och 
god tillgänglighet till flera datakällor inom vald organisation.  
 
Totalt har organisationen ca. 900 medarbetare, varav ca. 500 stycken arbetar i Sverige medan 
övriga är spridda i mer än 40 länder. Högsta ledningen i organisationen och dess stab 
innehållandes kommunikationsansvarig kommunicerar huvudsakligen med tre enheter. Vår 
fallstudie kommer att begränsas till en av dessa enheter och studera perioden jan-dec 2016.  
 
För att studera internkommunikationen inom organisationen kommer flera olika 
datainsamlingsmetoder att användas, organisationen beskrivs i figur 3.5. 
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Figur 3.5  Förenklad organisationskarta av studerad organisation. 

3.4 Datainsamlingsmetod 
I en fallstudie är det viktigt att, utöver begränsning i tid och rum, använda sig av flera 
datakällor för att stärka analysunderlaget (Creswell, 2014). Detta kallas triangulering och är 
ett sätt att stärka resultatet genom konvergens mellan oberoende upptäckter (Yin, 2012). I 
denna studie används, förutom den teoretiska referensramen, tre olika datakällor (se figur 3.6). 
 

 
Figur 3.6 Beskrivning av denna studies triangulering.  
 

Vid bearbetning av data är det viktigt att värdera datakällan utifrån om den är primär eller 
sekundär (Sörqvist, 2004). En primärkälla ger förstahandsinformation t.ex. ögonvittnes-
skildringar, medan övriga redan existerande kallas sekundärkällor (Patel & Davidsson, 2011). 
Genom aktivt sökande efter motsägande resultat och alternativa förklaringar i analysen kan 
slutsatsen stärkas (Yin, 2012). 

3.5 Intervjuer 
Att planera och genomföra intervjuer på ett bra sätt är en förutsättning för att ha ett material 
som är värt att tolka. 

  (Alvesson, 2011, s. 54) 

Creswell (2014) tar upp tre fördelar med intervju som datainsamlingsmetod. Intervjuer är 
användbara när deltagarna inte kan observeras direkt eftersom deltagarna kan återge historiska 
händelser. Forskaren/intervjuaren har också kontroll över frågorna. Creswell (2014)  belyser 
även en rad begränsningar som är viktiga att betänka. Data som lämnas är alltid filtrerad 
genom deltagarens ögon och den kan också styras av miljön där den överlämnas genom bland 
annat intervjuarens närvaro (bias). Deltagarnas förmåga att uppfatta och uttrycka sig kan 
variera stort. Holme och Solvang (1997) påpekar att intervjusituationen är en relation som 
präglas av obalans, eftersom forskaren är beroende av att samla in data och respondenten har 
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makt att låta bli att svara. Forskaren bör därför lägga stor vikt vid att förklara studiens syfte 
och betydelsen av respondentens svar. 
 
I denna studie genomfördes 6 intervjuer på 25-30 minuter. Ambitionen i förväg var minst 5 
intervjuer med en begränsning på 30 minuter. Enligt Patel och Davidsons (2011) bestämmer 
graden av standardisering hur flexibel forskaren är i sitt sätt att ställa frågor och graden av 
strukturering styr respondentens utrymme att besvara frågan. Enligt den definitionen har de 
genomförda intervjuerna en låg grad av strukturering och medelhög grad av standardisering.  
 
En skriftlig intervjuguide togs fram i förväg (se bilaga A) och användes som stöd vid 
intervjuerna, men precis som Holme och Solvang (1997) beskriver så kräver en kvalitativ 
datainsamlingsmetod som intervjuer att man är flexibel och villig att ändra upplägg under 
genomförandets gång. De åtta huvudfrågorna ställdes under alla sex intervjuer, men 
ordningen varierade beroende på respondentens svar. En fråga lades till efter första intervjun. 
Intervjuguiden utformades med en inledning av neutrala kontrollfrågor för att befästa 
urvalskriterierna, sedan följde ett par inledande allmänna och neutrala frågor. I intervjuns 
huvuddel ställdes mer kontroversiella frågor enligt samma tratt som gäller för uppsatsen som 
helhet (beskrivs i inledningen). Intervjun avslutades med en öppen fråga där respondenten 
fick möjlighet att ta upp områden de ansåg missats. Dessutom informerades respondenten om 
att de skulle få möjlighet att läsa igenom transkriberingen och därefter komplettera sina svar 
om de ansåg att något missförståtts eller missats. Detta upplägg rekommenderas av Patel och 
Davidson (2011) samt Holme och Solvang (1997). 
 
För att undvika yttre påverkan genomfördes alla intervjuer under samma dag och i samma 
rum. Respondenterna fick inte information om vilka de övriga respondenterna var och 
uppmanades att inte diskutera intervjun med någon under dagen. Båda författarna var med vid 
intervjuerna. En ställde frågorna och den andra observerade, antecknade och skötte 
inspelningen. Den författare som inte hade någon anknytning till organisationen ställde 
frågorna. Alla intervjuer spelades in (med samtycke av respondenterna) och transkriberades i 
efterhand (inom 4 dagar). Transkriberingen gjordes av den författare som antecknat och 
kontrollerades sedan av den författare som ställt frågorna. Därefter skickades den ut för 
verifiering av respondenterna. Ingen av respondenterna hade något att tillägga. 
 
Alvesson (2011) framhåller att de tekniska och praktiska aspekterna av intervju som 
datainsamlingsmetod bara är en liten del av arbetet för att nå användbar och värdefull data. 
Han belyser vikten av en stark teoretisk referensram som påverkar hela intervjuprocessen från 
frågeformulering via urval och genomförande till tolkning.  

3.6 Blogginlägg 
I denna fallstudie studeras 12 st. blogginlägg från perioden januari 2016 till december 2016. 
Dessa hämtas från organisationens intranät1 där de finns arkiverade. Blogginläggen fanns 
tillgängliga för respondenterna under intervjutillfällena genom utskrift på papper. 

3.7 Vision och Mål 
Som komplement till blogginläggen hämtades också organisationens vision/mission och mål 
för 2016 från organisationens intranät1. Visionen finns endast i ett strategidokument som finns 
åtkomligt på intranätet, den är inte kommunicerad allmänt på annat sätt.  
 

1 Endast tillgängliga för anställda inom organisationen, men organisationen har medgivit användning i denna 
studie. 
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Organisationens mål för 2016 finns i en presentation som fanns tillgänglig på intranätet 
december 2015 och som förväntades föras vidare ned till varje funktion via det ordinarie 
målarbetet i början av 2016.  

3.8 Urval och bortfall 
I studerad organisation finns tre enheter. Alla tre var potentiella studieobjekt, men för att få så 
lika förutsättningar gällande arbete med ständiga förbättringar som möjligt så koncentrerades 
studien till en enhet. Syftet med urvalet är att nå både representativitet (bredd och variation) 
och kvalitet (relevant information) (Alvesson, 2011). För att undvika bias så valdes inte den 
enhet där en av författarna arbetar. Respondenter till intervjuer valdes därför ut med hjälp av 
inklusions- och exklusionskriterier redovisade i tabell 3.1. Tabellen visar också bortfallet per 
kriterium. 
 
Tabell 3.1  Tabell över inklusions- och exklusionskriterier som användes vid urval av respondenter 

 Kriterium Inklusion Exklusion Antal 

1 Anställd i studieobjektet X  ≈900 

2 Ingår i Enhet 3  X ≈250 

3 Funktionschef med personalansvar (level 3)  X 21 

4 Talar svenska och arbetar i Sverige  X 15 

5 Fast anställd (ej vikare eller tf.)  X 13 

6 Arbetat större delen av 2016  X 13 

7 Läser VD-bloggen regelbundet  X 13 

8 Tillgänglig för intervju 15 mars  X 6 

De 13 respondenter som identifierats med hjälp av kriterium 7 fick en inbjudan till intervju 
per email (se bilaga B). Av dessa var det 8 som visade intresse att intervjuas, men enbart 6 var 
tillgängliga på det utvalda datumet 15 mars. Ambitionen var att uppnå minst fem 
respondenter, vilket därmed kan anses uppnått. Alla inbokade intervjuer genomfördes enligt 
plan och insamlad data ansågs vara tillfredsställande, därmed förekom inget ytterligare 
bortfall. 

3.9 Bearbetning och analys av data 
Intervjuer ger en stor mängd kvalitativ data och den behöver ordnas och bearbetas för att 
möjliggöra analys (Holme & Solvang, 1997). Ett sätt att begränsa datamängden är att dela upp  
den i teman (Creswell, 2014). Creswell föreslår 5-7 st. och i denna studie bearbetas data från 
 

intervjuerna genom att kategorisera i de teman som Koenig och Schlaegel (2014) har 
identifierat vara de som påverkar attityden. Denna studies definition av respektive tema är 
starkt influerad av Koenig och Schlaegel (2014). Exakt formulering av definitionerna, 
inklusive översättning och viss modifiering finns i tabell 3.2.  
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Tabell 3.2  Beskrivning av respektive tema som använts vid bearbetning och analys av data 

Tema Beskrivning                                             

Innehållsvärde 
 

Innehållet är relevant och trovärdigt för läsaren, inkluderat 
uppfattningen om den som skriver bloggen samt om organisationen och 
hur det relaterar till andra interna kommunikationskanaler. 

Underhållningsvärde Innehållet är underhållande (inkluderat skriv-stil och användning av 
media) 

Styrning/Förvaltning I hur hög grad bloggen styrs professionellt, indikerat av frekvens, 
innehållets aktualitet samt professionell design 

Interaktion I hur hög grad bloggen uppmuntrar och värdesätter interaktion, d.v.s. 
kommentarer och diskussioner 

Användarvänlighet Hur enkel den är att navigera till, att använda och att förstå 

Marknadsföringsbudskap I hur hög grad bloggen används för att marknadsföra/uppmuntra till 
Ständiga förbättringar 

 
Detaljerad arbetsgång för bearbetning och analys (författare 1 = anställd i organisationen): 

1. Datainsamling (båda) 
2. Transkribering av genomförda intervjuer (författare 1) 
3. Korrekturläsning av transkriberingarna för att säkerställa att de ger en rättvis bild av 

respondenterna (respondenterna + författare 2) 
4. Konsensus om val av tema utifrån teorin (båda) 
5. Genomläsning och markering av svar relaterade till respektive tema (båda enskilt) 
6. Genomläsning och ändring av gjorda markeringar (båda enskilt) 
7. Genomläsning och identifiering av målande citat (båda enskilt) 
8. Konsensus vid sammanställning av positiva och negativa iakttagelser per respondent 

och tema (båda) 
9. Redovisning av antal och andel positiva och negativa kommentarer per respondent och 

tema i matrisform 
10. Sammanfattning av respondenternas totalupplevelse (positiv eller negativ) 
11. Redovisning av positiv och negativ helhetsbild i två fiskbensdiagram utifrån teman 
12. Fördjupning av resultat inom respektive tema med målande citat  
13. Konsensus om slutgiltigt resultat och analys 

Data som hämtas från övriga datakällor bearbetas genom en kvantitativ innehållsanalys. 
Syftet med innehållsanalysen är att på ett enkelt sätt sammanfatta de delar av datan som 
behövs för att kunna triangulera den med intervjusvaren i analysen, men samtidigt behålla 
anonymiteten för organisationen och deltagare i fallstudien. (Nyberg & Tidström, 2012) 

3.10 Sanningskriterier 
Eriksson och Wiederheim-Paul (1999) anser att följande generella kriterier karakteriserar 
forskning av god kvalitet: 

• Begripligt - Lätt för läsaren att ta till sig och förstå innehållet samtidigt som det 
förmedlar den bild forskaren vill ge. 

