
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats  

Vårterminen 2008 

Handledare:  Per Nilsson 

Författare:  Kristina Axheim 

 Sara Edlund 

 

Förstår du? 
En kvalitativ flerfallstudie om intern kommunikation och dess kanaler 

 



 2 

Förord 
Vi har under arbetet med denna uppsats stött på ett antal människor vi skulle vilja tacka. 
 
Vår handledare Per Nilsson har varit vårt bollplank genom sin mångåriga erfarenhet inom 
Handelshögskolan i Umeå och har bistått oss med mängder av viktiga synpunkter och nya 
infallsvinklar som resulterat i denna uppsats. 
 
Vi vill även tacka de företag som ställt upp på vår undersökning och även de anställda inom 
dessa företag som vänligt ställt upp på intervjun, utan er så hade vi inte kunnat genomföra 
någon undersökning.  
 
Huvudopponenter och sidopponenter som genom ett seminarium har granskat och gett förslag 
på hur vårat arbete kan bli snäppet bättre, tack för era råd och tips. 
 
Sist men inte minst vill vi tacka de två personerna som läst igenom arbetet och assisterat oss 
att förbättra uppsatsens innehåll Helena Axheim och Robert Laukka. 
 
 
__________________   _________________ 

Kristina Axheim   Sara Edlund  2008-06-05 
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Sammanfattning 
Kommunikation är något som har funnits så länge det har funnits människor på jorden. I 
denna uppsats så ligger fokus på intern kommunikation och dess kommunikationskanaler ur 
ett organisatoriskt perspektiv. Undersökningen har utförts på anställda inom tre valda 
organisationer. 
 
Uppsatsen är en kvalitativ flerfallstudie där sex personer, chefer respektive medarbetare från 
tre olika företag i Umeå har intervjuats. Syftet med undersökningen var att undersöka hur den 
interna kommunikationen inom en organisation upplevs samt att se om synen på intern 
kommunikation och kommunikationskanaler skiljer sig åt beroende på position inom 
organisationen men även mellan företagen. Undersökningen har startat i teorin för att sedan 
testa den i verkligheten vilket kallas för ett deduktivt angreppssätt. 
 
Intervjupersonernas svar har transkriberats och analyserats först utifrån varje företag för sig 
för att sedan jämföras tillsammans i en korsanalys. Dessa analyser har kopplats ihop med de 
teorier vi valt att använda oss av. Vår fokus har främst varit att undersöka den interna 
kommunikationen och dess kommunikationskanaler, och målet för oss var att se om det var 
några skillnader mellan chefens svar och de svar som medarbetarna gett oss, men även om det 
var en skillnad mellan företagen. 
 
I vår undersökning har vi kommit fram till att det är svårt att kommunicera eftersom alla 
individer är olika och uppfattar saker på olika sätt. Den interna kommunikationen skiljer sig 
även företagen emellan, vi såg stora skillnader mellan kommunikationsbolaget som enligt oss 
låg långt fram i utvecklingen av dess kommunikationskanaler och livsmedelsföretaget som av 
de tre valda organisationerna låg sist i utvecklingen. Det fanns en rad olika faktorer som 
kunde medföra att intern kommunikation i organisationen stördes och att informationen inte 
gick fram till den som den var menad till.  
 
Den definitiva slutsatsen med denna uppsats är enligt oss att det är svårt att få samtliga 
mottagare att förstå ett budskap. Sändaren måste ha i åtanke vilket budskapet är samt 
vilken/vilka ska ta emot budskapet när kommunikationskanal väljs. 
 
Nyckelord: Intern kommunikation, kommunikationskanaler, information. 
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KAPTEL 1: INLEDNING 
I detta första kapitel introduceras ämnesval, problembakgrund, problemformulering och 
syftet med denna uppsats, dessutom så beskriver vi ett antal definitioner som använts i 
arbetet. 

 

1:1 Ämnesval 
Vi har valt att beröra ämnet intern kommunikation i organisationer därför att vi har ett intresse 
för detta ämne. Detta intresse har sitt ursprung i kurser vi har läst under våra universitetsår då 
ämnet har tagits upp både på kurser rörande marketing samt management. Vi har också en 
förhoppning att i framtiden när vi är ute i arbetslivet få en förståelse för hur intern 
kommunikation kan påverka organisationen samt på vilka sätt intern kommunikation kan 
uppfattas beroende på vilken del av organisationen du tillhör. Det har under åren skrivits 
mycket om detta ämne, dessutom har utvecklingen inom kommunikation och dess val av 
kanaler formligen exploderat under de senaste årtiondena1, vilket gör detta ämne aktuellt även 
idag. 
 

1:2 Problembakgrund 
Så länge människan har funnits på jorden har det funnits kommunikation mellan dessa 
människor. Ingen grupp av människor kan fungera eller existera utan just kommunikation, 
och då på grund av att människan har ett flockbeteende.2 Under alla dessa årtusenden har 
kommunikation utvecklas på ett mer eller mindre explosionsartat sätt, speciellt sedan 1980-
talet. Från att i början av människans existens ha använt sig av hällristningar och ritat på 
stenar, till att idag nästan enbart använda datorn som ett kommunikationsmedel.3 
 
Kommunikation idag är någonting vi människor tar för givet eftersom det sker hela tiden utan 
att vi tänker speciellt mycket på det. Vi använder oss av språk i olika former, till exempel 
genom att prata, skriva eller använder vår kropp som även den förmedlar budskap. Detta 
medför att kommunikation är ett brett begrepp och enligt nationalencyklopedin så betyder 
kommunikation ”överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater”4. 
Kommunikation finns överallt; i en relation, i skolan, på en arbetsplats, när vi handlar mat till 
exempel. Allt som krävs för att kommunikation ska uppstå består av minst två individer, där 
åtminstone en av individerna kommunicerar med den andre individen.  
 
I varje situation där kommunikation sker finns det en sändare och en eller flera mottagare. 
Sändaren skickar ett budskap som är menat för mottagaren. Som sändare i en kommunikation 
gäller det att precisera budskapet så att mottagaren förstår det på rätt sätt, det kallas att 
sändaren kodar ett budskap medan mottagaren avkodar budskapet. Robbins menar: “An idea, 
no matter how great, is useless until it is transmitted and understood by others”.5 Om inte 
                                                 
1 Strid, Jan. Intern kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter. (Lund: Studentlitteratur, 1999) 
s. 109 
2 Robbins, Stephen P. Organizational Behavior -Concepts, Controversies and Applications.  (New Jersey: A 
Simon & Schuster Company, 1998).  s. 310  
3 Strid, Jan. Intern kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter. (Lund: Studentlitteratur, 1999) 
s. 109 
4 http://www.ne.se    2008-05-13 kl: 13:56 
5 Robbins, Stephen P. Organizational Behavior-Concepts, Controversies and Applications.  (New Jersey: A 
Simon & Schuster Company, 1998).  s. 310  
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mottagaren förstår budskapet, så har sändaren misslyckats med sitt budskap. För att verkligen 
förstå måste människor kommunicera med varandra. 
 
Kommunikation kan ta form på olika sätt. Den kan uttryckas i siffror eller med koder, den kan 
även vara av ett subjektivt slag då den uttrycks i värderingar, visioner och tankesätt6. 
Kommunikation kan vara verbal på så sätt att den uttrycks muntligen eller skriftligen, men 
också icke-verbal då den kan uttryckas med hjälp av kroppen. Antingen uttrycker vi 
kommunikationen i möten med vår chef och har då en formell kommunikation, eller så är vi 
på lunchrast med våra vänner och pratar informellt om den senaste händelsen i världen.7 
 
Mänsklig kommunikation kan delas upp i två delar, det kan vara intern eller extern 
kommunikation. Gränsen mellan dessa är svårdefinierad eftersom det inte finns någon tydlig 
gräns mellan begreppen. För att veta vilken grupp kommunikationen tillhör måste man titta på 
dess budskap. Extern kommunikation är när man kommunicerar utanför den slutna gruppen, 
det kan till exempel vara när en person inom organisationen pratar med en annan person inom 
en annan organisation. Medan intern kommunikation är det som sker inom en sluten grupp, 
till exempel inom en organisation eller ett företag.8 
 
På 1940-talet började organisationer uppmärksamma den interna kommunikationen, före det 
låg fokus på produktionseffektivitet och information ansågs inte vara en viktig faktor. 
Kommunikation ansågs under den här tiden främst handla om förståelighet och 
övertalningsförmåga, vilket menas att organisationen skulle uppnå effektivitet genom att dela 
upp produktionen och organisationens design. Intern kommunikation under den här tiden var 
sändarorienterad, mottagaren generaliserades hårt och alla mottagare behandlades på samma 
sätt. Detta medförde för sändaren att denne var tvungen att utveckla sitt budskap tillräckligt 
bra, då mottagaren var med andra ord helt obetydlig. Utvecklingen gick därefter framåt och 
synen på individen ändrades, istället för att se mottagaren som en passiv individ så gick 
utvecklingen mot att mottagaren blev allt mer aktiv. Dessutom så slopades den generella 
synen på mottagarna och de sågs nu mer som individer som krävde olika utformningar av 
budskapet för att förstå det sända budskapet.9 
 
I Sverige finns det en lag som reglerar den interna kommunikationen i företaget, den heter 
Medbestämmande lagen, MBL. Den lagen styr förhållandet mellan företaget med dess chef 
och medarbetaren i olika situationer. Medbestämmande lagen behandlar medarbetarens rätt 
till information, vilken förhandlingsrätt som den anställda har, kollektivavtal och andra 
situationer som den anställda kan hamna i såsom varsel, medling och skadestånd.10 Denna lag 
visar på hur viktigt det är med intern kommunikation. 
 
Alla företag har ett mål med deras verksamhet och förväntas ha en mening med vad de gör 
och varför de existerar. För att nå sitt mål behövs det att anställda inom företaget 
kommunicerar och tillsammans jobbar för att uppnå det målet. Som ett fotbollslag som passar 
bollen mellan varandra, pratar med varandra, har en bestämd plats på planen, lägger upp en 
strategi och sedan gör allt för att göra mål på det andra laget. En coach behövs för att leda 

                                                 
6 Häckner, Einar. Strategiutveckling i medelstora företag. (Göteborg: BAS, 1985) s. 50-54 
7 Larsson, Larsåke. Tillämpad kommunikationsvetenskap. (Lund: Studentlitteratur, 2001) s. 68-69 
8 Strid, Jan. Intern kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter. (Lund: Studentlitteratur, 
1999).  s. 11 
9 Strid, Jan. Intern kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter. (Lund: Studentlitteratur, 1999) 
s. 9-11 
10 Sveriges rikes lag, MBL 1976:580 
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laget och fotbollsspelarna fordras för att utföra jobbet. Precis så fungerar det i ett företag. 
Ledarna finns för att kommunicera ut budskap och se till att de anställda vet vad de ska göra. 
De anställda å andra sidan behöver ha ett mål i sikte och få ett budskap om vad de förväntas 
genomföra. 
 
För att lyckas uppnå målen och få fram budskapen, används kommunikationskanaler för att nå 
fram till de anställda och ledare. Enligt Strid tyder det på att människan bombarderas med 
information, utbudet av information ökar med tio procent per år medan konsumtionen av 
information endast ökar med tre procent, resten utesluts11. Det visar på hur viktigt det är att 
använda rätt kommunikationskanal för att de anställda och ledare ska uppfatta budskapet. 
 
Denna studie undersöker tre olika organisationer som har egna specifika egenskaper och som 
är verksamma i olika branscher, något som skiljer dem åt. Kan kommunikation se annorlunda 
ut inom organisationerna och då mellan medarbetare och chefer? Kan kommunikation 
levereras till de anställda på olika sätt för olika företag? Kommunikation är oersättlig och 
därmed viktig för ett fotbollslag såväl som för ett företag, för att dessa ska kunna uppnå sina 
mål.  
 

1:3 Problemformulering 
Hur upplevs olika kanaler av intern kommunikation av medarbetarna respektive cheferna i en 
organisation idag? 
 

1:4 Syfte 
Vårt syfte med denna uppsats är genom att göra en kvalitativ undersökning undersöka hur 
intern kommunikation verkligen fungerar i en organisation och om medarbetare respektive 
chefer har olika syn på intern kommunikation. För att utveckla detta kommer vi även att 
analysera vilka kommunikationskanaler som används inom organisationer idag, samt se om 
det finns skillnader och likheter mellan företagen. 
 

1:5 Definitioner  
Information Budskapet i sig12. 
 
Kandidat En tilltänkt anställd inom ett bemanningsföretag13. 
 
Kommunikation Med hjälp av kommunikation kan ett budskap förmedlas mellan 

personer14. 
 
Konsult Den som är anställd i ett bemanningsföretag och blir uthyrd till 

andra företag15.  
 
Kontorsanställd Den som är konsultchef på ett bemanningsföretag16. 

                                                 
11 Strid, Jan. Intern kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter. (Lund: Studentlitteratur, 
1999).  s. 5 
12 Ibid s. 11 
13 Intervjutillfälle 1, Proffice chef  2008-05-05  kl: 18:00  
14  Strid, Jan. Intern kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter. (Lund: Studentlitteratur, 
1999).  s. 11 
15 Intervjutillfälle 1, Proffice chef 2008-05-05 kl: 18:00 
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Logga När ett meddelande man sänder i till exempel via chatt eller e-post 

sparas17. 

MSN Används som en chatt för att de anställda ska kunna kommunicera 
virtuellt med varandra på ett direkt sätt18. 

 
Net meeting Visa dokument live via dator, används vid möten där deltagarna 

befinner sig på olika orter19. 
 
Organisation Nationalencyklopedin definierar en organisation som en 

sammanslutning20. I uppsatsen har vi använt oss av ordet 
organisation, med det menar vi då de sammanslutningar av 
anställda som ett företag har. 