• Trovärdigt - Referenser och möjlighet att upprepa studien. 
• Intressant - Nyhetskrav, förmedling av ny kunskap, meningsfullt för fler än forskaren. 
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En trovärdig studie har hög validitet och reliabilitet och en intressant studie brukar beskrivas 
som relevant. Dessa uttryck exemplifieras i figur 3.7 och definieras senare i kapitlet. 
 

 
Figur 3.7 Beskrivning av sanningskriterier. (Figur fritt från Eriksson & Wiederheim-Paul, 1999) 

3.10.1 Validitet 
Validitet är ett mått på studiens giltighet, med andra ord att det är rätt sak som mäts vid rätt 
tillfälle (Holme & Solvang, 1997). Eriksson och Wiederheim-Paul (1999) beskriver det som 
mätinstrumentets förmåga att mäta det man avser mäta, Patton (2002) menar att det i 
kvalitativ forskning är forskaren som är själva mätinstrumentet. Invaliditet orsakas av 
systematiska fel vilket kan leda till felaktiga slutsatser (Wedin & Sandell, 2004). Hög validitet 
innebär att rätt slutsatser dras och därmed ökas trovärdigheten (Eriksson och Wiederheim-
Paul, 1999). 
 
Yttre validiteten (överförbarhet) är förmågan att beskriva själva forskningsprocessen och de 
tolkningar som har gjorts. Inre validitet (trovärdighet) innebär forskarnas förmåga att beskriva 
hur forskningsprocessen påverkar giltigheten, d.v.s. förförståelse, datainsamlingsmetod, urval, 
analysprocessen, deltagarens möjlighet att rätta felaktigheter etc. (Eriksson & Wiederheim-
Paul, 1999). 
 
Triangulering av data från flera källor och bekräftelse från respondenterna att deras 
registrerade svar uppfattas korrekt stärker validiteten. Validiteten stärks också av att studien är 
förankrad i tillgänglig teori (41 referenser varav 66% vetenskapliga artiklar). Yttre validiteten 
i denna studie stärks av tydlig och detaljerad redovisning av datainsamling och inre validitet 
av tydliga definitioner av begrepp och hur dessa operationaliseras (Eriksson & Wiederheim-
Paul, 1999). Validiteten stärks också av att det var två forskare som, efter att ha analyserat 
resultatet separat, strävade efter att uppnå samstämmighet.   

3.10.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i mätinstrumentet och att samma resultat skulle 
uppnås oberoende av forskare (Eriksson & Wiederheim-Paul, 1999). För att uppnå hög 
reliabilitet ska mätningen kunna upprepas flera gånger med samma resultat vilket innebär 
avsaknad av variationer mellan mätningarna orsakade av slumpmässiga faktorer (Wedin & 
Sandell, 2004). 
 
Reliabiliteten stärks av att tillvägagångssättet finns noga dokumenterad för att ge möjlighet att 
upprepa studien. För att undvika påverkan på respondenterna (bias) gjordes intervjuerna av 
den författare som inte arbetar på arbetsplatsen, detta möjliggör också att samma resultat 
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skulle kunna erhållas om någon annan utförde intervjuerna vid annat tillfälle. Intervjufrågorna 
formulerades för att vara så neutrala som möjligt, d.v.s. frågor som inte var ledande 
eftersträvades för att undvika att påverka respondenternas svar. Så lite information som 
möjligt gavs vid inbjudan (se bilaga B) för att undvika att respondenterna hade förutfattade 
meningar innan intervjun och på så sätt skulle kunna styra sina svar vilket stärker 
tillförlitligheten av resultatet av intervjuerna. Intervjuerna utfördes på samma plats, samma 
dag och med samma förberedelser av alla respondenter för att så långt som möjligt 
standardisera intervjusituationen (Wedin & Sandell, 2004). 

3.10.3 Generaliserbarhet 
I kvalitativa studier och specifikt enfallsstudier är syftet oftast inte att generalisera utan att 
presentera en helhetsbild med alternativa tolkningsförslag (Creswell, 2014). Yin (2012) är 
också tveksam till möjligheten att generalisera resultatet från en enfallsstudie, men poängterar 
att om generalisering ska göras så är det analytisk generalisering som görs och inte statistisk 
generalisering. Statistisk generalisering innebär att urvalet har valts ut slumpmässigt och att 
resultatet kan generaliseras till större populationer, vid analytisk generalisering är urvalet 
självvalt och en bedömning behöver göras över hur mycket resultatet kan appliceras till andra 
situationer genom en analys av likheter och skillnader mellan de olika situationerna (Kvale, & 
Brinkmann, 2014). Creswell (2014) och Yin (2012) säger båda att resultaten från en fallstudie 
kan användas som ingångsvärde i en annan fallstudie. Detta skulle då utgöra en form av 
bekräftelse på generaliseringen. 

3.11 Förförståelse 
I hermeneutisk forskning är förförståelse (tankar, intryck, känslor och kunskap) en tillgång 
och inte ett hinder för tolkning (Patel & Davidsson, 2011). Vidare menar de att forskaren bör 
sträva efter gemensam förståelse mellan sig själv och subjektet t.ex. vid en intervju. Då kan 
förförståelsen hjälpa forskaren att visa empati och medkänsla och därmed visa subjektet att de 
befinner sig på samma nivå. 
 
Resultatet i denna studie kan påverkas av att en av två författare har stor förförståelse om 
organisationen t.ex. genom tillgång till andra datakällor än de som analyserats. 
Respondenterna är dock valda från en annan enhet inom organisationen för att undvika 
påverkan av personliga relationer sen tidigare. 

3.12 Forskningsetik 
Denna studie har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) etiska regler när det gäller 
samhällsvetenskaplig forskning. Alla respondenter blev muntligen upplysta om nedanstående 
före start av intervju:  
 
Informationskravet - information om undersökningen syfte, vilka moment som ingår i 
undersökningen och att deltagandet i undersökningen är helt frivilligt. 
Samtyckeskravet - information om rätt att bestämma över sitt medverkande. 
Konfidentialitetskravet - alla uppgifter som berör de som medverkar i studien behandlas 
konfidentiellt. 
Nyttjandekravet - de uppgifter som samlats in och som berör enskilda personer används bara 
för syftet med undersökningen. 
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4 Resultat och Analys 
I detta kapitel redovisas insamlad data från intern dokumentation och intervjuer som 
resultat. Huvuddelen av resultatet kommer från intervjuer och redovisas dels utifrån 
respondenternas generella inställning och dels som en fördjupning utifrån fördefinierade 
teman. Efter respektive resultatdel följer en analys där resultatet ställs mot uppsatsens 
teoretiska referensram. 

4.1 Blogg 
Blogginläggen är skrivna på engelska. Inom den studerade organisationen används den 
engelska termen Continuous improvements för ständiga förbättringar. Identifierade 
förekomster av Continuous improvements finns i bilaga C. 

Tabell 4.1  Resultat och analys av 2016 års blogginlägg 

Datum för 
publicering 

Titel Antal 
kom
ment
arer* 

Längd i 
ord, exkl 
bildtext 

Antal 
bilder/ 
figurer 

Antal 
länkar 

Före-
komst av 
CI** 

Antal 
privata 
kommen
tarer*** 

2016-01-22 Focusing on our 
targets 

0 629 4 1 16 
180 ord 
28,6 % 

1 

2016-02-16 We as Employees! 0 487 3 1 2 
15 ord 
3 % 

2 

2016-03-09 Consumer focus 
means customer first! 

2 506 3 0 11 
118 ord 
23,3 % 

2 

2016-03-30 Progressing on our 
targets 

0 529 0 2 18 
219 ord 
42,2 % 

1 

2016-04-22 Continuous 
improvements - our 
IT country managers 
using Kaizen 

0 519 2 1 16 
181 ord 
34,9 % 

1 

2016-05-13 IT Closer to Business 0 664 1 1 19 
255 ord 
38,4 % 

1 
 

2016-06-15 Focus both on change 
and our daily 
performance 

0 562 4 0 11 
172 ord 
30,6 % 

1 

2016-08-22 Embracing change or 
not? 

0 952 3 1 22 
385 ord 
40,4 % 

2 

2016-09-19 Attracting, 
developing and 
retaining exceptional 
people 

0 428 1 1 9 
175 ord 
40,9 % 

0 

2016-10-08 Customer first 
improvements 

1 728 4 0 16 
253 ord 
34,8 % 

1 
 

2016-11-14 Embracing new way 
of working and new 
technology 

0 1003 2 2 11 
194 ord 
19,3 % 

1 

2016-12-05 Dependent on each 
other – both within 
[the organization] and 
in relation to our 
customers 

0 454 3 0 7 
135 ord 
29,7 % 

1 

*Antal läsarkommentarer till blogginlägget 
**CI = Continuous improvements 
***Antal privata kommentarer från författaren i blogginlägget 
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4.2 Vision 
Det anges två olika visioner i organisationens publicerade strategidokument, varför båda finns 
inklippta här. Dessa rubriceras som “Utkast” i dokumentet. 

1. “With the right IT services and our passion for [the company] we improve Business 
every day” 

2. “Through our understanding of [the company]’s Business we deliver reliable and 
innovative services and solutions based on our commitment and continuous 
development of our competence and way of collaboration throughout the 
organization” 

Analys 
Enligt Bergman och Klefsjö (2007) är en väl utformad vision en förutsättning för att en 
organisation ska fungera på bästa sätt, det är högsta ledningens ansvar att formulera en vision 
samt att kommunicera ut den (Juran & Godfrey, 1999; Kotter, 2009). I den studerade 
organisationen finns ingen färdig vision, det finns två olika som är markerade som utkast. 
Detta kan försvåra för organisationen att veta vad som är viktigt att uppnå och varför, vilket 
enligt Berson et al. (2015) är målet med en vision.  
 