                                                                                                                                                         
16 Intervjutillfälle 1, Proffice chef 2008-05-05 kl: 18:00 
17 Intervjutillfälle 5 TeliaSonera chef,  2008-05-07 kl: 15:00 
18 Intervjutillfälle 6 TeliaSonera medarbetare,  2008-05-07 kl: 15:45 
19 Intervjutillfälle 5 TeliaSonera chef, 2008-05-07 kl: 15:00 
20 www.ne.se   2008-05-15 kl: 14:32 
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KAPITEL 2: PROJEKTETS UTGÅNGSPUNKTER 
Nedan presenteras uppsatsens grunder, detta för att underlätta förståelsen av uppsatsen. Det 
kommer att beskrivas vilken kunskapsnivå författarna har haft inom ämnet innan 
uppsatsarbetet började, den kunskapssyn som använts samt vilket perspektiv som författarna 
använt under uppsatsprocessen. Förutom detta så finns en beskrivning hur den sekundära 
datan samlats in och eventuella problem kring insamlingen av den sekundära datan för att 
läsaren ska förstå grunden till uppsatsen. 

 

2:1 Allmän och teoretisk förförståelse 
Den grund författarna har inom ämnet innan uppsatsskrivandet börjar är viktig att beakta samt 
ha i åtanke eftersom det kan påverka hur data uppfattas och tolkas vilket i slutändan kan 
påverka det slutliga resultatet av uppsatsen. Förförståelse kan delas in i två kategorier; den 
första delen består av den förförståelse inom ämnet som forskaren har innan undersökningen. 
Den andra delen av förförståelse är det som forskaren har i sin sociala grund såsom diverse 
fördomar kring det valda ämnet. Det är viktigt för läsarna att uppmärksamma författarnas 
förförståelse eftersom detta kan påverka undersökning och dess resultat.21  
 
Johansson Lindfors menar att alla individer föds utan någon som helst förförståelse. Det som 
senare utvecklar förförståelse och förutfattade meningar är det som individen upplever och 
utsätts för under sin levnadstid såsom uppfostran, utbildning och övriga händelser i livet. Den 
erfarenhet, teoretisk såväl som praktisk som forskaren har påverkar utfallet av dess arbete.22 
 
Vi anser att den bakgrund vi båda haft före vår tid här på Handelshögskolan i Umeå är relativt 
lika även fast vi är uppväxta i olika delar av landet och så vidare. Därför har vi valt att inte 
utveckla tiden före universitetet vidare utan koncentrerar oss på det som verkligen gett oss 
den teoretisk grund vi står på idag. Tabell 1 nedan visar de universitetskurser som har 
påverkat oss och är en del av den förförståelse vi har. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn. Forskningsmetodik. Om kvantitativa och kvalitativa metoder.( 
Lund: Studentlitteratur, 1997) s. 151-152 
22 Johansson, Lindfors Maj-Britt Att utveckla kunskap. Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. (Lund: Studentlitteratur, 1993) s. 25-26 
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Kurser som författarna har läst på universitet 

Sara Kristina 

Företagsekonomi A Företagsekonomi A 

Statistik A Statistik A 

Handelsrättslig översiktskurs 
med beskattningsrätt 

Handelsrättslig översiktskurs 
med beskattningsrätt 

Nationalekonomi A Nationalekonomi A 

Företagsekonomi B Företagsekonomi B 

Entrepreneurial Management 
and Change C 

Marketing (Portugal) 

Entrepreneurial Financial 
Management C 

Strategy (Portugal) 

Organizational Design C Organizational Behavior 
(Portugal) 

Financial Markets C Service Marketing C 

Institutions and Financial 
Planning C 

Marketing Ethics C  

Finansiell ekonomi  

Finansiella instrument  

Tabell 1. Universitetskurser 

 
Vår tid här på Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan i Umeå har i högsta grad 
påverkat vår teoretiska bas. Vi har under dessa kurser fått kunskap rörande kommunikation, 
men den kunskapen har varit av det mer allmänna slaget och har inte gått in på djupet över 
vad som egentligen rör intern kommunikation och kommunikationskanaler. Därmed innebär 
det att dessa kurser inte har påverkat uppfattningen av begreppen och författarna var tvungna 
att hitta källor och artiklar som tog upp detta.  
 
Då vi har en viss kunskap innan arbetet med denna uppsats så kan vi inte hålla oss helt 
objektiva. Möjligheten finns att den kunskap vi hade innan arbetet har influerat oss till att 
vinkla studien på ett visst sätt. Vi hade förutfattade meningarna att kommunikation finns i alla 
organisationer samt att organisationerna använder ett flertal olika sätt att kommunicera på, 
vilket vi som författare är väl medvetna om. 
 

2:2 Kunskapssyn 
Vårt förhållningssätt är nära kopplat till den hermeneutiska kunskapssynen. Detta eftersom vi 
är medvetna om vår förförståelse inom ämnet och inriktar oss på att förstå det stora pusslet 
frånsett från den lilla pusselbiten. Syftet är att förstå den interna kommunikationen i 
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organisationen från en organisatorisk synvinkel. Det hermeneutiska förhållningssättet kan 
även kallas för tolkningsläran eftersom den syftar till att förstå människan och dess kontext 
för att få ett sammanhang om människans existens23. Tanken med denna uppsats är att få en 
förstående för den interna kommunikationen och dess kommunikationskanaler genom ett 
subjektivt synsätt. Tanken med att tolka och förstå människan är att gräva djupare än att bara 
skrapa på ytan, vilket leder till en djupare förståelse om människans natur. Enligt Patel och 
Davidson utgör det subjektiva tillvägagångssättet och forskarens förförståelse en fördel för 
undersökningen eftersom det kan underlätta tolkningen av problemet.24 
 
Med tanke på att vi strävar efter att förstå och tolka, så är vi inte positivister. Detta eftersom 
positivister fokuserar sig på kunskap som går att observera som absolut och säker och 
kunskap som vi kan registrera med våra sinnen eller vårt sunda förnuft25. Denna studie kan 
inte erhålla absolut kunskap eftersom resultaten skiljer sig åt från individ till individ vilket 
även den hermeneutiska kunskapssynen gör26. Vår uppsats är fokuserad på förståelse och 
tolkningar av människans beteenden vilket indikerar att det subjektiva perspektivet ej helt kan 
frångås i vår undersökning och dess resultat. Vi är medvetna om detta problem med att vara 
objektiva för att uppnå kunskap som är av godtagbar art då det är i stort sett oundvikligt att 
inte ha en subjektiv tolkning27.  
 
Vi anser i denna undersökning att människan är fria i sina val samtidigt som människan lyder 
under vissa bestämmelser vilket medför att människan är både aktiv och passiv. Till exempel, 
de respondenter som vi intervjuar är fria i sina val att svara på våra frågor som de vill på 
grund av att de tolkar frågan på sitt egna sätt, vilket indikerar att människan är en aktiv 
varelse. Medan respondenterna måste lyda under vissa krav som att de måste vara inriktade på 
att fokusera sig på intern kommunikation och ingenting annat, vilket är ett exempel på att 
människan är passiv och lyder under bestämmelser. Passiv i den bemärkelsen att människan 
är fånge i beteenden och struktur, medan den aktiva människan är skapare av sina egna 
handlingar och agerar avsiktligt.28 
 

2:3 Perspektiv 
Utifrån vår problemformulering har vi valt att ha ett organisatoriskt perspektiv, vilket innebär 
att vi har ett perspektiv där vi ser medarbetaren samt chefens uppfattning om organisationens 
interna kommunikation. Vi har valt att undersöka om organisationen upplevs olika från 
medarbetarens och chefens mening samt om organisationen utnyttjar den interna 
kommunikationen på mest lämpliga sätt för företaget i helhet. 
 
En undersökning kan göras från olika perspektiv, med perspektiv menas enligt 
Nationalencyklopedin infallsvinkel, det är denna infallsvinkel/infallsvinklar som använts vid 
arbetet med uppsatsen29. Beroende på vilket perspektiv som författaren väljer så kommer 
resultatet att påverkas av detta val. Johansson Lindfors liknar den valda synvinkeln vid ett par 

                                                 
23 Patel, Runa och Davidson Bo. Forskningsmetodikens grunder – att planerat, genomföra och rapportera en 
undersökning. (Lund: Studentlitteratur, 1994) s. 25 
24 Ibid s. 25-27 
25 Eriksson, Lars Torsten och Wiedersheim-Paul Finn. Att utreda, forska och rapportera. (Malmö: Liber AB, 
1999) s. 198 
26 Patel, Runa och Davidson Bo. Forskningsmetodikens grunder – att planerat, genomföra och rapportera en 
undersökning. (Lund: Studentlitteratur, 1994) s. 25-27 
27 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap. (Lund: Studentlitteratur, 1993) s. 39 
28 Ibid s. 41-42 
29 www.ne.se    2008-04-15 kl: 14:40  
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glasögon som författaren ser verkligheten genom, risken finns att författaren väljer fel styrka 
på glasögonen vilket påverkar hur denne sedan uppfattar verkligheten30. 
 

2:4 Angreppssätt 
Vi har använt oss av ett deduktivt angreppssätt i denna uppsats, eftersom vi har börjat med 
teori därefter har vi valt att se om dessa stämmer i verkligheten genom att testa dem empiriskt, 
vilket den deduktiva metoden behandlar31. Detta val har vi gjort för att ha en stabil grund att 
stå på när vi arbetade ut intervjufrågorna. Med tanke på att vi har en hermeneutisk 
kunskapssyn så är det vanligare att använda ett induktivt angreppssätt och använda kvalitativ 
data, istället för det valda deduktiva synsättet32. Eriksson och Wiedersheim-Paul menar att 
positivistiskt synsätt bör kombineras med det deduktiva angreppssättet samt den kvantitativa 
metoden, medan det hermeneutiska synsättet förknippas med det induktiva angreppssättet och 
den kvalitativa metoden33. Vi har trots detta valt att använda oss av ett deduktivt angreppssätt, 
eftersom vi har börjat i teorin för att sedan gå ut och testa dessa teorier empiriskt vilket 
stämmer överens med det deduktiva synsättet.    
 

2:5 Metodval  
Den metod som vi använt oss av i denna uppsats är den explorativa undersökningen eftersom 
vi undersökt ett specifikt problem. Vår förhoppning är att genomföra en undersökning där vi 
vill få en förståelse kring den interna kommunikationen i organisationen. Den explorativa 
undersökningen har som yttersta syfte att samla mycket information kring ett specifikt 
problemområde för att få en djupare förståelse om problemet34. Genom att använda den 
explorativa undersökningen så ses problemet mer allsidigt, vilket uppnås genom att använda 
olika sätt för att samla in information vilket är det vi gör då vi har ett organisatoriskt 
perspektiv att ta reda på hur medarbetare och chef upplever den interna kommunikationen 
från sina olika håll. Oftast så ligger en explorativ undersökning till grunden för vidare 
studier.35 
 
Denna studie berör den deskriptiva undersökningen på grund av att den deskriptiva 
undersökningen förklarar och beskriver problem och dess egenskaper.36 Dock går vi ett steg 
längre och anser att vi försöker skaffa en djupare förståelse om ett problem än att enbart 
beskriva fenomenet vilket då medför att vi har en explorativ undersökning. 
 
Vi har valt en kvalitativ undersökningsmetod för att få en djupare förståelse för individen och 
dess upplevda åsikt angående intern kommunikation och dess kommunikationskanaler. Det 
medför att vi naturligt har en hermeneutisk syn på kunskap då vi vill fördjupa oss i några få 
individer i ett antal organisationer, vilket intervjuer ger en ypperlig möjlighet till. Vi har ett 
deduktivt angreppssätt som även det har argumenterats val av metod för ovan text och med 
                                                 
30 Johansson. Lindfors. Maj-Britt. Att utveckla kunskap. Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning (Lund: Studentlitteratur, 1993) s. 76 
31 Arbnor, Ingeman och Bjerke, Björn. Företagsekonomisk metodlära (Lund: Studentlitteratur, 1994) s. 107-108 
32 Eriksson, Lars Torsten och Wiedersheim-Paul, Finn. Att utreda forska och rapportera. (Malmö: Liber, 2006) 
s. 81-82 
33 Ibid s. 81 
34 Jacobsen, Dag Ingvar. Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen. (Lund: Studentlitteratur, 2002) s. 71 
35 Patel, Runa och Bo Davidson. ”Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning.” (Lund: Studentlitteratur: 2003) s. 12-13 
36 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap. Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. (Lund: Studentlitteratur, 1993) s. 23 
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Bryman och Bells erfarenhet så fungerar det att blanda den kvalitativa undersökningsmetoden 
med den deduktiva ansatsen till problemet; något som har utförts i undersökningar tidigare37. 
 
I vår kvalitativa undersökning så använder vi oss av mjuk data som ter sig i intervjuer och 
analyser38. Vi har sex stycken intervjuer med tre företag för att vi som författare ska kunna få 
en djupare förståelse om dessa respektive företag. Dessa kvalitativa undersökningar 
genomförs för det mesta som en fallstudie, vilket vi kommer att presentera närmare i kapitel 
4:139. Själva undersökningen syftar till att få en förståelse hur individen uppfattar sig själv och 
sin omvärld40, vilket innebär att vi vill se det ur respondentens synvinkel för att kunna förstå 
deras värld och åsikter om det vi undersöker. 
 

2:6 Insamling av sekundärdata 
Vi har använt oss av både primär data och sekundär data i vår undersökning. Den primära 
datan är det som samlats in för just denna studie och sekundär data är data som tidigare 
samlats och analyserats av någon annan men som analyseras på nytt i denna studie41.  Den 
sekundära datan som vi använt oss av som underlag till denna uppsats har huvudsakligen 
bestått av vetenskapliga artiklar och tryckt litteratur som har tagit upp tidigare forskning kring 
ämnet kommunikation. Huvudsakligen har vi använt oss av Umeå Universitetsbibliotek, där 
vi använt både Samsök samt Album, men vi har även använts oss av Umeå stadsbibliotek 
samt Luleå Tekniska Universitetsbibliotek.  
 
De vetenskapliga artiklarna vi använt har vi hittat på de företagsekonomiska databaserna 
Business Sources Premier, Emerald och Helecon. För att finna väsentliga artiklar så har vi 
använt oss av ett stort antal olika sökord: ”communication in organizations” (3617), ”face-to-
face communication” (321), ”internal communication” (1973), ”organizational 
communication” (1720), ”communication theory” (1007), ”group communication” (712), 
”theory of communication” (640), ”communication within organizations” (66), ”internal 
communication channels” (20), ”communication channels” (2666), ”written communication” 
(1300), ”multiple communication channels” (42), F2F (53), FTF (100), face-to-face (5185), 
communication (508 415), information (149 940), employee communications (28 687), hard 
and soft information (4393), hard and soft data (3672), effective internal communication 
(8504), internal communication in practice (14 015). 
 
Förutom de företagsekonomiska databaserna har vi använt den psykologiska databasen Web 
of Science, där ingår även deldatabaserna: Science Citation Index, Social Science, Citation 
Index och Arts & Humanities Citation Index. Sökord som används där är: internal 
communication (5230), face-to-face (9614) face-to-face communication (1885). 
 
När vi använt oss av sökorden ovan så har det varit ett stort antal träffar, vi har därför 
kombinerat olika sökord för att minska antalet träffar men samtidigt ville vi ha ett antal träffar 
för att få en bra grund till vår uppsats. Det har varit en omöjlighet att läsa igenom alla 

                                                 
37 Bryman, Alan och Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder. (Malmö: Liber, 2005) s. 41 
38 Patel, Runa och Davidson, Bo. Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. ( Lund: Studentlitteratur, 2003) s. 14 
39 Lundahl, Ulf och Skärvad, Per-Hugo. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. (Lund: 
Studentlitteratur, 1999) s. 101-102 
40 Ibids. 101-102 
41 Johansson Lindfors, Maj-Britt Att utveckla kunskap. Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning (Lund: Studentlitteratur, 1993) s. 117-118 
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vetenskapliga artiklar som vi funnit, därför har vi använt oss av artiklarnas sammanfattning 
för att finna om just den artikeln hade vad vi sökte efter som passar vår studie. 
 
Den tryckta litteraturen som vi har använt i vår undersökning har vi främst hittat på Umeå 
Universitetsbibliotek och dess sökmotor Album. I Album har vi använt sökord som: Intern 
kommunikation, kommunikation i organisationen, organisationsteori, 
kommunikationsutveckling, kommunikationsvetenskap, intern kommunikation, business 
communication, communication theory, communication theories, internal communication. 
 
Vid sökandet av metodteorier och information om metoder, har vi valt att använda 
huvudsakligen Album. Album ger ett bra utbud av metodböcker, både inom hur metoder kan 
utformas i en uppsats, metoder inom företagsekonomin, teorier på olika begrepp inom 
metoden med mera. Anledningen till att vi valde att söka flera olika metodböcker var för att få 
en bred och bra överblick på metodutförandet och teorin innan vi startade inhämta vår empiri. 
 

2:7 Kritik av sekundär data 
Det finns till detta kapitel angående sekundär data en del kritik utifrån hur vi valt källor, tolkat 
dessa källor etcetera. Anledningen till att vi använt så pass många olika källor var för att 
undvika felaktig information genom att ett flertal olika vetenskapliga författare i grunden 
menat samma saker, vilket då reducerar chansen att den informationen är felaktig.  
 
Många av de tryckta källorna var skrivna på engelska vilket kan medföra en viss risk att vi 
som författare till denna uppsats har missförstått eller översatt ord och meningar på ett 
felaktigt sätt. Denna risk har vi reducerat genom att dels läsa artiklarna båda två för att se om 
vi förstått dem likadant samt att använda källor skrivna på svenska som bekräftar de utländska 
källorna. 
 
Vi har i den mån som det har varit möjligt använt oss av grundkällan till informationen som vi 
hittat i den sekundära datan, vilket Johansson Lindfors menar är källans ursprung42. Detta för 
att undvika att informationen blivit misstolkad i flera led innan vi tagit del av den och därmed 
inte stämma överens med den egentliga teorin. Den traditionella kommunikationsmodellen till 
exempel, har legat till grund för de flesta studier och är därför vi valde att finna dess 
originalkälla och upphovsman av modellen och teorin. Att finna grundkällorna har varit 
målet, eftersom vi anser att kommunikation är vida diskuterat och de gamla källorna är 
fortfarande aktuella idag. Ett undantag är dock teknologikanalerna som utvecklas med den 
pågående IT-utvecklingen och behövs uppdateras ofta vilket vi har försökt finna ny forskning 
om. 
 
Det gäller att använda sig av aktuell forskning, vilket Johansson Lindfors påstår är källans 
aktualitet, vilket vi har gjort utan att för den delen glömma grundkällorna till materialet. 
Aktualiteten är att källan är skriven och forskad nyligen och att man i undersökningen tar med 
källor som är uppdaterade. 43 Forskning kring kommunikation och intern kommunikation har 
vi mestadels funnit från 1990-talet. Dess aktualitet är ifrågasatt eftersom dessa källor börjar 
bli förlegade på grund av att utvecklingen av IT har ökat drastiskt. När vi har funnit artiklar 
som har sitt ursprung i 2000-talet anser många att den mest vanliga kanalen är den muntliga 
som är fortfarande belyst på 1990-talet.  
                                                 
42 Johansson. Lindfors. Maj-Britt Att utveckla kunskap. Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning (Lund: Studentlitteratur, 1993) s. 88-90 
43 Ibid s. 89-90 
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Den empiriska grund vi står på är att de primära och sekundära källorna är väsentliga för 
undersökningen44, och att vi har hittat intervjupersoner som varit lämpliga och medfört en god 
empirisk grund och att de artiklar har varit relevanta när vi analyserar den empiri vi fångat in. 
Vi har haft problem att få tag på intervjupersoner från företag, men de som vi slutligen 
intervjuade var välvilliga att hjälpa till att svara på våra frågor. Litteraturen vi har valt att ta 
med i vårt teorikapitel har varit relevant då den har väglett oss i rätt riktning för att samla in 
empiri. 
 
Den förförståelse vi haft med oss i bagaget innan uppsatsen tycker vi inte ha påverkat vårt val 
av källor, snarare har det hjälp oss att hitta de bästa källorna via diverse databaser samt olika 
bibliotek i Umeå såväl som i Luleå. 

                                                 
44 Johansson. Lindfors. Maj-Britt Att utveckla kunskap. Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning (Lund: Studentlitteratur, 1993) s. 88-90 
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KAPITEL 3: TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel kommer de teorier som ligger till grund för uppsatsen att presenteras, vi har 
valt att belysa kommunikation där vi tar upp extern och intern kommunikation, anledningen 
till att kommunikation finns samt delar upp information i hård respektive mjuk. Sedan 
presenterar vi diverse kommunikationsmodeller, efter det kommer en presentation av olika 
beståndsdelar av kommunikation. Därefter beskriver vi olika riktningar som information kan 
ta i en organisation och sedan kommer en presentation av de olika kommunikationskanalerna. 
I slutet presenteras en kort sammanfattning över de valda teorierna samt en modell som fogar 
samman de valda teorierna till en modell. 

  

3:1 Intern kommunikation som begrepp 
Under benämningen kommunikation går både intern och extern kommunikation, med intern 
kommunikation menas enligt Strid det som sker inom organisationen. Strid menar vidare att 
man ser på organisationen som en sluten enhet där individer och andra delar som ingår i en 
sluten krets. Det är dock inte helt lätt att dra en tydlig gräns mellan extern och intern 
kommunikation, det finns många frågetecken kring vad som verkligen hör till vad, såsom om 
aktieägarna står inom eller utanför organisationen. Dessutom används numera den interna 
kommunikationen för externa syften och vice versa, exempel på detta är när medarbetarna i en 
organisation är med i en extern reklamfilm eller när en chef i en organisation använder extern 
media för att berömma sin personal inom organisationen.45 
 
För att särskilja vad som är intern kommunikation respektive extern kommunikation så menar 
Strid att vi måste veta vad det egentliga syftet med kommunikationen är. Med extern 
kommunikation så menar Strid att då går man utanför organisationen som är en sluten enhet 
för undersöka eller informera medan den interna kommunikationen håller sig inom den slutna 
enheten som organisationen ses som. Intern kommunikation är enligt Strid 
”budskapsöverföring mellan människor vars relationer är varaktigt strukturerade för att 
uppnå något bestämt mål”46. 47 
 
Anledningen till att den interna kommunikationen existerar är för att den är en nödvändighet 
för att organisationer ska kunna fungera överhuvudtaget. Den interna kommunikationen 
används för att erhålla beslutsunderlag, kunna kommunicera inom organisationen etcetera. I 
dagens organisationer sker processer som kräver en hög andel kunskap av de anställda vilket i 
sin tur kräver att informationsprocessen måste ske på ett snabbt och felfritt sätt.  
 
Daft och Lengel anser att organisationer använder sig av intern kommunikation och levererar 
information för att reducera osäkerhet och tvetydighet48. En organisation strävar efter att 
uppnå samma mål och osäkerhet hos anställda försvårar möjligheten att uppnå målet. En hög 
nivå av tvetydig information är svår att tyda vilket gör att arbetsuppgiften blir komplicerad att 
utföra och osäkerheten ökar. Information existerar för att förklara och förtydliga 
arbetsuppgifter, koordinera diverse aktiviteter och förstå den interna samt externa 
                                                 
45 Strid, Jan. Intern kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter. (Lund: Studentlitteratur, 
1999).  s. 11-14 
46 Ibid  s. 14 
47 Ibid  s. 11 
48 Daft, Richard L.och Lengel, Robert H. Organizational information requirements, media richness and structural 
design. Management Science, vol. 32, No. 5, pp. 554-571, May (1986) s. 555. 
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verksamheten49. Intern kommunikation används av många företag för att arbeta ut ett för 
organisationen gemensamt ansikte utåt mot omvärlden, det gäller att anställda inom ett företag 
har en gemensam bild av företaget utåt50.  
 
Vi har valt att lägga vår fokus på den interna kommunikationen i denna uppsats, anledningen 
till detta är att vi båda funnit ett intresse och en vilja att lära oss mer inom just den interna 
kommunikationen. Det är som vi nämnt tidigare svårt att dra en klar gräns med intern 
kommunikation, vi har i denna uppsats valt intern kommunikation och med det menar vi då 
den kommunikation som sker inom organisationen, mellan chefer och medarbetare. 

3:1:1 Hård och mjuk information 
Information kan delas in i två olika kategorierna enligt Häckner. Hård information är en 
sakinriktad information, som är mer fokuserad på den kvantitativa informationen än den 
kvalitativa. Denna information är lätt att analysera eftersom den uttrycks i siffror samt koder 
och skickas ut som signaler genom den traditionella kommunikationsmodellen vilken beskrivs 
vidare under 3:2:1. Exempel på hård information är budgetering, redovisning, ekonomiska 
analyser men även information om marknaden såsom kunders inköp, konkurrenters 
marknadsandelar etcetera.51 
 
Mjuk information är enligt Häckner mer av kvalitativ struktur med en subjektiv synvinkel 
som grundar sig på individens värderingar, visioner, föreställningar och idéer som är 
påverkade av individens bakgrund. Mjuk information är svårare att analysera till skillnad från 
den hårda informationen eftersom den mjuka är beroende av personen och dess värderingar 
vilket gör det svårt att särskilja rätt från fel. Företagets visioner och idéer samt affärsidé är 
exempel på mjuk information då de anger företagets idéer och föreställningar i 
organisationen.52 
 
Samspelet mellan hård och mjuk information menar Häckner är komplicerat eftersom 
användningen av de olika informationerna kan krocka eller samspela. Hård information kan 
påverka den mjuka informationen då den hårda kan lättare påverka de anställda att agera på 
ett visst sätt vilket då inverkar den mjuka informationen. Den hårda datan är svårare att 
manipulera då den är av ”hård” information och information som kan till exempel räknas ut 
och bevisas, medan den mjuka informationen är lättare att manipulera med dess innehåll. Den 
hårda datan kan leda till ett mer objektivt synsätt på information, medan den mjuka som 
tidigare nämnts är av mer subjektiv information.53 
 
Vi har valt att ta med denna teori eftersom det finns olika sätt att kommunicera beroende på 
vilken sorts information som sändaren vill förmedla. Det är viktigt att klassificera information 
utifrån vilket sorts budskap den verkligen innehåller för att kunna få en förståelse och kunna 
välja rätt kommunikationskanal.  

                                                 
49 Daft, Richard L.och Lengel, Robert H. Organizational information requirements, media richness and structural 
design.  Management Science, vol. 32, No. 5, pp. 554-571, May (1986), s. 555. 
50 Strid, Jan. Intern kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter. (Lund: Studentlitteratur, 
1999) s. 31 
51 Häckner, Einar. Strategiutveckling i medelstora företag. (Göteborg: BAS, 1985) s. 50-51 
52 Ibid s. 53-54 
53 Ibid s. 54-55 
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3:2 Kommunikationsvägar 
Kommunikation kan ske på en rad olika sätt, dessa olika sätt kallas kommunikationsvägar. 
Beroende på vilken kommunikationsväg som valts så uppfattas informationen som sänts på 
olika sätt. 

3:2:1 Verbal och icke-verbal kommunikation 
Kommunikation är endera verbal eller icke-verbal, verbal kommunikation innefattar 
information som skrivs eller sägs som kräver att språk används medan icke-verbal 
kommunikation är övrig kommunikation som inte kräver språk. Den icke-verbala 
kommunikationen speglas i vilket intryck sändaren ger, till exempel om denne bär uniform, 
vilken frisyr personen har, använder man något speciellt märke på kläder och accessoarer. 
Därtill hör också hur det ser ut på arbetsplatsen, hur ser det ut på skrivbordet till exempel?54  
 
En annan viktig beståndsdel i den icke-verbala kommunikationen är kroppsspråk, där 
ansiktsuttryck och rörelser är viktiga. Hansson menar att den icke-verbala kommunikationen 
är den mest framträdande av de två. Hur en individ uppfattar kommunikationen i 
organisationen beror också på hur man säger något, med detta menas vilket tonläge används, 
hur högt sägs en sak, vilken hastighet används samt betonas något extra tydligt eller hur 
uppfattas pauserna.  Anledningen till att den icke-verbala kommunikationen upplevs som 
bättre är att den verbala kommunikationen kan upplevas som otillräcklig. Den verbala 
kommunikationen kan vara otydlig med dubbla budskap, saknar djupgående information och 
upplevs som otillräcklig att ge tillräckligt med sann information. I en organisation används 
både verbal och icke-verbal oavsett om det gäller intern och extern kommunikation. 55 När det 
kommer till kommunikation så är kroppsspråket en för framträdanden för att ignorera den, 
kroppsspråket är en mycket kraftfull kommunikationskälla56. 
 