Ständiga förbättringar ingår som en del av båda visionsutkasten, detta anser Sörqvist (2004) 
krävs för att lyckas i förbättringsarbetet, dock omnämns inte visionen i något av de studerade 
blogginläggen. Bergman och Klefsjö (2007) anser att det största hindret för att lyckas med 
förbättringsarbetet är att man inte har formulerat en bra vision och kommunicerat ut den i 
organisationen. 

4.3 Mål 2016 
Obligatoriskt organisatoriskt mål för 2016: 

“Embrace a continuous improvements culture” 

“This means that all services and teams have a clear direction for their efficiency 
improvements & provide a basic structure to do it.” 

Analys 
Krüger (2001) beskriver TQM som en affärsstrategi för att kunna utnyttja organisationens 
resurser på bästa sätt, detta organisatoriska mål tyder på att en sådan affärsstrategi finns. 
Målet visar på en ambition att arbeta med Offensiv kvalitetsutveckling där ständiga 
förbättringar är en viktig del (Klefsjö, 1999), genom att göra målet obligatoriskt för hela 
organisationen kan det tolkas som att detta har högsta ledningens fokus, vilket behövs för att 
lyckas enligt Klefsjö (1999). 
 
SIQ (2017) anser att organisationen ständigt behöver förbättras för att kunna vara konkurrens-
kraftig, och menar att en förutsättning för detta är ett metodiskt förbättringsarbete i hela 
organisationen samt en kultur som stimulerar till kreativitet. Detta mål visar på en målsättning 
att höja konkurrenskraften även om det inte konkretiserar vad en sådan kultur innebär förutom 
att varje funktion ska ha en riktning och en bas-struktur för att kunna arbeta med förbättringar. 
Enligt Sörqvist (2004) måste förbättringsarbetet kopplas till visionen för att bli framgångsrik, 
målet har tydliga kopplingar till vision nummer 1 medan det inte är lika tydligt kopplat till 
vision nummer 2.  
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Detta mål presenteras i blogginlägg nummer 1 men det återkommer inte, förutom vid två 
tillfällen då det ytligt nämns. Ljungberg och Larsson (2012) menar att budskapet måste 
upprepas och kopplas till olika aktiviteter för att skapa engagemang. 

4.4 Intervjuer 
Svaren från de 6 respondenterna har bearbetats och sammanställts både utifrån individ och 
utifrån tema. Antal och andel positiva respektive negativa kommentarer sammanfattas i tabell 
4.2. I texten förkortas respondent till R och identifieras genom en siffra (R1 utläses 
respondent 1). 
 
Tabell 4.2  Sammanfattning av antal positiva respektive negativa kommentarer per respondent och tema 

 

4.4.1 Sammanfattning per respondent 
“Man lägger tid och energi på det. Allt är kanske inte lika roligt att läsa, det är mycket text 
och lite mycket vart vi är på väg kortsiktigt utan att veta var vi verkligen är på väg men 
fortfarande är det nyttigt. Vi lägger ju energi på det här. Sen är det frågan hur många som 
faktiskt läser, hela texten.” R5 
 
Respondenternas inställning till VD:s interna ledningsblogg visade på stor variation. Två 
personer kan betecknas som mycket positiva (R1, R2), en person som mycket negativ (R4), en 
som ganska negativ (R5) och två som neutrala (R3, R6).  

Båda de mycket positiva respondenterna hade övervägande positiva kommentarer kring 
temana Innehållsvärde och Underhållningsvärde, R2 var också mycket positiv till 
Styrning/Förvaltning medan R1 var mycket positiv till Marknadsföringsbudskap. R1 hade 
relativt få negativa kommentarer, 2 av de totalt 5 handlade om Användarvänlighet där positiva 
kommentarer helt saknades. Även R2 hade övervägande negativa kommentarer i detta tema. 
R1 saknade möjlighet att prenumerera medan R2 uttryckte att det fanns en distans till 
medarbetare och att det krävdes en anpassning till formatet.  

Det tema som mest skilde dessa respondenter åt var Marknadsföringsbudskap, där hade R1 
bara positiva kommentarer medan R2 hade lika många positiva som negativa. R1 uttryckte 
uppskattning kring förekomsten av lyckade exempel samt att bloggen användes för egen 
förståelse medan R2 uttryckte en önskan att få mer konkreta exempel och saknade också 
påverkan från bloggen i sin chefsroll. Även R2 använde bloggen för att spinna vidare på 
förekommande ämnen och uttryckte att VD alltid har en positiv anda när det gäller ständiga 
förbättringar. Båda respondenterna ansåg frekvensen vara lagom, R1 tyckte att den var lagom 
lång medan R2 ansåg den vara för lång. Båda respondenterna uttryckte en uppskattning kring 
den personliga prägeln och lediga formen samt ansåg att bloggen stimulerar till diskussion 
och att information i olika kanaler är överensstämmande.  
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Den mest negativa respondenten, R4, hade endast 3 positiva kommentarer, mest kritisk var R4 
till Innehållsvärde tätt följt av Styrning/Förvaltning. R5 som var ganska negativ hade fler 
negativa än positiva kommentarer till varje tema, kommentarerna var jämnt spridda över 
temana. R4 uttryckte kritik mot avsaknad av röd tråd, strategisk inriktning, avsaknad av 
substans i innehållet samt ett retrospektivt perspektiv och inaktuella ämnen. Dock hade R4  
uppfattningen att ständiga förbättringar är viktigt och ett fokusområde för VD. Även R5 
uttryckte en avsaknad av strategi och framåt-syn samt önskade en högre grad av åsikter från 
VD på de ämnen som förekommer i bloggen. Angående ständiga förbättringar ansåg R5 att 
detta genomsyrar bloggen men menade att det mer handlar om själva konceptet än vad som 
faktiskt ska göras. Ingen av dessa respondenter tyckte att bloggen stimulerar till diskussion. 
Båda respondenterna ansåg bloggen vara för lång, ha för låg frekvens samt ha mer ett format 
av mail eller nyhetsbrev än en blogg.  

De två neutrala respondenterna, R3 och R6, hade i stort sett samma antal positiva och 
negativa kommentarer till varje tema, men skiljer sig åt när det gäller Interaktion där R6 hade 
en stark övervikt av negativa kommentarer.  R3 uttrycker att bloggen är för tillrättalagd och 
R6 uttryckte tvivel om att det inte är VD som skriver. Båda uttryckte sig positiva kring 
innehållet, dock ansåg R3 att det saknas bilder som tillför något samt angav att bloggen är för 
fluffig och R6 ansåg bloggen vara lite tråkig och känns mer som en månadsrapport. Inom 
temat Marknadsföringsbudskap ansåg R3 att ständiga förbättringar är en röd tråd men att 
bloggen inte har haft någon påverkan på det dagliga arbetet, medan R6 uttrycker att denne fått 
tankeställare genom bloggen men att inställningen till ständiga förbättringar har påverkats 
negativt då det dels råder kostnadsbesparingar inom organisationen vilket gör att de inte kan 
investera i de förslag som kommer dels att VD’s beskrivning av resor påverkar negativt då det 
finns reserestriktioner inom organisationen. R3 uttrycker att bloggen är för lång men har bra 
frekvens, R6 anser att bloggen har ok längd men borde komma ut oftare. 

Analys 
Spinks och Wells (1995) uttrycker att ledarskap handlar om förmågan att motivera och 
eftersom människor motiveras av olika saker behöver man hitta det som motiverar den 
enskilde individen för att uppnå delaktighet. Resultatet visar att individerna uppfattar bloggen 
väldigt olika och har olika syn på innehållet samt författaren av bloggen, detta kan tolkas som 
att VD har haft svårigheter att hitta det som motiverar den enskilde även om vissa personer är 
positiva till innehållet. En annan förklaring till att bloggen uppfattas olika av respondenterna 
kan vara den avkodning som krävs enligt Hunts kommunikationsmodell i figur 2.5 (Kelly, 
2000). 

4.4.2 Sammanfattning per tema 
Tabell 4.2 visar en jämn fördelning mellan positiva och negativa kommentarer för de flesta 
teman förutom Användarvänlighet och Interaktion med 70 respektive 73 procent negativa 
kommentarer. Marknadsföringsbudskap fick mest andel positiva kommentarer, 57 %. 
Innehållsvärde fick flest antal kommentarer medan Användarvänlighet minst.  
 
Helhetsintrycket från alla intervjuer redovisas som ett fiskbensdiagram med upplevelser som 
leder till positiv attityd (figur 4.1) respektive ett fiskbensdiagram med upplevelser som leder 
till negativ attityd (figur 4.2). Båda dessa diagram kan fungera som feedback och 
förbättringsförslag till organisationen. 



31 
 

 

 

Figur 4.1  Sammanfattning av respondenternas positiva upplevelser med den interna ledningsbloggen. 
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Figur 4.2  Sammanfattning av respondenternas negativa upplevelser med den interna ledningsbloggen. 



33 
 

4.5 Fördjupning av respektive tema 

4.5.1 Innehållsvärde 
Innehållet är relevant och trovärdigt för läsaren, inkluderat uppfattningen om den som skriver 
bloggen samt om organisationen och hur det relaterar till andra interna kommunikationskanaler. 
 
”Det är inte fakta-innehållet i sig som påverkar.”  R1  
  
”En blogg får aldrig vara framvärkt från kommunikationsenheten, att någon därifrån sagt att 
jag borde blogga.” R4 
 
Flertalet uttrycker uppskattning kring existensen av bloggen och såg en möjlighet att lära 
känna VD’s personlighet och vad hen anser vara viktigt, en person uttryckte det som att det är 
positivt att ha en VD som är närvarande på det här sättet. Generellt ansågs balansen mellan 
privat och arbetsmässigt innehåll i bloggen vara bra även om en person uttryckte att den 
privata delen var alldeles för stor och en annan beskrev det som att den privata delen ”ibland 
spårar ur totalt”. Flera respondenter uttryckte avsaknad av VD’s syn på de händelser som 
beskrivs i bloggen samt på andra för organisationen viktiga händelser och ville ha en tydligare 
bild av var hen står i olika frågor.  
 
Flera respondenter ansåg att information och innehåll i stort sett är bra och att det är positivt 
med ett blandat innehåll med globala inslag. En respondent uttryckte en avsaknad av 
information om det som sker inom andra regioner medan en annan ansåg att bloggen är 
irrelevant och mest beskriver vilka länder VD besökt och vilka hen träffat även om det kan 
vara intressant att få insyn i vad ledningsgruppen arbetat med. En annan respondent gav 
exempel på ett par stora händelser som berört stora delar av organisationen som inte 
omnämnts i bloggen, och menade att sådana större händelser bör beröras för att bloggen ska 
bli relevant. En respondent menade att det är positivt att VD lyfter upp och uppmärksammar 
goda exempel men att det kan vara negativt med de många reserepotagen då det råder 
restriktioner kring resor inom organisationen.                                                                 .  
 