Vi har valt denna teori eftersom kommunikationen är så mycket mer än vad vi egentligen 
säger, sändaren måste ha vissa saker i åtanke när man kommunicerar verbalt för att bli 
uppfattad på rätt sätt. Svårigheten ligger i att alla individer uppfattar saker olika och därför 
måste sändaren vara extremt noggrann vid den interna kommunikationen för att uppfattas 
korrekt både verbalt och icke-verbalt av samtliga individer inom organisationen. Beroende på 
om kommunikationen är verbal eller icke-verbal så väljs vilken kommunikationskanal som 
ska användas, detta val medför hur mottagaren uppfattar den sända informationen. 

3:2:2 Formell och informell kommunikation 
Intern kommunikation kan ske på två sätt formell: kommunikation eller informell 
kommunikation, dessa två olika sätt måste tas hänsyn till i organisationen. Formell betyder 
enligt Nationalencyklopeding något man säger om någon som håller sig till vissa bestämda 
former57. Medan informell betyder att någon inte behöver hålla sig till vissa bestämda 
former58. I en organisation är den formella kommunikationen när kommunikationen sker i 
bestämda former som är tidsbestämda i förväg såsom förbestämda möten, nedskriven 
information med mera. Det som den informella informationen består av är kommunikation 
som inte är förutbestämda utan kan ske på vilka premisser och tider som helst. Den informella 
kommunikationen är en källa till ryktesspridning inom organisationen.59 
                                                 
54 Larsson, Larsåke. Tillämpad kommunikationsvetenskap. (Lund: Studentlitteratur, 2001) s. 68 
55 Ibid s. 68-69 
56 Jenkins, A. Milton. What the information analyst should know about body language. MIS Quarterly Vol. 1 
Issue 3, Sep (1977)  s. 14 
57 http://www.ne.se/   2008-04-02 kl: 14:15 
58 Ibid    2008-04-02 kl: 14:18 
59 Larsson,  Larsåke. Tillämpad kommunikationsvetenskap. (Lund: Studentlitteratur, 2001) s. 68 
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Larsson menar att de formella kanalerna inte ger tillräckligt med information, ju mindre de 
formella kanalerna tillfredställer informationsbehovet desto mer används de informella 
kommunikationskanalerna och vice versa60.  
 
Den informella kommunikationen uppkommer oftast på raster eller luncher, vilket inte kan 
styras på något sätt. Det är den grundläggande informationen som är den informella enligt 
Eriksson och han menar vidare att den interna kommunikationen inte är styrd.61 
 
Larsson menar att ledningen i en organisation kan skapa en bra miljö för den informella 
kommunikationen genom att skapa goda relationer mellan medarbetarna i organisationen. 
Dessa nära relationer medför att ledningen i organisationen får veta vad som diskuteras på 
lägre nivåer i organisationen och kan dementera falska eller delvis felaktiga rykten som kan 
uppstå när djungeltelegrafen används.62 
 
En negativ aspekt som kan uppkomma vid informell kommunikation är felaktig 
ryktesspridning. Enligt Eriksson händer det i processen när informationen tas upp till 
diskussion, den ventileras bland medarbetarna och sedan förvrängs den. Detta eftersom alla 
uppfattar information olika, desto fler ryktet går genom desto större chans finns att 
informationen förvrängs och det slutgiltiga informationsbudskapet kan uppfattas helt fel.63 
 
Båda dessa aspekter av kommunikation är viktiga eftersom de är centrala i organisationen, 
man kan inte undvika den informella kommunikationen enbart minska den genom att öka den 
formella kommunikationen. I vår undersökning angående intern kommunikation är dessa två 
sätten av kommunikation viktiga eftersom de är en central del av den interna 
kommunikationen.  
 

3:3 Kommunikationsriktningar 
I organisationens interna kommunikation finns det ett flertal olika riktningar som 
kommunikationen kan flöda igenom. Larsson presenterar fyra olika riktningar som 
informationen kan gå igenom:  

• uppåtriktad 

• nedåtriktad  

• horisontell  

• tvärgående 

Den uppåtriktade kommunikationen och den nedåtriktade kommunikationen är en enkelriktad 
kommunikation, där kommunikationen är av det formella slaget. Den horisontella 
informationsströmmen tar informationen mellan olika enheter inom samma nivå i 
organisationen. Sist så kommer den tvärgående kommunikationsströmmen som innebär att 
informationen flödar mellan medarbetare på olika nivåer samt olika enheter inom 
                                                 
60 Larsson, Larsåke. Tillämpad kommunikationsvetenskap. (Lund: Studentlitteratur, 2001) s. 68 
61 Eriksson, Peter. Planerad kommunikation, startegiskt ledningsstöd i företag och organisation. (Kristianstad: 
Kristiandstads Boktryckeri AB, 2002) s. 60 
62 Larsson, Larsåke. Tillämpad kommunikationsvetenskap. (Lund: Studentlitteratur, 2001) s. 68 
63 Eriksson, Peter. Planerad kommunikation, startegiskt ledningsstöd i företag och organisation. (Kristianstad: 
Kristiandstads Boktryckeri AB, 2002) s. 60 
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organisationen. En sak att ha i åtanke är att den tvärgående kommunikationsströmmen inte 
alltid går hand i hand med organisationens struktur. 64 
 
Det är viktigt att tänka på i vilken riktning som informationen ska gå inom organisationen när 
sändaren väljer kommunikationskanal. Olika kommunikationsriktningar kräver olika 
kommunikationssätt, till exempel vid nedåt respektive uppåtriktad kommunikation måste 
sändaren tänka på att mottagaren inte använder samma termer och språk som denne gör, 
medans den horisontella kommunikationsströmmen kan medarbetare använda fackspråk 
eftersom de ligger på samma nivå i företaget. Det är med tanke på dessa argument vi har valt 
att använda denna teori. 
 

3:4 Kommunikationsmodeller 
Under årens lopp har det utvecklats ett flertal olika kommunikationsmodeller. Dessa modeller 
är mer eller mindre invecklade och har olika antal beståndsdelar. Det som alla modeller har 
gemensamt är att det finns en sändare och en mottagare, det som sedan skiljer sig är 
informationsvägen däremellan och vad informationen utsätts för under dess väg. Vi anser att 
en individ kan både vara sändare och mottagare samtidigt, eftersom människa kan både prata 
och lyssna. Det kanske inte går att vara att vara sändare och mottagare exakt samtidigt 
tidsmässigt istället behöver en sändare inte vara sändare hela tiden utan kan ändra till att vara 
en mottagare. En av modellerna innehar också en feedback del som gör att sändaren vet hur 
och att mottagaren mottagit informationen och förstått den på korrekt sätt.  
 
Sändaren av kommunikationen kan välja två olika vägar; envägskommunikation eller 
tvåvägskommunikation. Larsson förklarar envägskommunikation som en rak kommunikation 
mellan sändare och mottagare medan tvåvägskommunikation är en process med en gemensam 
kontakt mellan sändare och mottagare. Vidare menar Larsson att en envägskommunikation 
består av att sändaren kommunicerar till mottagaren medan tvåvägskommunikation sker när 
mottagaren kommunicerar tillbaka till sändaren.65 
 
Det finns olika perspektiv att se de olika kommunikationsmodellerna med. Perspektivet som 
är mest traditionsenligt är processperspektivet där kommunikation ses som att information är 
som ett flöde mellan individer, grupper och organisationer. Till processperspektivet hör de 
linjära kommunikationsteorierna och i dessa modeller innehar sändaren den dominerande 
rollen medan mottagaren är mer underlägsen.66 
 
Dialogperspektivet däremot har ett mer jämställt förhållande mellan sändare och mottagare 
där det inte finns någon del av modellen som har högre status. Här menar Larsson att de som 
är med i dialogen ska kunna uttrycka sig fritt, vara ärliga mot varandra.67 

3:4:1 Den linjära kommunikationsmodellen 
Den enklaste av dessa kommunikationsmodeller är den linjära kommunikationsmodellen som 
går ut på att det finns en sändare och en mottagare som genom ett meddelande kommunicerar. 
Sändaren arbetar fram ett meddelande, detta meddelande skickas sedan ut genom en vald 

                                                 
64 Larsson, Larsåke. Tillämpad kommunikationsvetenskap. (Lund: Studentlitteratur, 2001) s. 73 
65 Larsson, Larsåke. Tillämpad kommunikationsvetenskap. (Lund: Studentlitteratur, 2001) s. 38 
66 Ibid s.29-30 
67 Ibid s. 31-32 



[Teoretisk referensram] 
 

 23 

kommunikationskanal och därefter får mottagaren meddelandet med hjälp av den valda 
kommunikationskanalen.68 

  

 

Figur 1. Linjär kommunikationsmodell69  

Modellen ovan har kritiserats för att vara för enkel eftersom den inte tar hänsyn till att 
processen vid individkommunikation är av dynamisk natur70. Den linjära 
kommunikationsmodellen fokuserar inte på mottagaren och hur denne uppfattar meddelandet 
eller om mottagaren överhuvudtaget får meddelandet. Om sändaren använder denna 
kommunikationsmodell kan denne aldrig vara säker på att meddelandet verkligen kommit till 
mottagaren. 
 
Vi har valt att använda oss av den linjära kommunikationsmodellen i denna uppsats därför att 
den är applicerbar på vissa kommunikationskanaler såsom de skriftliga kanalerna och vissa 
teknologiska kanaler. Det som förenar dessa kommunikationskanaler är att det saknas 
feedback från mottagaren till sändaren. Modellen är enkel att använda och kan användas av 
alla organisationer vilket det är den huvudsakliga anledningen till att vi använder den 
eftersom vi ska undersöka olika organisationer och dess interna kommunikation. 

3:4:2 General Communication system 
Shannon har använt den linjära kommunikationsmodellen som en grund att bygga vidare på 
och har utvecklat modellen Schematic Diagram of Shannon’s general communication 
system71. Den mer invecklade modellen har utökats genom att författaren till modellen lagt till 
ytterligare delar. 

 

 

                Meddelande                Signal         Mottagen signal                 Meddelande 

Figur 2. Schematic Diagram of Shannon’s general communication system by Shannon72 

I figuren ovan börjar kommunikationen med informationskällan som är skaparen av själva 
meddelandet, informationskällan använder en sändare för att kunna ”skicka” meddelandet. 
Det finns olika typer av signaler så som telefax, e-post, telefon, anslagstavlor, möten, tal, 
etcetera. Den valda sändaren skickar meddelandet genom att skicka en signal som mottagaren 
ska kunna motta genom den valda kanalen. Kanalen används för att översätta signalen från 
sändaren till mottagaren på ett sådant sätt att mottagaren kan förstå meddelandet. Mottagarens 
jobb är att översätta och eventuellt konstruera om signalen så att det slutligen kan bli ett 
meddelande. Det slutgiltiga målet är hos den individ som meddelandet är avsett att hamna 

                                                 
68 Windahl, Sven and Signitzer, Benno with Olson, Jean T. Using Communication Theory. (London: Publications 
Ltd, 1992) s. 71 
69 Windahl, Sven and Signitzer, Benno with Olson, Jean T. Using Communication Theory. (London: Publications 
Ltd, 1992) s. 71 
70 Ibid s. 71 
71 Shannon, C. and Weaver, W. The Mathematical Theory of Communication. The Bell System Technical 
Journal Vol. 27, pp. 379-423, 623-656, July, October, (1948) s. 2 
72 Ibid s. 2 

Sändare Meddelande Kanal Mottagare 

Informations 

källa 
Brus Sändare Mottagare Mål



[Teoretisk referensram] 
 

 24 

hos. Under tiden som meddelandet reser mellan informationskällan och det slutgiltiga målet 
utsätts det för olika sorters brus som kan förstöra eller förändra det egentliga meddelandet.73 
 
Schematic Diagram av Shannon är en mer utvecklad modell än den linjära och det gör 
modellen mer realistisk, detta med tanke på att brus finns överallt och är svårt att undvika fullt 
ut. Eftersom vi i denna studie ska studera verkligheten passar den mer realistiska modellen vår 
studie eftersom denna modell kan linkas samman med de olika kommunikationskanalerna. Vi 
ska även undersöka brus, vad som kan störa kommunikationen och då passar denna teori och 
modell bra eftersom det är den enda av våra tre valda teorier som tar upp just fenomenet brus. 