En respondent ansåg att bloggen ger medarbetarna stöd att se helheten och få en viss 
omvärldsbevakning samt att bloggen ger en transparens och visibilitet som är viktig. Flertalet 
uttryckte en önskan om att få vägledning och direktiv framåt via bloggen, och uttryckte en 
avsaknad av långsiktighet och strategi: ”mer av vad vi ska fokusera på, vad som är viktigt just 
nu, hur vi ska tänka när vi jobbar. Hur ska vi få IT att fungera som hen vill” (R6).  
 
Alla respondenter ansåg att VD beskriver händelser korrekt, även om en ansåg VD vara för 
otydlig ibland och önskade att hen skulle ”berätta som det är istället för att hymla om saker”. 
Alla var överens om att informationen i bloggen går i linje med den information som finns i 
andra kanaler och de ansåg också att bloggen är ett bra komplement.  
 
Två respondenter uttryckte tvivel på att det är VD själv som skriver bloggen och en annan  
misstänkte att visst innehåll kommit från andra personer än VD. En respondent uttryckte att 
bloggen är alldeles för tillrättalagd, en annan misstänkte att bloggen var framvärkt från 
kommunikationsenheten och att blogginnehållet baseras på vad som står i VD:s kalender 
istället för att det finns en tanke bakom innehållet.  
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Analys 
Wolliscroft et al. (2012) menar att bloggen som kommunikationsform ger författaren 
personlighet och därmed ökar möjligheten att mottagaren tar till sig budskapet, detta styrks av 
resultatet då flera uttryckte att bloggen gav möjlighet att lära känna VD och dennes 
personlighet. Däremot saknade flera respondenter VD’s syn på viktiga händelser, även de som 
tas upp i bloggen, vilket är en av ledarens uppgifter: att förklara, beskriva och argumentera 
kring betydelsefulla frågor (Bergman & Klefsjö, 2007). Det går i linje med Sörqvist (2004) 
som menar att en av ledarens viktigaste uppgifter är att tydliggöra mål och policys. Yukl 
(2012) diskuterar också att ledare förmedlar vad som är viktigt genom vad de väljer att fråga 
om, hylla och kritisera samt vad de inte väljer att uppmärksamma så även om VD inte explicit 
anger sin syn på de händelser som tas upp så görs detta indirekt enligt detta resonemang. 
 
Enligt Runebjörk och Wendlebys (2013) sätt att beskriva hur kommunikation sker på olika 
plan visar VD upp både styrkor och svagheter i sin verbala kommunikation. Styrkorna ligger i 
de fatiska och informativa funktionerna, medan de konativa och expressiva är svagare. 
 
Resultatet visar att VD lyfter goda exempel, att uppmärksamma de som gör ett bra jobb är 
enligt Bergman och Klefsjö (2007) ett sätt att uppnå högre engagemang och därmed ökat 
bidrag till förbättringar. Den del av bloggen som behandlar VD’s resor kan, enligt en 
respondent, orsaka negativ inställning då det råder resestopp i övrigt, detta kan försvaga 
trovärdigheten hos VD då det är viktigt att ledaren agerar enligt de värderingar denne 
uttrycker (Yukl, 2012).                                                                                                                . 
 
Resultatet visar att respondenterna önskar vägledning och strategi framåt och att de tycker att 
det saknas långsiktighet. Det stämmer väl överens med teorin som på flertalet ställen tar upp 
vikten av högsta ledningens engagemang för att lyckas med förbättringsarbete. Enligt Paulová 
och Mĺkva (2011) är huvuduppgiften för en ledare att fastställa en vision och engagera hela 
organisationen för att nå denna. Spinks och Wells (1995) menar att ledarskap handlar om att 
inspirera människor att arbeta mot gemensamma mål, och SIQ (2017) anger att ledarens 
viktigaste uppgift är att ange riktningen för organisationen. Enligt Sörqvist (2004) är 
ledningens bristande engagemang den största anledningen till att förbättringsarbete 
misslyckas, även Bergman och Klefsjö (2007) menar att det är viktigt att ledningens aktivt 
visar att kvalitet är viktigt för att lyckas med kvalitetsarbete.   

4.5.2 Underhållningsvärde 
Innehållet är underhållande (inkluderat skriv-stil och användning av media)  
 
“Om man jämför med andra så är den lite tråkig” R6 
 
En respondent beskrev bloggen som rolig att läsa, ledig i språket och lättsam medan en annan 
önskade mindre av vad denne beskrev som det tillrättalagda ‘fluffet’. Den respondenten 
beskrev det som att VD målar upp bilder utan att det ger något och ville ha mer direkt 
information. De flesta uppskattar den personliga prägeln och att VD bjuder på sig själv och 
delar med sig av privata delar och egna erfarenheter. En respondent uttryckte det som att det 
var inbjudande och öppnande att VD alltid avslutar med något personligt, en annan uttryckte 
att det var rätt att ha en anekdot i slutet men ansåg att man i övrigt ska hålla det privata på en 
minimal nivå.                                                                    . 
 
När det gäller bilder och text och förhållandet däremellan så uttryckte två respondenter att det 
används i lagom utsträckning samt att de var lämpligt valda medan en annan ansåg att 
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bilderna inte tillför någonting utan är mer som ett stöd och en utfyllnad, ytterligare en annan 
uttryckte det som att det finns bilder från resor men att det inte räcker, denna person tyckte 
också att bloggen innehåller för mycket text och för lite bilder. Den personen saknade 
statistik, processbilder och infographics. .  
 
Två respondenter uttryckte att det känns som ett nyhetsbrev, en annan att det känns som ett 
långt mail och ytterligare en annan upplevde det som en månadsrapport.  
 
Analys 
Resultatet visar att en del respondenter uppskattar att bloggen är lättsam och har en personlig 
prägel, medan någon uttryckte att den var otydlig. För att lyckas nå människor är det viktigt 
med kunskap om retorik (Runebjörk & Wendleby, 2013) och för det menar Koenig och 
Schlaegel (2014) att det behövs specifik träning om man inte har en kommunikations-
bakgrund.  En annan förutsättning för att få mottagarna att ta till sig budskapet när det gäller 
intern kommunikation är att använda bilder och metaforer (Kelly, 2000) vilket de flesta 
respondenter uttryckte att de i varierande utsträckning saknade. Bilder som används behöver 
vara relevanta och addera information till texten då motsägande verbal och icke-verbal 
kommunikation kan sänka trovärdigheten hos författaren (Kelly, 2000).  
 
Koenig och Schlaegel (2014) föreslår att en bloggförfattare kan öka underhållningsvärdet 
genom interaktion med spel, tävlingar och enkäter. Detta är inget som efterfrågades av 
respondenterna. 

4.5.3 Styrning/Förvaltning 
I hur hög grad bloggen styrs professionellt, indikerat av frekvens, innehållets aktualitet samt 
professionell design. 
 
”[VD] behöver positionera, jag tycker inte att hen har gjort det, vad är syftet med min blogg” 
R4 
 
”Och att [VD] bestämmer sig för sitt syfte, vad det är jag vill uppnå med min blogg? Och hur 
mäter jag att jag uppnått det?” R4 
 
Flertalet respondenter uppskattade formatet, en respondent uttryckte att det ligger i tiden och 
fyller sitt syfte, en annan ansåg att även om bloggarna inte ger något direkt så tror denne på 
formatet. De flesta respondenter ansåg att bloggen behöver vara ett komplement till andra 
kanaler och att VD:s blogg är ett bra sådant. Ett par saknade påminnelse när det publicerats ett 
nytt blogginlägg, medan en respondent hade kontrollerat och verifierat att det finns möjlighet 
att prenumerera på inlägg.                                                               .            
 
Två respondenter upplevde inläggen som lagom långa medan övriga ansåg dem vara för långa 
i varierande grad. Hälften ansåg den nuvarande frekvensen (ungefär en i månaden) vara 
lagom medan den andra hälften tycker att det var för sällan. Ett par respondenter uttryckte det 
som att de hellre vill ha kortare men tätare blogginlägg. I övrigt uppgav en respondent att det 
är förutsägbarheten som är viktigt, att man vet när det kommer ett nytt inlägg.  
 
De som uttryckte något om layouten var försiktigt positiva, förutom en respondent som tydligt 
angav att denne upplever bloggen som tråkigt och att den skulle kunna göras mer flashig. Den 
röda tråden och kopplingen mellan olika inlägg saknades av ett par respondenter. En ansåg att 
VD skriver om aktuella händelser medan en annan uttryckte att innehållet hinner blir 
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inaktuellt och ointressant eftersom inläggen kommer så sällan.                               .   
 
En respondent diskuterade att det saknades syfte med bloggen, att VD behöver positionera sig 
och bestämma sig för vad hen vill uppnå med den samt mäta att målet är uppnått. Denne 
saknade också planering av innehållet och en tanke med det som publiceras. Samma 
respondent gav också exempel på publika bloggar som hen uppskattade just på grund av den 
tydliga positioneringen och syftet. 
 
Analys 
De flesta uttryckte uppskattning av bloggen och tyckte att den behöver vara ett komplement 
till andra kanaler, detta styrks av Kelly (2000) som menar att multipla kanaler förstärker 
budskapet.  
 
Även om uppfattningen vad som är optimal längd och frekvens varierade mellan 
respondenterna var de överens om att förhållandet mellan längd och frekvens var viktigt. 
Koenig och Schlaegel (2014) anser att regelbundenhet och förutsägbarhet påverkar 
läsarupplevelsen positivt. Enligt tabell 4.1 så är variationen i längd stor, 420 till 1003 ord, 
medan frekvensen är relativt konstant, med ungefär ett inlägg per månad. 
 
En respondent uttryckte att VD borde mäta att målet med bloggen blir uppnått vilket Spinks 
och Wells (1995) anger är högsta ledningens ansvar eftersom det är nödvändigt att utvärdera 
effektiviteten både när det gäller innehåll och verktyg. 

4.5.4 Interaktion 
I hur hög grad bloggen uppmuntrar och värdesätter interaktion, d.v.s. kommentarer och diskussioner.  
 
Fikarast-diskussion uppstod baserat på blogginlägg mars 2016 med titeln ”Consumer focus 
means customer first”: ”Insikten att utan kunder behöver vi inte finnas till, det bottnar i hur vi 
prioriterar vår arbetsvardag.”  R1 
 
”Bloggen stimulerar definitivt till diskussion med andra, det är därför en blogg blir starkare 
och viktigare än news när man får lite ruljans på det.” R2 
 
”Jag tolkar det inte som att innehållet inbjuder till diskussion, sen kanske att kommentera inte 
är det bästa sättet för att få igång en diskussion om saker och ting, för öppen ridå då kanske 
det passar bättre att ta det i andra kanaler.”  R3  
 
Två av respondenterna angav att blogginläggen diskuteras ibland eller oftare, och att bloggen 
stimulerar till diskussion. De övriga fyra respondenterna angav att bloggen inte diskuteras alls 
alternativt väldigt lite, anledningar som de angav till detta var tidsbrist, att inläggen är så 
tillrättalagda att det inte fanns något kontroversiellt att diskutera samt att det är inaktuella 
ämnen som behandlas i bloggen. En respondent angav att man var försiktig med vad man 
diskuterade vid kaffeautomaten då det är svårt att veta vilka som kommer och vad som förs 
vidare. Däremot trodde en av respondenterna som själv inte diskuterade bloggen att VD hade 
en ambition att få igång diskussioner och kommentarer. 
 