3:4:3 Schramm’s communication modell 
I en modell gjord av Schramm finns det en dimension till som ingen av de tidigare modellerna 
tagit hänsyn till nämligen feedback. Feedback kan liknas med återkoppling enligt 
Nationalencyklopedin74. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figur 3. Schramm’s communication modell75 

I modellen ovan så menar Schramm att kommunikation sker genom att två individer påverkar 
varandra där feedback sker kontinuerligt i en cirkel som denna ovan. Själva kommunikationen 
börjar med att sändaren skickar ett meddelande som kodas, mottagaren mottar meddelandet 
samt avkodar det. Därefter tolkas meddelandet, efter det omkodas meddelandet av mottagaren 
och sänds tillbaka till avsändaren igen, den allra första sändaren för att denne ska förstå om 
mottagaren av meddelandet förstått dess egentliga mening.76  
 
Denna kommunikationsmodell tar hänsyn till mottagaren, om denne förstått innebörden av 
meddelandet. På så sätt har sändaren en möjlighet att uppfatta om meddelandet nått fram till 

                                                 
73 Shannon, C. and Weaver, W. The Mathematical Theory of Communication. The Bell System Technical 
Journal Vol. 27, pp. 379-423, 623-656, July, October, (1948) s. 2 
74 www.ne.se   2008-0404 kl. 12:12 
75 Severin, Werner J. och Tankard, James W. Jr. Communication Theories: Origins, Methods, And Uses In The 
Mass Media. (New York: Longman Publishing Group, 1992)  s. 46-47 
76 Ibid  s. 46-47 
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mottagaren och att denne förstått det. Om detta ej skett på ett tillfredställande sätt så har 
sändaren möjlighet att förändra meddelandet.77 
 
Schramm’s modell tar hänsyn till mottagaren på ett sätt som de föregående modellerna inte 
har gjort. Denna mottagarorienterade syn är starkt förknippad med personlig kontakt som 
finns hos både face–to-face kanalen och gruppkanalen. Dessutom kan sändarna se om de 
valda kommunikationskanalerna verkligen fungerar på önskat sätt eftersom mottagaren har 
möjlighet att ge feedback på den sända informationen. Dagens samhälle fokuserar mer på 
tjänster vilket resulterar i att den anställde kommer mer i fokus och att feedback blir allt 
viktigare med tanke på att medarbetaren blir själva tjänsten och sändaren kan då uppfatta om 
mottagaren mottagit informationen på rätt sätt så att tjänsten inte blir fel i slutändan78. Vi 
kommer i denna uppsats undersöka både varu- och tjänsteföretag och där kommer Schramm’s 
modell testas för att se om det är så verkligheten fungerar. Förutom det så tar denna modell 
även upp faktorn feedback, vilket enligt oss är en mycket intressant del. Vi har undersökt 
feedback inom de valda organisationerna och då anser vi att denna teori passar bra med tanke 
på att den har faktorn feedback med i modellen. 
 

3:5 Kommunikationskanaler 
Det finns ett flertal sätt att kommunicera på, dessa olika hjälpmedel kallas 
kommunikationskanaler. Zmud, Lind och Young menar att dessa kanaler kan vara formella 
eller informella. Författarna menar vidare att: face-to-face, gruppsammankomster, skriven 
information, kommunikationsteknologier och datateknologier är de olika sätten att föra 
information vidare. Inom dessa grupper så finns det undergrupper där kommunikationen 
endera kan vara av formellt slag eller det informella.79  
 
Dessa kanaler är kärnan i kommunikationen, utan dem skulle inte informationen kunna gå 
från sändare till mottagare. Vi har valt att belysa de viktigaste kommunikationskanalerna samt 
att se på både positiva och negativa aspekter hos dem. Olika kanaler fungerar på olika sätt i 
organisationen.  
 
Kommunikationskanaler fungerar på olika sätt, det finns positiva och negativa aspekter som 
kan uppstå. Vissa av dessa negativa händelser kan undvikas medan andra inte kan undvikas. 

3:5:1 Face-to-face kanaler 
Face-to-face kommunikation kan vara formell genom att två individer träffas och diskuterar 
under ordnade former medan den informella face-to-face informationen sker genom vanliga 
samtal två individer emellan80. 
 
Face-to-face kanalen har sina klara för- och nackdelar, Hartley and Buckmann diskuterar 
kring det faktum att personer uppfattar saker olika, skillnaden i det uppfattade budskapet kan 
bero på kultur. Ett sätt att undvika de negativa aspekterna med face–to–face kommunikation 
är att ha klara mål med kommunikationen så att det är klart och tydligt vad som ska uppnås, 
på det sättet är det också lättare att se om kommunikationskanalen är effektiv.  
                                                 
77 Severin, Werner J. och Tankard, James W. Jr. Communication Theories: Origins, Methods, And Uses In The 
Mass Media. (New York: Longman Publishing Group, 1992)  s. 46-47 
78 Zeithami, Valarie A. och Bitner, Mary Jo. Och Gremler Dwayne D. Service Marketing.  Integrating Customer 
Focus Across the Firm. (New York: Mc Graw-Hill, 2006) s. 8 
79 Zmund, Robert W. An Attribute Space for Organizational Communication Channels. Information system 
research 1047-7047 vol. 1 No. 4 pp. 440, 1990. s. 444 
80 Larsson, Larsåke. Tillämpad kommunikationsvetenskap. (Lund: Studentlitteratur, 2001) s. 68 
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Face-to-face kommunikation är ett komplext sätt att kommunicera på, det är lätt att bli 
missförstådd men genom att förstå det grundläggande budskapet i denna 
kommunikationskanal så kan dessa missförstånd undvikas. För att använda face–to–face 
kommunikation på ett effektivt sätt så krävs det social förmåga och förståelse för att kunna 
uppfatta processen och använda den på ett korrekt sätt.81 
 
Westmyer m.fl. har gjort en undersökning som visar att den muntliga kanalen uppskattas 
speciellt vid personliga behov av användaren och då framförallt är den ansedd vara bättre än 
vad den skriftliga kanalen är. Anledningen till att användaren föredrar den muntliga är för att 
den är effektivast och lämpligast i många fall. Å andra sidan, när informationen är 
jobbrelaterad så anses den skriftliga kanalen fungera lika bra som den muntliga och 
kommunikationskanalen används utifrån vad man vill uppnå med kommunikationen82. 
 
Vi har valt att använda den här kommunikationskanalen i vårt teorikapitel eftersom face-to-
face kanalen är den första kommunikationskanalen och har funnits så länge människor funnits 
på jorden. Dessutom är denna kanal den som kan läsa mottagaren bäst direkt då informationen 
lämnat sändaren, dessutom är det lätt att få respons på den informationen som sänts om 
sändaren och mottagaren träffas fysiskt.  

3:5:2 Gruppkanaler  
Gruppsammankomster är den andra möjligheten att föra information vidare, detta kan också 
ske både genom formella möten såväl som informella sammankomster83. Grupper består av 
tre eller fler personer, men inte av endast två personer eftersom två personer endast är ett par 
inte en grupp84. 
 
Petersson och Petersson beskriver att gruppmötets syfte är att sprida information som rör 
arbetsuppgifter inom gruppen. Genom dessa gruppmöten skapas bättre band mellan 
medarbetarna och motivationen ökar inom gruppen vilket resulterar att arbetskvaliteten och 
kreativiteten ökar hos organisationen.85 En annan fördel med gruppkanalen är att gruppen i sig 
och dess kommunikation ger ett högre positivt utfall än vad en enskild kommunikation mellan 
ett par86. 
 
Gruppmöten kan inkludera allt från att planera schema, ta upp och diskutera problem, till att 
gå igenom arbetsuppgifter87. Fördelen med denna metod är att den reducerar osäkerhet 
                                                 
81 Hartley. Peter och Bruckmann. Clive. G. Business Communication. (London: Routledge, 2002) s. 242 
82 Westmyer, Stephanie, Rachel DiCioccio och Rebecca Rubin. Appropriateness and Effectiveness of 
Communication Channels in Competent Interpersonal Communication.  Journal of Communication, Vol. 48, no. 
3, pp. 27-48, September (2007) s. 42 och 44 
83 Zmund.Robert W. An Attribute Space for Organizational Communication Channels Information system 
research 1047-7047 vol. 1 No. 4 pp. 440, (1990) s. 444 
84 Snair , Scott. Stop the Meeting I Want to Get Off!: How to Eliminate Endless Meetings While Improving Your 
Team's Communication, Productivity, and Effectiveness. (Blacklick, USA: McGraw-Hill Professional, 2003) s. 
25 
85 Petersson, Sonia och Petersson, Krister. Internt, om information och kommunikation I arbetslivet. (Skara: 
Västergötlands Tryckeri AB, 1992) s. 111-112 
86Spins, Nelda och Wells, Barron. Communicating with groups: promt, purposeful, productive team meetings. 
Executive Development. Volume: 8 Issue:5 (1995) s. 2 
87 Geyer, Werner, Heather Richter, Ludwin Fuchs, Tom Frauenhofer, Shahrokh Daijavad, & Steven Poltrock. A 
team collaboration space supporting capture and access of virtual meetings. Proceedings of the 2001 
International ACM SIGGROUP Conference on Supporting Group Work, September 30 - October 03 (2001) 
Boulder, Colorado, USA, s. 188  
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eftersom de som medverkar på mötet kan dela med sig av sina åsikter, diskutera och komma 
till en kollektiv strävan och åsikt, vilket leder till förståelse och gemensam överenskommelse 
som dock har en mer subjektivt information än hård data88. 
 
Den negativa aspekten med denna kanal är att den kräver stor möda och är tidskrävande, ett 
exempel på detta är att gruppmöten tar lång tid. Å andra sidan, kan denna kanal medföra att 
kommunikationen i ett företag blir bättre eftersom möjligheten att få sin fråga besvarad är stor 
och framförandet av sin egen åsikt inför gruppen likaså. Erikson beskriver möten som en 
särskild arena där medlemmarna diskuterar och formar gruppen tillsammans. Vid förändring 
inom gruppen eller dylikt, påverkas även gruppen och dess muntliga dialog. Möten kan vara 
spontana eller planerade, konferenser, utbildningar och seminarier.89 
 
Vi har valt denna kommunikationskanal eftersom den går ut till många samtidigt och den 
information som sänds, själva budskapet blir likadant till alla mottagare, dock finns det en risk 
att mottagarna inte uppfattar budskapet på lika sätt. Dessutom så kan gruppkommunikationen 
ske på många olika sätt och inte bara genom face-to-face kanalen. 

3:5:3 Skriftliga kanaler 
Den nedskrivna informationen kan föras vidare på fem olika sätt: handskrivna brev, utskrivna 
anteckningar/brev, tryckta dokument/rapporter, diagram/grafer eller genom data rapporter90. 
Exempel på dessa är enligt Eriksson: företagspresentationer, personaltidningar, PM, protokoll, 
nyhetsbrev, faktabroschyrer etcetera.91 
 
En skriftlig kanal kan läsas flera gånger om och läsas när mottagaren själv vill. Risken för 
feltolkningar och missuppfattningar är små vid denna kanal och det förutsätter att texten har 
blivit korrekt skriven. Nackdelen med skriftligt är att den reducerar möjligheten till 
tvåvägskommunikation eftersom frågor kan uppstå vid förvirring kring vad som skrivits samt 
risken med informationen är att den inte är lika uppdaterad som informationen via e-posten. 92 
 
Den första punkten förberedelse kan delas in i tre olika delar där den första delen består av att 
bestämma syftet med informationen. Den andra delen går ut på att ta reda på vad mottagaren 
redan vet och vilken termologi som mottagaren förstår.  Som tredje och sista delen i steg 
nummer ett är att bestämma hur mycket detaljer som verkligen behöver vara med i det skrivna 
dokumentet för att uppnå själva syftet. Det finns ett antal olika versioner på denna modell 
med både fler och färre steg, sändaren av meddelandet kan själv fritt välja att använda alla 
fem stegen eller lägga till/ta bort ett eller flera steg. Hartley och Bruckmann presenterar fyra 
slutgiltiga slutsatser när det gäller skriftlig kommunikation: det är viktigt att utveckla en plan 
och ett mål men det finns inget krav på att du måste hålla dig benhårt till de olika stegen. 
Dessutom måste planen och målet granskas allt eftersom det skrivna materialet utvecklas och 
slutligen måste det finnas ett sätt att organisera och planera skrivandet så att det passar just 
dig.93  
 

                                                 
88 Daft, Richard L. och Lengel, Robert H. Organizational information requirements, media richness and 
structural design Management Science, vol. 32, No. 5, pp. 554-571, May (1986) s. 560-561. 
89 Erikson, Peter. “Planerad kommunikation.” (Kristianstad: Liber AB, 2002) s. 63. 
90 Zmund, Robert W An Attribute Space for Organizational Communication Channels Information system 
research 1047-7047 vol. 1 No. 4  pp.440, (1990) s. 444        
91 Eriksson, Peter Planerad kommunikation. (kristianstad: Liber AB, 2002) s. 61 
92 Ibid s. 61. 
93 Hartley, Peter och Bruckmann, Clive G. Business Communication. (London: Routledge, 2002) s. 140-142 
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Vi bestämt oss för att använda den skriftliga kanalen eftersom den också kan förmedlas på ett 
antal olika sätt. En skriftlig kanal är en kanal som ”sparar” budskapet och kan läsas igenom 
och igen, det blir ett sorts bevis för att kommunikationen har ägt rum, givet att det skriftliga 
budskapet sparas. Vi har även valt att dela in den skriftliga processen i ett antal steg, detta gör 
att det blir lättare att få en överblick över de olika elementen anser vi. 

3:5:4 Teknologikanaler 
Den mer traditionella kommunikationsteknologin sker med hjälp av telefon, röstkonferenser 
eller faxmeddelande. Den sista kommunikationskanalen som presenteras är bland annat e-post 
och röstmeddelanden.94  
 
Intranät, videokonferens, telefonkonferens, internradio, talsvar via telefon, cd-rom och andra 
elektroniska kanaler är även de exempel på vad teknologin kan erbjuda. Erikson menar att 
fördelen med teknologiska kanaler är att de ger en bättre bild och förståelse för läsaren än vad 
en skriftlig kanal gör då komplexa kontexter kan förklaras lättare och bättre med bilder än 
med text.95 
 
En författare som diskuterar datateknologier är Allwood. Allwood menar att resultatet av hur 
en individ och en dator arbetar tillsammans beror på respektive deltagare. Det är individen 
som styr datorn menar Allwood vidare, datorn begränsas endast av de mål som datorn kan 
genomföra medan individen ingår i en bredare omgivning på arbetsplatsen. Individen är också 
mycket mer flexibel än datorn där även individen har möjligheten att kommunicera96. 
 
Svårigheten med att utveckla datateknologier är enligt Allwood att skapa de egenskaper som 
programmet behöver för att uppfylla den aktuella efterfrågan samtidigt som programvaran 
måste ta hänsyn till individens egenskaper. Med detta menar han att den som utarbetar ett 
program måste inte bara ta hänsyn till de mål som organisationen vill ha utan också se vilka 
färdigheter som organisationen och dess anställda har idag. Allt detta för att organisationen 
ska kunna erhålla så mycket som möjligt av programvaran. 97 
 
Internet och e-post börjar bli en allt vanligare metod att kommunicera på och artikeln av 
O’Kane och Hargie fann fördelar och nackdelar med kommunikation i form av e-post. 
Fördelarna med e-post var att de geografiska skillnaderna suddades ut och kommunikation 
kunde ske på nationell och internationell nivå. Tiden att leverera information till fler samtidigt 
sker på kortare tid och även information som förmedlas är mer riktig och väl uttänkt till 
skillnad från möten där personen behöver formulera ord och meningar i snabbare tempo. E-
post ger även möjligheten att kommunicera med den högre ledningen och öppnar upp för 
information som är tillgänglig för många fler än vad face–to–face kommunikation gör.98 
 
Å andra sidan, nackdelarna med elektronisk post är att diskussionsmöjligheten minskas, vilket 
är face–to-face kanalens främsta fördel. O’Kane och Hargie fann att detaljer och viktig 

                                                 
94 Zmund, Robert W. An Attribute Space for Organizational Communication Channels. Information system 
research 1047-7047 vol. 1 No 4 pp. 440, (1990). S. 444 
95 Erikson, Peter. Planerad kommunikation. (Kristianstad: Liber AB, 2002) s. 62. 
96 Allwood, Carl Martin. Människa -datorinteraktion, Ett psykologiskt perspektiv. (Lund: Studentlitteratur, 1998) 
s. 7 
97 Ibid s. 9 
98 O’Kane, Paula och Owen, Hargie, Intentional and unintentional consequences of substituting face-to-face 
interaction with e-mail: An employee-based perspective. Interacting with computers, Vol. 19, no. 1, pp. 20-31, 8 
September, (2007) s. 21-24 
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information kan i vissa fall utgå i e-post kommunikationen vilket situationer med face–to-face 
kan fånga upp och kan även leverera feedback där e-post även brister.99 
 
Undersökningen av O’Kane och Hargie visade att de anställda uppfattade kommunikationen 
och informationen de erhöll genom e-post gav dem en överblick och större förståelse för 
organisationen, dock fanns risken att det blev för mycket information, information som de 
anställda inte behövde. Det senare nämnt kan även kallas för överflödig information och leder 
till att de anställda kan förlora viktig information genom att det blir för mycket information i 
inkorgen att söka igenom.100 
 
Vissa anställda ansåg att deras relation med de övriga anställda var god när face–to–face 
kommunikationen var begränsad och att kommunikation med hjälp av e-post medförde att 
man lärde känna nya medarbetare samt kunde bibehålla kontakterna med de anställda inom 
organisationen. Den elektroniska kontakten kunde användas till att undvika kommunikation 
via face–to-face eftersom personliga möten var obehagliga och resulterade i att den anställde 
inte gjorde sitt jobb. Denna typ av kommunikationskanal kan även leda till att relationen 
mellan anställda försvagas om personliga möten sker mer sällan.101 
 
När det gäller de anställdas röst och tonläge samt inställning så varierar det mellan människor. 
En del är mer mottagliga för elektronisk kommunikation än öga mot öga och vice versa. Även 
hur läsaren av e-posten uppfattar information som står skrivet elektroniskt kan vara uppfattas 
olika för olika människor. En skarp ton i e-posten som är skrivet under stress kan göra att 
läsaren reagerar på oönskat sätt vilket kan vara förvirrande och negativt för situationen och i 
slutändan leda till konflikter. Dock påpekar O’Kane och Hargie att anställda som använder e-
post har en tendens att vara mer ärliga än när de kommunicerar med personen face–to-face.102 
 
Lucas har liknande teorier som O’Kane och Hargie, att e-post är effektivare än att ringa runt 
bland anställda och till en låg kostnad kan man nå en stor del människor. Kanalen kan 
användas av sändare och då behöver inte mottagaren ta emot meddelandet på en gång utan 
kan välja när han eller hon vill läsa det. Det negativa med denna kanal är att den samlar 
oönskad information och post. Denna kanal fungerar bra när det gäller att informera hård data 
men är känslig för att leverera personlig information. E-post kan också leverera information 
som annars inte skulle komma fram om bara face-to-face kanalen fanns och Lucas menar att 
vid denna kanal känner sig sändaren mer ”modig” att skicka information.103 
 
Vi har valt teknologiska kanaler eftersom utvecklingen där går explosionsartat framåt, det 
finns hela tiden nya saker för att underlätta kommunikationen. Det är intressant att se 
utvecklingen ute hos organisationerna angående de tekniska kommunikationskanalerna, har 
utvecklingen gått lika fort eller har någon av de tre valda organisationerna varit mer 
framstående eller bakåtsträvande gällande teknologikanaler? 

                                                 
99 O’Kane, Paula och Owen, Hargie, Intentional and unintentional consequences of substituting face-to-face 
interaction with e-mail: An employee-based perspective. Interacting with computers, Vol. 19, no. 1, pp. 20-31, 8 
September, (2007) s. 24 
100 Ibid s. 24-25 
101 O’Kane, Paula och Owen, Hargie, Intentional and unintentional consequences of substituting face-to-face 
interaction with e-mail: An employee-based perspective. Interacting with computers, Vol. 19, no. 1, pp. 20-31, 8 
September, (2007) s s.25-26 
102 Ibid s. 26-27 
103 Lucas, William.  Effects of E-mail on the Organization. European Management Journal vol. 16, no. 1, pp. 
18-30, Februari (1998) s. 19-22 
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3:5:5 Multipla kanaler 
Organisationen kan även kombinera olika kommunikationskanaler, multipla kanaler används 
för att sprida information i organisationen. För att kommunicera på ett effektivt sätt gäller det 
att kombinera olika typer av kommunikationskanaler. Dessa kanaler bör komplettera varandra 
för att uppnå så positiva utfall på kommunikationen som möjligt, detta medför att 
medarbetarna får en högre kunskapsnivå och kan ge delge ledningen deras perspektiv på 
organisationen.104 
 
Eriksson menar att man bör kombinera kanalerna, detta ser ut som en trappa. Den skriftliga 
kommunikationen utgör botten av trappan där den elektroniska kommunikationen även ingår. 
Trappsteg nummer två är den muntliga kommunikationen och det tredje steget kombinerar 
muntliga kanaler med de skriftliga/elektroniska kanaler.105 
 
Westmyer m.fl. menar att de teknologiska kanalerna kommer att öka i användning när de 
kombineras med andra kanaler och då exempelvis med face-to-face. Vidare menar författarna 
att vid kommunikation över olika orter så kommer denna kombination av kanal vara viktig 
och därmed öka användningen av kanalen. Däremot, om inte alla kanaler fungerar 
tillsammans kommer dessa inte att kombineras och användas var för sig.106 
 
Vi vill se om organisationerna använder flera kommunikationskanaler samtidigt eller om 
kanalerna endast används en och en. Om organisationerna skulle använda sig av multipla 
kanaler, vilka av kommunikationskanaler är det då som kombineras eller spelar det ingen roll, 
det är med dessa frågor i ryggen vi valt att undersöka detta närmare och använda den multipla 
kanalen som en av de utvalda teorierna i vår undersökning. 

3:5:6 Att välja rätt kanal 
Det gäller att välja en kanal som verkligen kan föra fram informationen på ett sådant sätt att 
mottagaren tar emot den och förstår den på rätt sätt. Petersson och Peterson presenterar ett 
antal punkter man bör beakta vid valet av kommunikationskanal: 

• Vilka kanaler kan utnyttjas till fullo? 

• Vad är själva syftet med informationen? 

• Vilka är mottagarna samt hur många är de? 

• Hur mottagaren tar emot informationen? 

• En kalkyl på hur mycket det får kosta 

En annan sak att även ta hänsyn till är vilken kanal sändaren vill använda; vad är den bästa 
kommunikationskanalen för individen, vilket är olika för alla. Vissa gillar inte att prata inför 

                                                 
104 Högström, Anders, Bark, Mats., Bernstrup, Sofia, Heide, Mats och Skog, Anneli. Kommunikativt ledarskap - 
en bok om organisationskultur. (Stockholm: Kristianstads Boktryckeri AB, 1999) s. 92 
105 Eriksson, Peter. Planerad kommunikation, startegiskt ledningsstöd i företag och organisation. (Kristianstad: 
Kristiandstads Boktryckeri AB, 2002) s. 68 
106 Westmyer, Stephanie, DiCioccio, Rachel och Rubin, Rebecca Appropriateness and Effectiveness of 
Communication Channels in Competent Interpersonal Communication. Journal of Communication Vol. 48, no. 
3, pp. 27-48, September (2007) s. 46 
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stora grupper medan andra väljer att kommunicera från sitt eget arbetsrum istället för i stora 
konferenssalar.107 
 

3:6 Sammanfattning av de valda teorierna 
I detta teorikapitel har vi presenterat en rad olika teorier och modeller. I figur 4 nedan visas en 
översikt över de valda teorierna. Undersökningen fokuserar på intern kommunikation vilket är 
den första faktorn i analysmodellen, där bland annat skillnaden mellan intern och extern 
kommunikation diskuteras i kapitlet. Den interna kommunikationen kan endera bestå av hård 
eller mjuk information. Dessa två olika kategorier av information kommuniceras på olika sätt, 
hård information är lättare att analysera eftersom det består av siffror och koder. Den mjuka 
informationen är svårare att analysera eftersom den består av individens värderingar.  
 
Kommunikationen i organisationen kan vara verbal eller icke-verbala. Därefter så delas 
kommunikationen in i formell eller informell, indelningen grundas på om kommunikationen 
är planerad eller ej. Intern kommunikation inom en organisation kan ske genom fyra olika 
riktningar: uppåtriktad, nedåtriktad, horisontell eller tvärgående. Dessa olika riktningar ligger 
till grund för de kommunikationsmodellerna som finns.  
 
Dessa kommunikationsmodeller består av den linjära kommunikationsmodellen, General 
Communication Systems och Schramm’s communication model. Informationen kan färdas 
från sändare till mottagare med hjälp av kommunikationskanaler såsom face-to-face kanaler, 
gruppkanaler, skriftliga kanaler, teknologikanaler. Dock är Schramm’s 
kommunikationsmodell som lägger fokus på feedback applicerbar på endast face-to-face och 
gruppkanal eftersom dessa två kanaler är mest lämpliga att sändaren får respons på 
informationen som sänts. Samtliga kanaler kan leda till multipla kanaler då man väljer att 
använda fler kanaler för att sända ut ett budskap. 

                                                 
107 Petersson. Sonia och Petersson, Krister. Internt, om informationen och kommunikation i arbetslivet. ( Skara: 
Västergötlands Tryckeri AB, 1992) s. 98 
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KAPITEL 4: PRAKTISK METOD 
Vi har valt att beskriva den praktiska metoden som planerats och genomförts för att finna 
svaren på vår frågeformulering. Under detta kapitel presenterar vi även hur urvalet skett, hur 
accessen varit samt hur stort bortfallet varit. I slutet av kapitlet så presenterar vi en kritisk 
syn på vårt praktiska arbete samt kritisera de primära källor som använts. 

 

4:1 Fallstudie 
Vi har valt att göra en kvalitativ flerfallstudie på grund av att vi studerar tre olika 
organisationer och vill jämföra hur den interna kommunikationen upplevs i respektive företag. 
Soilen och Huber beskriver fallstudier som ”…fullständiga ögonblicksbilder, som fotografier 
av ett företag, en organisation eller en problemställning108.” Fallstudier används när det är 
svårt att finna en lösning och med problem som är socialt komplexa då individen har olika 
åsikter som skiljer sig åt. Fördelen med fallstudier är dess pedagogiska natur som visar bra 
exempel på praktiken och hur verkligheten funkar.109 Merriam nämner att fallstudier inte 
använder en bestämd form av metodik och istället använder sig av olika sätt att samla in 
information110. Bryman och Bell intygar att vid användning av denna forskningsdesign går det 
att kombinera kvalitativa och kvantitativa studier111.  
 
Fallstudier används då författarna vill svara på frågorna ”hur” eller ”varför,” men även när 
forskaren har en begränsad kontroll över händelser och fokus ligger på att studera och förstå 
verkligheten112. En flerfallstudie består av fler än ett fall113, vilket är den design som 
implementeras i denna undersökning med fokus på åtskilliga företag och individer. Yin anser 
att den enkla fallstudien och flerfallstudien inte skiljer sig speciellt mycket åt eftersom de 
endast är varianter av samma metod. Vidare anser Yin att flerfallstudien ger en bättre helhet 
och är ansedd att vara mer stabil än den enkla fallstudien. Å andra sidan kräver flerfallstudien 
mer tid och kraft än fallstudien.114 
 
Problemet med fallstudier är att ämnet oftast är för snävt för att kunna generalisera 
forskningen och för att dra slutsatser om den vetenskapliga forskningen115. Det blir extra svårt 
att generalisera med fallstudier då man inte vet om till exempel en viss process förekommer 
ofta eller inte och om denna funktion är applicerbar på olika organisationer116.  
 

4:2 Urval 
Vi valde att undersöka tre företag med två respondenter från respektive företag, vilket 
sammanlagt blev sex intervjuer. Meningen med dessa intervjuer var att vi ville undersöka hur 
intervjupersonerna upplevde intern kommunikation i företaget samt vad de tillfrågade ansåg 

                                                 
108 Solberg, Soilen, Klaus och Huber, Stefan. 20 svenska fallstudier för små och medelstora företag: pedagogik 
och vetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur, 2006) s. 32 

109 Ibid s. 9-10 
110 Merriam, Sharan B. Fallstudien som forskningsmetod (Lund: Studentlitteratur, 1994) s. 24 
111 Bryman, Alan och Bell, Emma. ”Företagsekonomiska forskningsmetoder.” (Malmö: Liber AB, 2005) s. 72 
112 Yin, Robert K. Case study reserach: design and methods. (Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., third 
edition, 2003) s. 1-2 
113 Ibid s. 46 
114 Ibid s. 46-47 
115 Solberg, Soilen, Klaus och Huber, Stefan. 20 svenska fallstudier för små och medelstora företag: pedagogik 
och vetenskaplig metod. (Lund: Studentlitteratur, 2006) s. 31 
116 Wallén, Göran. Vetenskapsteori och forskningsmetodik. (Lund: Studentlitteratur. 1996) s. 115 
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om kommunikationskanalerna som användes. För att nå den information vi efterfrågar, valde 
vi att kontakta företag per telefon eftersom det ansågs finnas risk för dröjande svar vid 
användandet av e-post enligt oss.  
 