”Men för mig personligen blir det en press på att frågan måste vara rätt så jag kommenterar 
inte men jag ser till att få svar på frågorna på annat sätt om jag har några.” R2 
Ingen av respondenterna har kommenterat något inlägg, två har inte heller haft någon önskan 
att göra det medan de övriga fyra angav att de tänkt tanken men avstått. Anledningarna till att 
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de avstått angav de vara att de inte vill blotta strupen, att kommentarerna inte är lämpliga eller 
tidsbrist. Tre av respondenterna menade att de avstått från att kommentera då de inte vill 
agera i affekt eller att de inte velat visa sin irritation. Två av de fyra som tänkt tanken att 
kommentera angav att de istället tar kommentarer och frågor i andra kanaler, t.ex. via sin chef. 
 
Analys 
Skillnaden mellan information och kommunikation är att kommunikation flödar i två 
riktningar (Yukl, 2012) och då bloggen inte stimulerar till kommentarer tillbaka så kan man 
tolka det som att den används mer till information än till kommunikation. Syftet med 
kommunikation är att påverka attityder och beteenden vilket ökar sannolikheten att uppnå 
resultat i förbättringsarbetet (Spinks & Wells, 1995) så därför borde bloggen istället användas 
till kommunikation.  

Högsta ledningen har ett ansvar att genom ett uppåtriktat kommunikationsflöde säkerställa 
tillförlitlig information från organisationen för att kunna se helheten och sätta strategiska mål, 
enligt både innehållsanalys och respondenternas svar saknas detta uppåtriktade 
kommunikationsflöde. Enligt en studie av intern kommunikation gjord av Zerfass och 
Sherzada (2014) värderar högsta ledningen “informera och motivera” högt medan “främja 
dialog med intressentgrupper” inte värderas lika högt vilket kan tolkas som 
överensstämmande med resultatet.  

Enligt Hunts kommunikationsmodell (figur 2.5) är det viktigt att feedback från mottagaren når 
avsändaren för att den ska förstå hur väl kodning och avkodning fungerar och vilka eventuella 
störningar som finns i kanalen (Kelly, 2000). Den låga kommentarsfrekvensen och 
respondenternas svar visar på liten förståelse för deras egen betydelse i denna feedbackloop.  

4.5.5 Användarvänlighet 
Hur enkel den är att navigera till, att använda och att förstå. 
 
Flera respondenter hittar nya blogginlägg genom en slump då de surfar på intranätet, några 
angav att de får informationen via sin chef. Det rådde delade meningar ifall det var lättare 
eller svårare att hitta bloggposterna efter att det har kommit ett nytt intranät: 
 
“Var hittar man bloggposterna? Eftersom det inte finns någon pop-up, direkt men det är 
bättre i nya intranätet, där är det lättare att få en headsup på vad som händer.” R5 
 
“Intranätet borde vara huvudverktyget för kommunikation men det är svårt att hitta saker där 
efter att vi bytte till det nya intranätet.” R6 
 
En respondent uttryckte en önskan att kunna prenumerera och att det var viktigt med en 
förutsägbarhet i när inläggen publiceras, en annan önskade få upp posterna på telefonen direkt 
utan att behöva klicka runt. Huruvida formatet med blogg är bra rådde det delade meningar 
kring, en tyckte det var en bra start och att det handlade om att ta till sig formatet medan en 
annan ansåg att det borde finnas bättre kanaler för VD att nå ut med sitt budskap, t.ex. video.  
 
Flertalet respondenter ansåg att bloggen är på för hög nivå vilket försvårar förståelsen, enligt 
dem blir det för avlägset för medarbetarna för att de ska kunna ta till sig och relatera till hur 
informationen kan påverka dem. Ett par respondenter angav också tidsbrist som anledning till 
att de själva eller deras medarbetare väljer att inte läsa bloggen. 
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Analys 
Resultatet visar att innehållet upplevs vara på för hög nivå och bli för avlägset vilket kan 
försvåra för medarbetarna att ta till sig budskapet. Detta kan tolkas som att VD inte har 
kunskap om hur man behöver agera för att förändra beteenden hos individer vilket är ett av de 
vanligaste skälen till att förbättringsarbete misslyckas (Sörqvist, 2004). Enligt Spinks och 
Wells (1995) är kvalitativ kommunikation det verktyg som en ledare kan använda för att 
uppnå delaktighet och förmåga att motivera är en av de viktigaste egenskaperna. För att bli en 
effektiv ledare är det enligt Yukl (2012) viktigt att kunna presentera information på ett bra sätt 
och för att lyckas nå människor krävs det kunskap om retorik (Runebjörk & Wendleby, 2013). 
Ingen av respondenterna förklarade varför de ansåg innehållet vara på för hög nivå. I tabell 
2.2 föreslår Kelly (2000) lösningar för att ta sig över en rad organisatoriska barriärer 
(fikonspråk, statusskillnad och organisationsstruktur) som skulle kunna vara orsaker till att 
nivån uppfattas för hög. Enligt Schein (2010) är det är viktigt att högsta ledningen förstår 
organisationskulturen för att kunna påverka medarbetarna, resultatet kan tolkas som att VD 
inte har tillräcklig förståelse kring organisationskulturen. 
 
En risk med att välja blogg som kommunikationsform är att det kan kännas som att det bara är 
information som distribueras vilket kan leda till informationsöverflöd och slöseri med tid 
(Brotheridge et al., 2015), vilket ett par av respondenterna uttryckte att de upplevde.  

4.5.6 Marknadsföringsbudskap 
I hur hög grad bloggen används för att marknadsföra/uppmuntra till Ständiga förbättringar. 
 
”[VDs] blogginlägg om Continuous improvements har inte påverkat det arbetet på det sättet 
förutom att det supporterar det vi redan håller på med. Det påverkar så att vi får bekräftelse 
på att vi håller på med rätt saker.”  R3 
 
”Det har varit den röda tråden under året.” R3 
 
”Det ska hela tiden fokuseras på att vi ska leverera kvalitet men det är svårt när vi inte får 
investera.” R6 
 
Alla respondenter ansåg att många inlägg tar upp ‘Ständiga förbättringar/Continuous 
improvements’ och att det är ett fokusområde för VD. Ett par respondenter ansåg inläggen 
vara alltför luddiga och önskade mer konkreta exempel, en respondent uttryckte att VD mer 
pratar om konceptet än vad som faktiskt ska göras, och att det saknas beskrivningar av 
effekter av det som görs.  
 
Ytterligare en annan respondent diskuterade kring att om VD tycker att det är viktigt att 
organisationen arbetar med ständiga förbättringar så borde hen visa det genom att förbättra 
bloggen och fundera över hur dialogen kring den ser ut. Kritik kom från en respondent att VD 
inte underbygger sina påståenden i bloggen. 
  
De flesta respondenter hade inte upplevt någon inverkan i deras roll som chef, en uttryckte det 
som att det som inverkade mest var bristen på innehåll samt att det som är viktigast för denne 
och dennes medarbetare saknades. En annan respondent angav att det var på för hög nivå för 
att denne skulle kunna ta stöd av innehållet. Två av respondenterna angav konkreta exempel 
på vilken inverkan blogginläggen haft på deras roll som chef: 
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R1: "Jag tar mest till mig [VD]’s sätt att kommunicera på och reflekterar över det. Och 
försöker använda det i mitt sätt att kommunicera för det är svårt att kommunicera och nå ut 
på ett bra sätt. Det är inte fakta/innehållet i sig som påverkar." 
                                 . 
R6: ”Att man kan få sig en tankeställare ibland att man tänker att alla behöver göra sitt  
yttersta för att kunna lyckas tillsammans. Det är det tankesättet man blir påmind om ibland.” 
 
Ytterligare en respondent angav att blogginläggen kan ge stöd i de fall de stämmer med 
dennes vision, då kan denne visa sitt team att de håller på med rätt saker och att det är viktigt.  
 
De flesta respondenter kunde inte ange något exempel som hjälpt dem att motivera sin 
personal till ständiga förbättringar. Två svarade kortfattat ‘Nej’ på frågan medan två andra 
svarade att de inte kunde påminna sig något speciellt som fastnat även om en av dem ansåg att 
det alltid finns någon koppling i bloggen att spinna vidare på och den andra att det påverkar 
på det sättet att de får bekräftelse på att de håller på med rätt saker. Två respondenter angav 
att de blivit hjälpta av bloggen, den ena berättade att denne använt bloggen för sin egen 
förståelse och den andra att det hjälpt personalen att bli motiverade då de blev 
uppmärksammade i en förbättringssatsning samt att denne fått en tankeställare att alla behöver 
göra sitt yttersta för att lyckas tillsammans.        . 
 
Alla respondenter utom en kunde ge exempel på när bloggen försvårat i arbetet med att 
motivera personalen att arbeta med ständiga förbättringar:  

• personalen övertolkar det som skrivs 
• det påverkar negativt att det skrivs om kostnadsbesparingar så det blir svårt att 

investera för att leverera kvalitet, vilket påverkar chefens och personalens inställning 
negativt 

• de restriktioner som finns kring resor gör att VD’s beskrivningar av sina resor sticker i 
ögonen på personalen 

• bloggen innehåller icke validerade fakta 
• för att prata förbättringar behöver man bevisa och bygga mer struktur än vad som görs 

idag 
• bloggen har informerat om händelser tidigt utan att ge tillräckligt med information, 

vilket lett till frågor till chef som inte har fått information om händelsen vilket lett till 
svårigheter i kommunikationen 

 
Analys 
Enligt Bergman och Klefsjö (2007) är det viktigt att ledningen visar sitt helhjärtade 
engagemang för kvalitetsfrågor och aktivt visar att kvalitet är viktigt, resultatet tyder på att 
VD gör detta genom att samtliga respondenterna uttryckte att det är ett fokusområde för 
denne. Detta styrks också av innehållsanalysen i tabell 4.1. Enligt Deming (1986) måste 
företagsledningen engagera sig helt i kvalitetsfrågor för att kunna uppnå ett varaktigt 
förbättringsarbete. För att lyckas med förbättringsarbetet måste ledningen, förutom att visa 
starkt engagemang vilket ledningen här tycks göra, även tydliggöra mål och policys vilket 
respondenterna ansåg saknas (Sörqvist, 2004). 
 
En respondent uttryckte att om VD tycker det är viktigt med ständiga förbättringar så borde 
hen visa det genom att förbättra bloggen och fundera över hur dialogen kring den ser ut. Detta 
tar också Bergman och Klefsjö (2007) upp som exempel på hur ledningen kan visa att man 
menar allvar när det gäller förbättringsarbetet. Trovärdigheten undermineras om ledarens 
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handlingar inte stämmer in med dennes ord (Yukl, 2012) vilket gör det viktigt att visa med 
handling att VD tar förbättringsarbete på allvar. 
 
En av ledarens viktigaste uppgifter är att inspirera och motivera människor att arbeta mot 
gemensamma mål (Spinks & Wells, 1995), men då de flesta respondenter inte upplevt någon 
inverkan i deras roll som chef så kan inte denna undersökning visa att bloggen inspirerar och 
motiverar specifikt till ständiga förbättringar. Enligt Schein (2010) är förmågan att påverka 
andras beteende ledarskap och att det är detta som skapar en kultur, resultatet visar att VD 
genom bloggen inte påverkat andras beteende i någon större utsträckning vilket kan försvåra 
påverkan av organisationen till en kultur av ständiga förbättringar.  
 
Enligt Bergman och Klefsjö (2007) är det viktigt att ge förutsättningar för medarbetarna att 
göra ett bra jobb, resultatet visar att blogginläggen oftare ger motsättning än förutsättning till 
att motivera medarbetarna till ständiga förbättringar.  

4.5.7 Övrigt 
Svar som inte passar in i övriga kategorier men som är viktiga för resultatet av studien. 
 
”Jag läser den varje månad, eller varje gång den kommer ut. Mest för att jag vill se vad som 
finns i och påminna alla, de ska också veta vad som står där.” R5                                     . 
 
Alla respondenter angav att de har som ambition att läsa alla blogginlägg, fyra angav att de 
alltid läser den, en att denne läste två av tre inlägg medan en läste när det fanns tid. Hälften av 
respondenterna uppmuntrade sin personal att ta del av inläggen och skickade dem en länk till 
bloggen när nya inlägg publiceras. En uppgav att anledningen till att denne inte uppmanar sin 
personal att ta del av inläggen var för att denne upplever att de globala medarbetare som finns 
i teamet inte har någon koppling till VD och knappt vet vem det är medan för de svenska 
medarbetarna är hen synlig i operativa forum, vilket innebär ingen av dem får något mervärde 
av bloggen. En vidarebefordrade länken till inlägget om det innehöll något som berörde dem. 
  
En respondent diskuterade och gav exempel på att VD borde ta upp kriser och större 
händelser eftersom det är dessa som berör medarbetarna, men att det ofta är för stort glapp 
mellan VD och organisationen så hen är antagligen inte medveten om det som pågår och vad 
det pratas om. VD’s kommunikationsstil uppskattades av en respondent som försökte använda 
liknande stil själv då denne annars upplevde det som svårt att nå ut.                                         . 
 
Analys 
Chefer med direkt personalansvar är de som har möjlighet att länka lokala frågor med 
helheten (Kelly, 2000). Ifall chefer väljer att uppmuntra sina medarbetare att läsa bloggen 
eller ej kan tolkas som ett uttryck för deras åsikt huruvida bloggen hindrar eller stimulerar det 
dagliga förbättringsarbetet. 
 
Brotheridge et al. (2015) tar upp att en av styrkorna med sociala medier är möjligheten att 
inkludera geografiskt spridda team, men detta styrks inte av den respondent som aktivt väljer 
bort att uppmuntra sina medarbetare utanför Sverige att ta del av bloggen. 
 
En krissituation eller incident kan användas som en möjlighet när det gäller att stärka 
organisationens värderingar och budskapet i visionen (Kelly, 2000). En respondent gav 
exempel på motsatsen där en för organisationen mycket omvälvande tid knappt behandlades 
alls och det lilla som togs upp gjordes på direkt uppmaning av mellanchefer. 
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5	Slutsatser	

I detta kapitel redovisas de slutsatser som dragits kring syftet utifrån den analys som 
genomförts av teori, intervjuer och blogginlägg.  Slutsatserna dras utifrån de två 
forskningsfrågorna. Avslutningsvis följer slutsatser kring möjligheten till generalisering 
utifrån denna fallstudie. 
 
Syftet med denna uppsats var att bidra med kunskapsutveckling kring hur högsta ledningen 
kan stimulera en organisation mot högra grad av ständiga förbättringar genom att 
kommunicera internt via en blogg. Detta görs genom att besvara två forskningsfrågor med 
hjälp av en litteraturstudie och data från en fallstudie. 
 
5.1 Vad i en ledningsbloggs innehåll och form stimulerar respektive hindrar 
arbetet med ständiga förbättringar? 
Hinder och stimulans är båda känslor och exempel på olika attityder som påverkar beteendet 
hos människor. För att en blogg som kommunikationsmedel ska kunna stimulera läsarens 
beteende mot en högre grad av ständiga förbättringar pekar tidigare forskning på att läsaren 
måste ges en upplevelse av såväl nytta, enkelhet som nöje. Uppsatsens resultat bekräftar en 
redan framtagen modell där nytta, enkelhet och nöje brutits ned i sex olika teman som 
tillsammans beskriver en bloggs innehåll och form. Innehållsvärde, Underhållningsvärde, 
Styrning/ Förvaltning, Interaktion, Användarvänlighet och Ständiga förbättringar påverkar 
alla läsarens upplevelse och därmed attityd och möjlighet till påverkan.  
 
Fallstudien påvisar att stor variation uppvisas mellan olika personers uppfattning om vilket av 
dessa teman som påverkar upplevelsen mest. Därför visar resultaten att det är av vikt att 
bloggförfattaren (avsändaren) identifierar och förstår sin målgrupp (mottagarna) för att kunna 
påverka deras individuella beteende. Som en viktig del av resultatet har denna uppsats också 
identifierat aspekter som bör prägla en bloggs innehåll och form för att stimulera arbetet med 
ständiga förbättringar, samt vad som kan hindra detsamma: 
 

+ Trovärdighet hos avsändaren genom att bygga en personlig kontakt och transparent 
beteende 

+ Aktuellt innehåll och samma budskap i alla kommunikationskanaler 
+ Förutsägbarhet i frekvens, omfattning och form 
+ Sprida positiva exempel och uppmärksamma medarbetare/grupper som nått 

framgångar   
+ Acceptabel längd på inläggen (i förhållande till frekvens) 
− Brist på tydligt syfte och mål 
− Brist på långsiktighet och röd tråd 
− Diskrepans mellan budskap och handling 
− Brist på aktivt ställningstagande 
− Brist på stödjande bilder och grafik 
− Bloggen som verktyg borde föregå med gott exempel när det gäller förbättringsarbete, 

efterfråga feedback, utvärdera och förändra kontinuerligt 
 
Rörande den specifika studerade bloggen visar resultaten på att det finns brister både i 
avsändarens efterfrågan på feedback och i mottagarnas förståelse för sin egen betydelse i 
feedbackloopen. Detta skapar ett tydligt feedbackgap vilket försvårar förbättringsarbete på 
bloggen i sig. 
  



42 
 

Resultatet visar också att formatet blogg tenderar att inte riktigt tas på allvar om bloggen inte 
tydligt är ett kommunikationsverktyg där information flödar i minst två riktningar. När 
information bara flödar i en riktning finns det en risk att blogg bara är ett nytt modernt namn 
på något som tidigare kallades nyhetsbrev. Det går rimligen inte att förvänta sig alla de 
positiva effekter en blogg teoretiskt erbjuder om bara namnet och inte dess innehåll och form 
förändras och dessutom kontinuerligt förbättras i relation till ett traditionellt nyhetsbrev. 
 
5.2 Hur hjälper eller hindrar en ledningsblogg chefer med personalansvar att i 
praktiken motivera sina medarbetare i arbetet med ständiga förbättringar?  

Resultaten visar att det fungerar att sprida budskapet gällande ständiga förbättringar samt att 
det finns stor potential att påverka både enskilda individers attityd och beteende samt 
organisationens kultur genom en intern ledningsblogg. Möjligheten att kunna påverka ställer 
dock höga krav på bloggens retorik, för detta krävs antagligen specifik kompetens och 
träning. I annat fall riskerar en blogg att bli kontraproduktiv, det vill säga att i praktiken bli ett 
hinder snarare än en stimulans. Fallstudien i denna uppsats visar också på denna 
kontraproduktivitet då chefer på lägsta nivån identifierar fler exempel på när bloggen utgjort 
hinder än på när den faktiskt skapat stimulans för dem själva och i deras relation till sina 
medarbetare i det kontinuerliga förbättringsarbetet. Det innebär att mottagaren ser och 
uppskattar att avsändaren försöker, men att den önskade effekten i praktiken nästintill uteblir. 
De möjliga orsaker till detta som resultaten indikerar kan vara: 
 

• Gjorda prioriteringar, åtgärder och beslut som presenteras baseras till synes ej på fakta 
• Svårighet att koppla bloggens budskap till strategin för organisationen som helhet och 

hur den bryts ned på individnivå 
• Feedback efterfrågas ej aktivt → svårt för avsändaren att avgöra om/hur olika 

mottagare tar emot och tolkar budskapet  
• Mottagaren saknar och förstår ej avsändarens syfte med bloggen 
• Högsta ledningen tar upp exempel från organisationen, men visar inte genom egna 

handlingar att de prioriterar förbättringsarbete 
• Bloggen tar inte upp stora händelser som påverkar organisationen så den upplevs som 

inaktuell och irrelevant vilket påverkar förtroendet för avsändaren negativt 
• Vision och mål tydliggörs inte, ständiga förbättringar riskerar att förbli mer ett koncept 

än en strategi med värderingar och konkreta arbetssätt och verktyg 
 
Ett genomgående tema i respondenternas svar var att bloggens budskap måste vara en del av 
den övergripande strategin med långsiktig vision och konkreta mål. Flera respondenter 
saknade kopplingen och studiens innehållsanalys av övriga datakällor visar också att denna 
koppling är svag. Just för detta fall kan en slutsats vara att brister i den övergripande strategin 
förstärks i bloggens kommunikation. 
 
Internkommunikation via blogg är ett relativt outforskat område och därför var denna uppsats 
syfte att bidra till kunskapsutveckling kring hur högsta ledningen kan stimulera en 
organisation mot högre grad av ständiga förbättringar genom att kommunicera internt via en 
blogg. Genom att besvara forskningsfrågorna med hjälp av en fallstudie och sedan analytiskt 
generalisera slutsatserna kan denna uppsats bekräfta existerande forskning, ge konkreta 
användarråd och dessutom ge nya infallsvinklar som kan undersökas i framtida studier. 
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6	Diskussion	

I detta kapitel gör författarna sin egen bedömning av slutsatsernas relevans och diskuterar 
alternativa tolkningsförslag att addera till den teoretiska referensramen. Dessutom diskuteras 
vald metods lämplighet och påverkan på resultatet. Förslag till vidare forskning presenteras. 