Våra urvalskriterier för att finna de respondenter vi sökte efter bestod av: 

• Ha så olika företag som möjligt eftersom det ger större bredd på svaren och nya 
synvinklar från olika företag och verksamheter än vid en undersökning av liknande 
företag i samma bransch117. 

• Minst antalet anställda i företaget skulle uppgå till minst 15 stycken eftersom med 
färre anställda än det ansåg kommunikationen bli enformig och mellan människor som 
känner varandra tillräckligt bra för att inte ha en variation av kanaler.  

• Företagen skulle befinna sig i Umeå för att med tidsbegränsningen och ekonomiska 
omständigheter, så ansågs det bäst att kontakta företag och avdelningar i staden. 

• Chefen och den anställde skulle jobba på samma avdelning för att kommunikationen 
mellan dem skulle kunna vara jämförbar.  

 
Intervjupersonerna var en chef och en anställd på samma avdelning i samma företag, men 
mellan företagen var det olika avdelningar med olika sysslor och arbetsuppgifter. Vi har 
använt oss av ett bekvämlighetsurval samt ett snöbollsurval. Det förstnämnda innebär att vi 
har valt personer som är lättast att nå och tillgängliga, medan snöbollsurvalet betyder att vi 
har kontaktat individer som sedan har gett oss i deras tycke någon annan att kontakta som 
enligt dem passar oss bättre118. Proffice blev bestämt genom ett bekvämlighetsurval då en av 
författarna hade kontakter inom företaget sedan innan119, men även för att vi ville undersöka 
hur kommunikationen ser ut i ett bemanningsföretag. Vi beslutade oss för Coop Forum med 
tanke på dess stora butik och inriktning mot mat, byggmaterial samt icke-mat produkter, 
vilket är ett företag där kommunikationen vore även här intressant att undersöka. Dock var 
Coop Forum Umeå det företag som vi använde oss av snöbollsurval för att ta kontakt med 
respondenterna vilket nämns mer ingående nedan. TeliaSonera ansåg vi var intressant att 
undersöka då det är ett kommunikationsbolag som förväntas vara expert på kommunikation 
och kommunikationskanaler. Alla dessa tre företag är utvalda utifrån de kriterier som vi 
nämnde tidigare 
 
Vi har valt att först och främst kontakta bekanta som i sin tur kunde ge oss referenser att 
vidare kontakta vilket var fallet för TeliaSonera där en av författarna hade en bekant vars chef 
vi kontaktade och slutligen intervjuade, vilket är en blandning mellan bekvämlighetsurval 
samt snöbollsurval med tanke på att chefen valde den anställde120. Även Proffice var ett fall 
där en av författarna redan hade kontakter inom företaget och genom dennes kontakter valde 
vi ut chef samt anställd. Därefter tog vi kontakt Coop Forum där vi inte hade någon personlig 
kontakt utan vi kontaktade Konsum Nord som hänvisade oss till personal på Coop Forum och 
den anställde vi blev hänvisade till, refererade till chefen som vi slutligen intervjuade. 
 
Cheferna för både TeliaSonera och Coop Forum bestämde själva vilken anställd som var bäst 
lämpad att intervjua i vardera företag. Medan de anställda på Proffice bokade vi själva in. 
Problemet med dessa metoder är att de försvårar generaliserbarheten eftersom det blir svårt 
för resultatet att vara representabel för den stora populationen då vi inte vet med säkerhet om 
                                                 
117 Kjaer, Jensen. Mogens. Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare  (Lund: Studentlitteratur, 1995) 
s. 43 
118 Ibid s. 124-127 
119 Bryman, Alan och Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber AB, 2005) s. 124-127 
120 Ibid s. 124-127 
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vi har hittat de rätta personerna för undersökningen121. Vi är medvetna om detta problem och 
vet hur svåra kvalitativa undersökningar är att generalisera vilket naturligt leder till att vi har 
valt att inte generalisera de resultat vi finner. Vi bestämde oss för att avsluta intervjuprocessen 
när vi ansåg oss ha nått teoretisk mättnad. Med teoretisk mättnad menas att vi intervjuar så 
många som behövs för att till slut erhåller vi ingen ny information och informationen från den 
intervjuade inte tillför något nytt122. 
 

4:3 Access och bortfall 
Arbetet att hitta intervjupersoner till uppsatsen var svårt då vi kontaktade sammanlagt nio 
företag, där endast tre ställde upp på intervju och deltog i undersökningen. De sex övriga 
företagen hade vi inte någon bekant eller personlig kontakt som kunde hjälpa oss att hitta en 
lämplig och intresserad person. Det visade sig vara svårare att övertala företag där vi inte hade 
någon kontakt sedan innan att delta i studien. Fyra företag meddelade att de skulle återkomma 
på telefon några dagar senare. Dessvärre var det endast ett företag som skickade e-post och 
meddelade att de inte hade möjlighet att hjälpa till på grund av tidsbrist och att de redan 
ställde upp för andra uppsatsförfattare. De två övriga företagen fick vi inte kontakt med rätt 
människa för denna uppsats. 
 
Vi fick känslan att företagen var misstänksamma mot undersökningen och intresset var lägre 
bland dem, medan företagen där vi hade kontakt med en bekant var mer positiva och 
intresserade av att hjälpa till. Efter första kontakten där de flesta företagen lovade att 
återkomma, en vecka senare kände vi tidspressen och ringde tillbaka för en påminnelse. Även 
denna gång meddelade de att de skulle återkomma, men inget svar kom från dem ändå. 
 
Ännu en faktor som vi stötte på vid kontakten med företagen var deras tidsbrist vilket alla 
påpekade. De tillfrågade på företagen var stressade eftersom de hade möten, var upptagna 
eller hade mycket att göra helt enkelt. Ett företag byggde om och kontakten på företaget 
tyckte att oredan från bygget var psykiskt jobbigt för de anställda och det medförde att 
kontakt personen ville återkomma när det blev lugnare. 
 
Vi hade därmed ett externt bortfall eftersom vi inte fått svar från alla företag. Däremot har vi 
även en liten del av internt bortfall då den intervjuade inte helt svarade på frågan123. Till 
exempel, frågade vi Bertil på Coop Forum om det går att kombinera kommunikationskanaler 
och Bertil börjar prata om fördelen med teknologikanaler och att personalen borde ha en e-
post adress. Han svarar inte på den frågan som vi ställde, utan istället så svävar han iväg och 
pratar om något helt annat.  
 

4:4 Fingerade namn 
I denna uppsats har vi valt att låta dem som blivit intervjuade vara hemliga för läsaren, detta 
för att den intervjuade inte ska känna sig utpekad utan istället kunna säga sanningen utan att 
förvränga svaren på grund av rädsla. Det är viktigt att den intervjuade svarar sanningsenligt 
eftersom svaren påverkar resultaten och i slutändan av de slutsatser som baseras på resultaten. 
  
Det finns enligt Patel och Davidson två olika sätt att bevara den tillfrågade hemlig, dessa är 
anonym och konfidentiell. Vid en kvalitativ undersökning är det oerhört svårt att vara anonym 

                                                 
121 Bryman, Alan och Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber AB, 2005) s. 124-127 
122 Wallén, Göran. Vetenskapsteori och forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1996) s. 92 
123 Ibid s. 63 
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eftersom det med anonym menas att man inte ska veta namn, nummer eller annan information 
som kan skvallra om vem som blivit tillfrågad. Svårigheten ligger i att det är svårt att inte veta 
vem man pratar med vid en intervju. Medan konfidentiellt betyder att de enda som vet vilka 
som har tillfrågats är den eller de som genomfört undersökningen.124 
 
Vi har i vår kvalitativa undersökning valt att låta de intervjuade vara konfidentiella. Den enda 
information som finns att tillgå i uppsatsen är i vilken organisation denne jobbar samt att vi 
intervjuat en chef och en medarbetare. De som vet vilka som intervjuats är vi, chefen och 
medarbetare i respektive organisation. Vi anser att de personer vi intervjuat har gett oss 
sanningsenlig information och att det har uppnåtts genom att de själva vetat att den 
information de har återgett har varit konfidentiella. De namn som återges i uppsatsen är 
fingerade namn dels för att behålla den intervjuade konfidentiell och för att underlätta för 
läsarna genom att återge ett namn. 
 

4:5 Intervjuguidens utformning  
Vi använde oss av en panelintervju vilket innebär att det finns flera intervjuare men endast en 
huvudintervjuare som håller i intervjun. Fördelen med denna intervjumetod är att samtliga 
intervjuare hör samma sak vilket underlättar framtida analys och förståelse för respektive 
respondent. Den andra intervjuaren kan belysa viktiga frågor och teman med enstaka frågor 
för att fördjupa intervjun medan huvudintervjuaren är personen som ställer de frågor som är 
bestämda på förhand.125 Vi ansåg att panelintervjun var den bästa metoden då vi båda var med 
under intervjun och den mer passiva intervjuaren iakttog och ställde frågor som 
huvudintervjuaren annars skulle gå miste om. 
 
Vid utformningen av de frågor vi använde oss av i vår kvalitativa undersökning utgick vi ifrån 
de teorier vi valt att belysa för att finna stöd för dem i verkligheten. Vi har använt oss av en 
bank med frågor, några frågor skiljde sig åt beroende om den tillfrågade var chef eller 
medarbetare. Skillnaden mellan frågorna var enbart skillnader i hur frågan ställdes. För att 
undersöka om hur frågorna upplevdes tolkades, lät vi göra en testintervju på två personer126. 
Med hjälpen från dem kunde vi få veta vilka frågor som var svårt formulerade och vad som 
fattades i frågorna som vi ville ha svar på, vilket ledde till att vi utformade intervjumallarna 
och utformade frågorna så att de var lättare att förstå och besvara. 
 
Vi har valt att lägga upp intervjuerna som semi-strukturerade vilket enligt Bryman och Bell 
innebär att intervjuaren har ett antal listade relativt detaljerade teman som frågorna ska röra, 
också kallad intervjuguide. Frågorna har inte alltid en specifik ordning och den intervjuade 
kan självständigt besvara frågorna på ett självständigt sätt. Den semi-strukturerade intervju 
ger även intervjuaren chansen att ställa följdfrågor, frågor rörande de teman som finns i 
intervjuguiden. En klar fördel med den semi-strukturerade intervjun är dess flexibilitet och 
frihet, det finns inte någon sträng ordning eller formulering som måste användas. Istället kan 
intervjuaren låta den intervjuade prata fritt och ställa eventuella följdfrågor utifrån svaren.127 
 
De frågor som vi valt ut till vår intervjuguide besvaras med öppna svar, Lundahl och Skärvad 
menar att öppna svar är av sådan natur att den intervjuade svarar på frågorna med egna ord 

                                                 
124 Patel, Runa och Davidson, Bo. Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. ( Lund: Studentlitteratur: 2003) s. 70-71 
125 Kylén, Jan-Axel, Att få svar.  (Stockholm: Bonnier Utbildning AB, 2004) s. 23 
126 Kylén, Jan-Axel, Att få svar.  (Stockholm: Bonnier Utbildning AB, 2004) s. 21 
127 Bryman, Alan och Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber AB, 2005) s. 363 



[Praktisk metod] 
 

 37 

istället för med bundna svar som innebär att den intervjuade får ett antal svarsalternativ att 
välja mellan128. Anledningen till att vi valde att använda oss av öppna svar var för att få veta 
vad den intervjuade verkligen tycker, utan att styra denne till ett speciellt svar. 
 
Intervjubanken var indelad i tre olika teman; bakgrund, intern kommunikation och 
kommunikationskanaler, se bilaga 1 och 2. Den första delen bestod av diverse frågor för att få 
lite information om företaget här i Umeå, antal anställda, hur länge organisationen funnits i 
Umeå till exempel. Dessutom hade vi även en kontrollfråga för att ta reda på att vi funnit rätt 
person att intervjua och denna fråga löd: Vilken position har Ni inom organisationen? Svaret 
på denna fråga resulterade i att vi fick reda på att vi fått tag på en chef/medarbetare vilket var 
vår intention. Förutom den frågan var det även en fråga som handlade om vilka 
arbetsuppgifter den intervjuade hade, denna fråga var även kontrollerande angående vilken 
position intervjupersonen har i organisationen.  
 
Efter den första delen av intervjun kommer ett antal frågor angående intern kommunikation, 
där det var ett antal definitionsfrågor samt några andra frågor hur informationen flödar i 
organisationen och hur den tillfrågade anser sig själv vara samt om det finns någon chans att 
besvara den information som sänts. Den sista delen bestod av diverse frågor angående 
kommunikationskanaler, vilka kanaler som finns i organisationen, hur dessa fungerar. 
Därefter kommer en fråga som går ut på att den tillfrågade ska beskriva den 
kommunikationskanal som passar bäst i en given situation och gärna motivera svaret. Den 
sista frågan behandlade störningar, vilket de olika kommunikationskanalerna kan medföra.  
 

4:6 Intervjutillfällena 
Samtliga intervjuer skedde vecka 19, 2008, den första ägde rum på måndag kväll och den sista 
var på onsdag eftermiddag. Fyra av sex intervjuer skedde på respektive arbetsplats medan de 
två som gjordes av anställda på Proffice genomfördes hemma hos en av författarna. 
Anledningen till att dessa gjordes hemma hos en av oss var att chefen valde själv att komma 
till oss och att den intervjuade anställde inte har en egentlig arbetsplats på Proffice utan den är 
hos det företag denne är uthyrd till vilket var anledningen till att en av författarnas hem 
passade ypperligt. 
 