6.1 Resultatdiskussion 
Denna uppsats resultat och slutsatser bidrar till kunskapsutvecklingen på flera sätt. Till att 
börja med visar slutsatserna på ett flertal konkreta användarråd (se fiskbensdiagram i 
resultatdelen) som kan hjälpa framför allt avsändaren, men också mottagaren, att stimulera till 
ständiga förbättringar via sin interna kommunikation när den sker via en blogg. Uppsatsen 
bidrar också till kunskapsutveckling i relation till tidigare forskning. Baxter och Connolly 
(2013) har visat att kommunikation via blogg är ett relativt outforskat område och Koenig och 
Schlaegel (2014) har tagit fram en modell hur en bloggs design påverkar olika individers 
attityder och därmed möjliggör beteendeförändringar. Slutsatserna i denna uppsats utvidgar 
kunskapen kring kommunikation via blogg inom området “behavioural implications in 
organizational blogging”, vilket Baxter och Connolly (2013) föreslog som inriktning för 
framtida forskning. Dessutom bekräftar slutsatserna att Koenig och Schlaegels (2014) 
generella designmodell för bloggar även är lämplig att applicera på interna ledningsbloggar. 
 
Valet av ämnesområde i denna uppsats motiveras av det gap som identifierats mellan 
betydelse och utförandeförmåga för olika typer av riktad kommunikation (Zerfass & 
Sherzada, 2014). Uppsatsens resultat bekräftar betydelsen av en väl fungerande intern 
kommunikation och förhoppningen från uppsatsens författare är att resultatet och framför allt 
de konkreta råden ska kunna hjälpa olika organisationer att förbättra sin interna 
kommunikation. Fiskbens-diagrammen med respondenternas positiva respektive negativa 
upplevelser kan användas av författare till en ledningsblogg för en ökad förståelse av vad som 
kan påverka attityder hos läsarna av bloggen. För att kunna nå en attitydförändring krävs 
upplevd nytta, enkelhet och nöje (Koenig & Schlaegel, 2014). 
 
För att lyckas nå en kultur av ständiga förbättringar behöver ledningen visa ett starkt 
engagemang (Bergman & Klefsjö, 2007) och leda vägen genom att formulera och 
kommunicera en vision som visar var organisationen vill vara i framtiden, varför och hur den 
ska uppnås (Berson et al., 2015). Detta bekräftas i den här studien där flertalet av 
respondenterna uttryckte en önskan att ledningen och ledningsbloggen skulle ge vägledning, 
stöd och strategi framåt. Det visar att en ledningsblogg kan användas av högsta ledningen för 
att påverka organisationskulturen förutsatt att den används på rätt sätt.  
 
Denna uppsats har valt att fokusera på två av delarna i Bergman och Klefsjös (2007) 
Hörnstensmodell; ständiga förbättringar och engagerat ledarskap. Resultatet visar att det inte 
är möjligt att isolera två enskilda delar i kommunikationen. Respondenternas svar inkluderar 
alla hörnstenar och tillsammans bekräftar de Hörnstensmodellen där alla delar tillsammans 
ger förutsättningar för Offensiv kvalitetsutveckling. Fallstudien visar också, både genom 
analys av innehållet samt svaren från respondenterna att ledningen har ständiga förbättringar 
som fokusområde, men har svårt att nå ut med budskapet och stimulera till handling via 
bloggen. Genom att inkludera alla delar av Hörnstensmodellen i kommunikationsstrategin 
skulle målet med att uppnå en kultur av ständiga förbättringar lättare kunna realiseras.  
 
Detta resultat bygger på en enfallsstudie och det medför enligt Yin (2012) svårigheter till 
generalisering, men i det specifika fallet kan uppsatsen och dess resultat bidra till att minska 
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feedbackgapet och därmed reducera missförstånd genom att underlätta kodning och 
avkodning och identifiera störningar (Kelly, 2000). Tack vare att den teoretiska referensramen 
och att de begrepp och definitioner som används ej är branschspecifika så kan analytisk 
generalisering av slutsatserna bidra till att hjälpa andra organisationer, oavsett bransch, som 
funderar på att starta eller stärka de som redan använder en intern ledningsblogg. 

6.2 Praktiska implikationer för studerad organisation 
Blogg är ett relativt nytt fenomen, men i den studerade organisationen började högsta 
ledningen blogga redan 2008 och kan därför anses vara en mogen användare av denna 
kommunikationskanal. Trots detta uppvisar organisationen brister i kunskap om skillnaden 
mellan information och kommunikation och därmed insikt i och förmåga att utnyttja kanalens 
för- och nackdelar (Brotheridge et al., 2015). Den låga interaktionen gör att ledningen går 
miste om värdefull information som skulle kunna ge stöd i utformningen av bloggen på ett 
mer effektivt sätt där den skulle kunna stimulera istället för att skapa hinder för medarbetarna 
att arbeta med ständiga förbättringar.  
 
Eftersom beslutet att använda blogg inte har tagits av nuvarande ledning är det viktigt att 
ledningen positionerar sig och tydligt anger syftet med bloggen för att undvika att 
medarbetare upplever den som framvärkt. För att lyckas med kommunikation är det viktigt att 
förstå vilka personliga och organisatoriska kommunikationsbarriärer som existerar (Kelly, 
2000). Resultatet i denna uppsats bekräftar att en visionsbaserad lösning där fokus flyttas från 
avsändaren till mottagaren stimulerar till effektivare kommunikation. 
 
Uppsatsens resultat visar att de flesta uppskattar den personliga prägeln vilket ger stora 
möjligheter för ledningen att påverka och motivera, det visar också att ledningen har en roll 
som förebild som behöver tas på allvar. Den personliga prägeln är positiv då det gör det 
lättare för läsaren att ta till sig budskapet, men kan också försvåra då mottagarna kan uppleva 
att det är individen det handlar om och inte organisationen, vilket kan göra att man upplever 
att det blir för mycket privat. För att nå ut, behöver budskapet (vision och mål) tydliggöras, 
förklaras och beskrivas, detta bekräftas av respondenterna som eftersöker ledningens 
vägledning och strategi framåt. Detta budskap behöver upprepas i alla kommunikations-
kanaler och utgöra en del av den röda tråden i bloggen för att få fäste.                                  
 
Ledningen har stora möjligheter att påverka via bloggen, t.ex. genom att uppmärksamma 
lyckade exempel och belysa stora händelser, men beslut om vilka händelser som ska tas upp 
behöver baseras fakta eftersom valet ger signaler om vad som är viktigt. Respondenterna 
uttrycker en önskan om att ledningen ska ta befälet och ange riktning och att detta saknas i 
bloggen. Genom att göra detta torde det ge förutsättningar för att driva organisationen mot 
ständiga förbättringar. 

6.3 Metoddiskussion 
Den ursprungliga planen och ambitionen var att intervjuerna skulle ge data (positiva och 
negativa exempel ur bloggen som respondenterna erinrade sig hade påverkat dem) som sedan 
kunde användas som input i en textanalys. Det visade sig dock att exemplen blev få och därför 
gjordes en innehållsanalys istället för att möjliggöra en triangulering av data. Detta medförde 
att intervjuerna utgör en större del av resultatet än vad som ursprungligen var tanken. 
 
Alla 6 intervjuer gav användbar data, men de som genomförde intervjuerna upplevde att 
kommunikationen med och fylligheten i svaren från respondenten blev bättre och bättre för 
varje intervju. Det kan ha varit en slump, men kan också ha berott på att de som genomförde 
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intervjuerna inte var förmögna att etablera ett tillräckligt gynnsamt intervjuklimat vid de 
första intervjuerna. Ett sätt att undvika detta kunde varit att genomföra en eller fler 
pilotintervjuer som träning. Ett annat sätt kunde varit att förstärka betoningen på att det inte 
finns några rätt och fel svar på frågorna. De som intervjuade upplevde vid de första 
intervjuerna att respondenten var nervös och hade en förutbestämd uppfattning om ämnet och 
svarade ungefär likadant oberoende av frågeställning. En av de senare respondenterna visade 
tvärtom upp säkerhet och reflekterade själv efter intervjun att den kanske givit för detaljerade 
och målande svar. Hens egen förklaring var att hen kände sig trygg med de som intervjuade 
och såg det som en möjlighet att framföra feedback och möjliggöra förbättring. Även de 
följdfrågor som identifierades i första intervjun och som sedan användes i alla kommande 
intervjuer hade varit möjliga att identifieras om pilotintervjuer genomförts.  
 
Vid analys av intervjudata skulle det också varit givande med mer information om respektive 
respondents vetskap om organisationens mål och vision som sedan visade sig utgöra en stor 
del av slutsatserna. Det skulle också varit nyttigt med information om respektive respondents 
egen erfarenhet av arbete med ständiga förbättringar och deras definition av begreppet. 
 
Inom ramen för denna uppsats bedömdes att maximalt 5h intervjutid skulle gå att genomföra, 
bearbeta och analysera. Det prioriterades att båda författarna skulle kunna delta vid 
genomförandet och att det skulle ske under samma dag för att skapa lika yttre förutsättningar. 
6 personer visade intresse och tillgänglighet. Alla intervjuer genomfördes som planerat, den 
uppsatta tiden på 30 minuter var väl anpassad för intervju-guidens omfattning. Ingen tidsbrist 
eller tidspress förekom. Alla intervjuer gav ny data, alltså uppstod ej mättnad. Större antal 
intervjuer hade eventuellt kunnat bidra med mer data och alternativa slutsatser.  
 
Författarna av denna uppsats har använt Eriksson och Wiederheim-Pauls (1999) kriterier för 
god forskningskvalitet, Begripligt, Trovärdigt och Intressant som ledord genom arbetet. Ett 
praktiskt exempel är att de två författarna har granskat och gett feedback till varandra utifrån 
dessa ledord. Genom hela arbetet har det också funnits en strävan efter att uppnå hög validitet 
och reliabilitet. I uppsatsens metoddel beskrivs hur observationer från flera olika datakällor 
används och i analysen visar en triangulering att de till stor del korrelerar med varandra. Detta 
tillsammans med tydlig beskrivning av insamlingsmetoden (urval, intervjuguide och 
operationalisering) stärker validitet och reliabilitet. Författarnas ambition har varit att redovisa 
genomförandet på ett sätt som möjliggör upprepning i annan studie. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
I denna uppsats ligger fokus på en specificerad typ av mottagare av internkommunikation, 
d.v.s. lägsta nivån av chefer och deras upplevelse av blogg som verktyg. En annan typ av 
mottagare är alla medarbetare i en organisation. En eventuell fortsättning på denna studie 
skulle kunna vara att bekräfta eller dementera lägsta nivåns chefers uppfattning om bloggen, 
t.ex. att innehållet ligger på en för hög nivå och att reserepotage provocerar i spartider. 
 
Ett annat sätt att studera blogg som verktyg för internkommunikation är att fokusera på 
avsändaren och dess syfte, vilket efterfrågas av mottagarna i denna uppsats och dessutom inte 
finns i tillräcklig omfattning i tillgänglig teori. 
 
Det vore intressant att studera hur bloggen bör förhålla sig till andra kommunikationskanaler. 
Ska den vara huvudkanalen eller ett komplement? Vilka övriga kanaler fungerar bra 
tillsammans med en blogg? Vilken typ av innehåll som passar i vilken kanal? 
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Bilaga C– Uttryck/formulering kring ständiga förbättringar, klippta från 
bloggen 

 
22 Januari 

• We always have a cost efficient way of working 
• we have a specific target to reach and continuously improve our ways of working 
• all of us contributing to remove waste 
• challenge our ways of working everywhere 
• put together an excellent support where you find some good learnings and ways of 

thinking. 
• Removing waste frees valuable time that we can invest in being more efficient, 

proactive and innovative. 
• One of your team’s goals this year is to “embrace a continuous improvement culture” 
• becoming more systematic in working with improvements 
• Working from the facts to understand how we work and what impacts our 

improvements have. 
• helped and learned all of to do our tasks a little better day by day”.    
• This is a great example of a true Lean work 
• embracing such a culture has led this plant to be best in class in most areas 
• Lean they still challenge waste 
• they share where they have made the best achievements to learn from 
• The teams ensuring not only that we have things in order 
• the teams share best practices with each other 

 
16 Februari 

• this is an area we work proactively with.   
• Another area we work proactively with is  

 
9 Mars 

• the way they are working with Lean and always challenge their lead times and 
improving the quality of their products 

• how good we are on innovation 
• We are always driving and challenging  what is the next performance step 
• the areas we decided to focus on have improved.  
• how to improve the user experience of IT 
• I can only encourage all of us to reach out in a continuous way to our consumers to 

understand where and how we need to improve 
• Embrace the feedback we get 
• make sure we improve day by day 
• we improved user satisfaction. 
• A great way of a proactive continuous improvement focus!  
• We are impressed with the progress you as a team are doing 

 
30 Mars 

• there are a lot of ongoing changes 
• focusing on ensuring that we jointly create a better closeness between IT and the 

business 
• facilitate speed and improve ability to adapt 
• the one enabling our joint targets 



 
 

• we jointly will be even better positioned to give the best support 
• We all know that working proactively with our suppliers; contracts etc. will create 

large benefits 
• We need to make sure that we on a daily basis all know what to prioritize. 
• Hopefully the material that has been published previously in regards of continuous 

improvements will give us the support needed 
• we all take responsibility to improve our own work environment 
• how we all can improve on root cause analysis for our problems 
• we all have focus on this important area 
• from the deviations we decide on the next step/development. 
• understanding what steps/investments/developments we need to do and what not to do. 
• Another area where I am very happy seeing progress in is 
• with an aim to identify potential improvement areas 
• both in identifying the improvement actions as well as in verifying that this new way 

of working is what we need 
• do our outmost to ensure that we have great learning from 
• and that we have an improved way of working when we roll this out 

 
22 April 

• we now are tracking the right KPI’s to ensure we improve in the most important areas 
• we are not progressing as we should in all areas 
• One area to improve is to make sure we do our root cause analysis 
• And always verify that the suggested actions are implemented 
• I do see all the efforts that are being done and the hard focus 
• Continue to challenge all deviations 
• we will stepwise get the stability we want and need 
• I was happy to see the drive for continuous improvements 
• trying to work like small Kaizen teams 
• how we jointly can improve.  
• we need to become even better as colleagues ensuring we have good communication 

channels and forums 
• to take the right decision on what improvements we shall make 
• Together we will ensure we have the best IT work environment possible for our IT 

consumers 
• Our aim is world class services in whatever we do 
• always challenges how we produce, ensuring we produce it in the most efficient way. 
• I hope you have reached out to the Lean team 

 
13 Maj 

• we have worked intensively on identifying what improvements we need to do 
• We will drive IT towards developing a more business focused delivery 
• wants to get closer to, and improve our cooperation 
• We will make a review of the set-up of our customer units and of a possible medium 

organizational change 
• we can challenge the lead times from a customer request until the delivery of a 

service. 
• Where we find waste,or where we find that we are not close enough to the customer to 

understand the real need, we will challenge our set-up 
• being able to prioritize what to focus on or what to deliver first in a much easier way 
• speed is important for all of our business areas 



 
 

• increase the transparency  
• review the financial model  
• strong focus on increasing the quality of our services and lowering the cost 
• we are all focusing on the flow from the customer request to the delivery of the 

service 
• to shorten the lead times, and at the same time challenge our “system” (way of 

working)  
• all of us understanding what the real customer requirements are  
• ensuring, not just the delivery of what the customer expresses, but the delivery of what 

the customer truly needs at that time. 
• We will together continue to challenge  
• ensuring that the business has the right solutions at the right time 
• looking forward to our journey of continuous improvements 
• we are addressing the right areas together, ensuring that we all have the right customer 

focus 
 
15 Juni 

• how we will adapt our organization to enable IT closer to business 
• good input for the further work that now will take place 
• we also get great input to what we need to continue to address or to make sure to 

safeguard. 
• ensure our joint success of /organizational change/ 
• We all know that the “devil is in the details”, so I continue to urge us all to find the 

root cause for our incidents and make sure we respond quickly and take the right 
actions. 

• In the project the aim has been to deliver many new business functionalities for the 
finance area 

• It has been very valuable to see all the efforts and the great customer focus 
• is to see how we can reach our savings target 
• I see a great progress in several areas 
• we need to find new areas where to reduce the cost 
• we will also need to challenge and describe the up and down side if we take deliberate 

decisions in changing something that will lower our cost 
 
22 Augusti 

• It is interesting to see how we all - and especially I - embrace change 
• They seemed to know instantly what needed to change or what needed to be done, to 

help their business forward 
• that would result in a better delivery precision 
• had changed their way of working to better be able to support remotely and follow that 

we deliver the services as agreed upon – while also constantly challenging costs 
• IT has managed to bring down the IT costs to one third of its original costs 
• where all of our colleagues are working with continuous improvements to find waste 

in our systems 
• They work very much with Lean to come up with more efficient ways of working. 
• sometimes their ideas give us savings, other times they improve/change our way of 

working.  
• everyone wanting to contribute and be able to follow the wanted/needed performance 

steps 
• important that we all listen carefully to the different needs 



 
 

• need to know that our customer offices will help them to prioritize and decide within 
their units and that we, within IT, will work side-by-side with the customer offices, 
ensuring that we start planning and manning to deliver the needed services at the right 
time.  

• looking forward to the improved way of working we are attempting at this fall and 
year to come 

• it is a challenge to change the way of working, and embracing it, 
• But you know me, striving for a culture of continuous improvements, 
• the best time to change your way of working is when you have the most to do.  
• Don’t forget to reach out to our Lean team if you want some inspiration/tips.  
• learn more about the changes to our organization and our upcoming challenges this 

fall. 
• This new way of working is a significant change – and changes can be difficult.  
• I can tell you my way of coping with change. First I try to understand the why and 

then also see if there is something I can influence or not.  
• I put my entire focus on understanding the why, and once I did, I decided to adapt. 
• I truly believe that the change we are now implementing is in the best interest of /The 

company/ 
• Let us all continue to work with our deviations on a daily basis 

 
19 September 

• making sure that each of us gets a chance to develop as much as possible within our 
job 

• the more we develop our experience and expertise, the more we can ensure the success 
of /The company/ 

• I hope that you are all discussing the progress in improving our way of working in the 
/organizational change/ program 

• discuss and make sure that you know where we are right now and how we are 
focusing on ways of working. 

• we are currently challenging how we can increase the efficiency in our way of 
working, always thinking Lean 

• I challenge you to learn more about Lean 
• Please visit the homepage, where we share our learnings, and find the contact 

information if you want reach out to our small Lean team 
• we also discussed how we are handling the targets for this year; in many areas we 

have a good progress. 
• I urge all of you to keep up the good work with continuous improvements, ensuring 

that we improve on all aspects - speed, cost and quality.  
 
8 Oktober 

• I am always happy to see how we can improve from one good normal situation to a 
better one 

• We have, as you might know, a project for how to improve ways of working within 
our service desk 

• We have improved our user support 
• enabling us to work as a team  
• is the one driving how to improve our normal situation 
• and of course always having customer first in mind 
• to discuss what to prioritize as the next improvement area 
• that we can both improve the service as well as lower our production costs 



 
 

• It was really great to see how we could take this decision in close co-operation with 
our customers and it was clear who is accountable for the improvement needed.  

• for all of us to embrace the way of working with continuous improvements, 
• ensuring that our delivery always improves at the same time as we deliver more 

efficient, year by year 
• We then made the decision to extend the support 
• The interim solution was working very well but was not a sustainable solution  
• We launched and implemented the new setup 
• It is important when we continue to improve every day that we always dare to 

challenge old habits 
• When you know your normal situation it is easy to measure what you have, and you 

should of course continue to measure afterwards so we know that the actions we made 
improved the efficiency as we planned for and if not continue to challenge and 
improve.  
 

14 November 
• My main focus these days is, like for most of us, to ensure that we make the new set-

up of /our company/ a success by making sure that the business can get the IT support 
they need and want 

• It is important that we all adhere to the new way of working.  
• Together we will make this change work and celebrate success! 
• you also see how we have worked with this in our new set-up 
• why /our company/ are changing our way of working 
• Being informed and understand, is the first step towards to believe and embrace the 

change 
• good to see that the need to work cross functional in order to be successful. 
• showing our commitment to make sure /the customer/ will succeed in the new and 

challenging business opportunities that are a head of us. 
• /The company/ is now on the way of being closer to business 
• So let us all continue the journey /the organizational change/, ensuring that we just like 

in this case are delivering the right and needed services for /the customer/ 
• Let us continue to understand the technical root causes as well as improving our lead 

times 
 
5 December 

• It is the fruitful combination of all different knowledge and expertise that makes us a 
complete and valuable preferred partner to our customers in the business areas 

• it is only when we use the collective knowledge we deliver the best.  
• “kick-off” for our new way of working 
• The feeling shared that day, was that we now have a joint goal going forward.   
• So let us all make sure we do the last detailing/routines so that we have a stable 

normal situation that we as always can continue to improve 
• we will make the difference by taking the necessary actions and give the right 

guidance on a daily basis ensuring the best solutions for /the customer/ 
• run a pilot with electronic KANBAN, to ensure we have the right customer focus our 

deliveries. This looked very promising 

 