Vi började varje intervju med att förklara meningen med uppsatsen, vad den handlade om, 
information om författarna av uppsatsen, vi frågade om vi fick använda fickminne för att 
spela in intervjun, berättade om vår panelintervju och vad det innebar samt undrade om den 
intervjuade hade några frågor. Anledningen till denna metod var för att få den intervjuade att 
förstå ämnet, anledningen med intervjun och känna sig mer avkopplad då han eller hon lärt 
känna oss som författare bättre129. Därefter startade vi vår intervju med respondenten. 
 

 

 

 

 

                                                 
128 Lundahl, Ulf och Skärvad, Per-Hugo. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. (Lund: 
Studentlitteratur, 1999) s. 174 
129 Kylén, Jan-Axel. Att få svar.  (Stockholm: Bonnier Utbildning AB, 2004) s. 31 
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Datum Intervjugrupp 

Företag 

Intervjuplats Stämning Tidslängd Fingerat 
namn 

2008-05-05 

18:00 

Chef  

Proffice 

Författarens 
kök 

Avslappnad 20.15 min Astrid 

2008-05-06 

09:30 

Chef Coop 
Forum 

Arbetsrum Avslappnad 
och lugn 

31.36 min Adam 

2008-05-06 

10:15 

Medarbetare 
Coop Forum 

Konferensrum Något 
stressad 

39.32 min Bertil 

2008-05-06 

13:10 

Medarbetare 
Proffice 

Författarens 
kök 

Väldigt 
avslappnad 

12.37 min Beda 

2008-05-07 

15:00 

Chef 
TeliaSonera 

Konferensrum Väldigt 
avslappnad 

36.06 min Dea 

2008-05-07 

15:45 

Medarbetare 
TeliaSonera 

Konferensrum Något nervös 24.46 min David 

Tabell 2, Intervjutillfälle 

Tabell 2 visar en översikt av de utförda intervjuerna, där det presenteras information av vilket 
när intervjun skedde, var, hur stämningen var, hur lång tid vi intervjuade och vilket fingerat 
namn som den intervjuade har i vår studie. Vi har gjort tabellen för att få en bättre överblick 
över alla sex intervjutillfällen. 

4:6:1 Intervju 1, chef Proffice 
Den första intervjun genomfördes med chefen Astrid på Proffice, denna intervju skedde efter 
arbetstid. Det var ljust där vi satt och det enda som stod på bordet förutom fickminnet var en 
klocka som både vi och den intervjuade kunde se. Intervjupersonen kändes lugn och hade tid 
att svara på frågorna i lugn och ro, vilket tyder på att svaren verkligen stämmer överens med 
verkligheten. Eftersom en av oss kände respondenten valde vi att den som inte hade en 
personlig relation till den tillfrågade hade huvudansvaret över den intervjun medan den andre 
satt bredvid och antecknade samt ställde eventuella frågor. Vi anser inte att det faktum att en 
av oss kände respondenten hade någon större eller nämnvärt inverkan på resultatet av 
intervjun.  
 
Under det första intervjutillfället så var det en avslappnad intervju i köket. Astrid var lättsam 
att prata med och utvecklade gärna sina resonemang, innan hon svarade på frågorna tänkte 
hon ett tag innan hon svarade, vilket tyder på att Astrid vill svara så sanningsenligt som 
möjligt. Det var endast på fråga 17 angående kommunikationskanaler som intervjupersonen 
intog en försvarsställning genom att kroppsspråket blev hårt. Astrid korsade armarna vilket 
kan tyda på att intervjupersonen intar försvarsställning. 
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4:6:2 Intervju 2, chef Coop Forum 
Den andra intervjun var på Coop Forum och gjordes på tisdag förmiddag vecka 19 på 
intervjupersonen Adams arbetsrum. Arbetsrummet var ljust och hemtrevligt med gardiner, 
färska snittblommor samt fotografier och det fanns en vägg som var av glas så att man kan se 
vad som händer ute i korridoren. Den intervjuade verkade mycket avspänd och vi satt på var 
sin sida av intervjupersonens skrivbord. Under den första delen av intervjun så var språket hos 
den intervjuade lugn, denne hade även fått frågorna i förväg vilket denne hade gjort 
anteckningar på faktafrågorna. Den intervjuade, Adam, stängde av sin telefon för att det inte 
skulle störa under intervjun.  
 
Under intervjun så lyssnar Adam uppmärksamt när vi ställer frågorna och har ett avspänt 
kroppsspråk, det var enbart under vissa frågor som kroppsspråket förändrades. Fråga 7 som 
handlade om vad målet med kommunikation blev kroppsspråket lite hårdare, Adam håller om 
sina händer. När vi sedan kommer till fråga 11 angående formell kommunikation så blir 
Adam engagerad vilket han även visar med hela kroppsspråket, rösten blir livlig och Adam 
ler. Intervjun kommer sedan till kommunikationskanaler då sitter Adam öppna armar, denne 
verkar lugn och fokuserad, något allvarlig. 

4:6:3 Intervju 3, anställd Coop Forum 
Den tredje intervjun var även den på Coop Forum, men denna gång så satt vi i ett kallt 
konferensrum, med dålig belysning och rummet var väldigt opersonligt inrett om man jämför 
med intervjun innan. Det här intervjutillfället innefattade en intervju med en medarbetare 
Bertil på Coop Forum. När intervjupersonen kom in till konferensrummet verkade han mycket 
stressad och hungrig eftersom den intervjuade nästan sprang in i rummet och åt ett äpple 
medan vi gjorde intervjun. 
 
Under den första delen, faktadelen av intervjun så är intervjupersonen öppen och har ett 
rörligt kroppsspråk, där denne gestikulerar livligt med händerna när denne förklarar. När vi 
sedan kommer in på intern kommunikation och fråga 5 så uppfattar inte intervjupersonen 
frågan och visar detta genom att korsa armarna och lutar sig bakåt på stolen. Intervjun 
fortlöper och kommer till fråga 9 då lutar sig den intervjuade fram med hela kroppen, knäpper 
händerna och verkar engagerad. Den tillfrågade Bertil blir eftertänksam under frågorna och 
sätter sig bakåt i stolen igen med armarna i kors. Fråga 11 då sätter sig Bertil framåtlutad igen 
och armarna har ett öppet uttryck. Sedan när vi kommer till den sista delen intervjun så sitter 
Bertil bakåtlutad med öppna armar, på frågorna 14 och 15 så sätter sig den intervjuade med 
armarna i kors och äter då och då på ett äpple. När vi når fråga 16 så har Bertil ett mer öppet 
kroppsspråk igen. 

4:6:4 Intervju 4, medarbetare Proffice 
Den fjärde intervjun var med en Proffice medarbetare, Beda, och skedde i en av författarnas 
kök, intervjun var väldigt avslappnad och skedde efter lunch på tisdagen vecka 19. Miljön var 
ljus och vi satt runt köksbordet, det enda som man kunde se var en klocka som stod på bordet. 
Intervjupersonen verkade lugn och hade inget inplanerat efter intervjun vilket medförde att 
det var ett lugnt tempo. Även här kände intervjupersonen och en av intervjuarna varandra, 
detta tror vi inte heller hade någon betydelse utifrån resultaten. Vi gjorde likadant som på den 
första intervjun, att den som kände intervjupersonen satt som medsittare på panelintervjun 
medan den andre hade huvudansvaret. 
  
Den tillfrågade, Beda verkade mycket koncentrerad och var uppmärksam på vad det frågorna 
handlade om. I vissa frågor använde även Beda sitt kroppsspråk för att förtydliga vissa 
budskap så att vi som gjorde intervjun skulle förstå. Beda svarade med hjälp av raka, korta 
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svar och svävade inte ut så mycket i sina svar därav att denna intervju blev den kortaste av de 
sex genomförda intervjuerna. 

4:6:5 Intervju 5, chef TeliaSonera 
På onsdagen den 7 maj på eftermiddagen så genomförde vi de sista två intervjuerna, detta 
skedde på arbetsplatsen TeliaSonera i ett konferensrum som fanns att tillgå på avdelningen 
chefen och medarbetaren arbetade på. Rummet där intervjun ägde rum var litet och hade en 
liten glasruta så att man kunde se ut på de andra som arbetade dock hade rummet gardiner och 
en ombonad känsla. Med tanke på att det var ett litet rum så blev luften snabbt dålig och 
luftkonditioneringen var inte på, om det fanns någon att tillgå överhuvudtaget. 
 
Den femte intervjun var klockan 15.00 och då intervjuade vi chefen Dea på TeliaSonera. 
Intervjupersonen verkade väldigt pigg och var trevlig, denne delgav oss att denne måste ha sin 
telefon på eftersom hon var på jour och inte bara kunde stänga av den. I början av intervjun så 
korsade den intervjuade sina armar och verkade en liten aning negativ men sen mot slutet satt 
den intervjuade med öppna armar och skrattade. När vi sedan gick in på intern 
kommunikation så korsade hon armarna på nytt för att sedan öppna upp armarna på nytt. 
Stämningen blev mer avslappnad och den intervjuade verkade fokuserad och mycket kunnig. 
När vi slutligen kom till kommunikationskanaler så använde Dea sina armar, denne verkade 
lugn och log emellanåt.  Den intervjuade visade hela tiden sitt lugn och verkade avslappnad. 

4:6:6 Intervju 6, medarbetare TeliaSonera 
Vår sista intervjuperson, David, var väldigt öppen med hela kroppsspråket men kändes lite 
nervös trots det verkade känna intervjupersonen sig trygg eftersom det var en plats som denne 
kände igen. Den sjätte intervjupersonen lyssnade uppmärksamt på frågorna, när David inte 
riktigt kunde förklara muntligt så förklarade denne mycket med händerna för att vi skulle 
förstå. Detta hände speciellt på frågorna 6, 7a och 10. På fråga 6 så gestikulerade David med 
händerna, visade att verbal då använder man munnen men säger inte detta. På fråga 7a så 
visade David skillnaderna mellan att sitta i en bestämd pose och att sitta mer öppet med 
kroppen, detta gjordes för att mer tydligt visa skillnaderna hur kroppsspråket kan spela roll 
vid kommunikationen. Under hela intervjun frågar ofta intervjupersonen om denne uppfattade 
frågorna korrekt för att kunna svara ett sådant sätt att information stämmer. På fråga 10 visade 
David med händerna att kommunikationen går både uppifrån och ner men även utåt. 
 

4:7 Metodkritik 
I denna uppsats har vi kontaktat organisationerna och intervjupersonerna på två olika sätt, ett 
företag har vi fått kontakt med via företagets växel och de andra två genom personliga 
kontakter. Det har medfört att den första kontakten har sett ut på olika sätt, vi hade dock innan 
arbetet med intervjuerna bestämt på vilket sätt vi skulle presentera arbetet och oss själva i 
form av författare. Trots att vi i förväg hade ett förbestämt bemötande mot företagen så har vi 
båda arbetat med att kontakta de tre företagen vilket kan medföra att de skiljer sig något åt.  
 
En av intervjupersonen hade tillgång till intervjufrågorna innan själva intervjun, detta skedde 
på intervjupersonens begäran vilket medför att en av de sex intervjuade var mer förberedd på 
vilka frågor som skull komma, vi menar dock att detta inte hade någon större betydelse för 
intervjun. Vi menar vidare att den som fått frågorna på förhand endast hade förberett sig på de 
frågor som tillhörde temat bakgrund. 
 
Undersökningen bestod av sex stycken intervjupersoner, vilket kan ses som begränsat. Det 
fanns en ambition hos författarna att utföra ytterligare minst två intervjuer till men vi lyckades 
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tyvärr inte hitta fler företag som var villiga att ställa upp då tiden var begränsad. Däremot 
anser vi att genom de sex olika intervjuerna uppnått en teoretisk mättnad då vi inte erhållit 
någon ny information i och med den sista intervjun.  
 
Ingen av de två författarna hade sedan innan någon erfarenhet av att utföra intervjuer vilket 
resulterade i relativa skillnader mellan den första intervjun och den sista intervjun från 
intervjuarens synvinkel.  
 
Under arbetet med analysen insåg vi att de svar vi erhållit från intervjupersonerna i vissa fall 
inte fokuserade på den interna kommunikationen utan istället lade fokus på den externa 
kommunikationen. Vilket gör att vissa svar inte kunde användas fullt i analysen. Detta menar 
vi kan bero på att vissa av intervjufrågorna var något undermåligt formulerade.  
 

4:8 Kritik av primärkällor 
De intervjupersoner vi har intervjuat har samtliga gett sitt medgivande att bli intervjuade för 
vår undersökning, vilket vi anser har gjort intervjun trovärdig, trevligare och mer intressant då 
den intervjuade har varit fokuserad på att svara på frågorna.  
 
Det vi anser påverkar studiens empiri är de intervjuades humör och stämning. Till exempel 
var en anställd stressad och hungrig, och när vi satte oss ned för att påbörja intervjun började 
respondenten äta äpple. Den intervjuade pratade snabbt och tog en tugga av äpplet ibland. På 
grund av stressen och hungern hos respondenten, kan det ha påverkat hur denne har svarat på 
frågorna. Även en annan anställd person upplevde vi som osäker då denne undrade om han 
förstått frågan, och bad oss förklara orden vi bad dem definiera. Denna osäkerhet kanske 
grundar sig i att personen kände press att prestera bra eller att hans chef visste om att denne 
blev intervjuad och informationen skulle analyseras i en uppsats. Dessa två exempel kan ge 
upphov till att studien inte fångar upp lika mycket information som den skulle ha gjort om 
respondenten var mätt och belåten, eller att personen skulle vara anonym inför sin chef.  
 
Vi är medvetna om att intervjufrågorna kanske inte alltid har blivit besvarade sanningsenligt. 
Dock anser vi att våra primära källor har gett oss mycket information om 
kommunikationskanaler som har varit användbara i vår analys och slutsats.  
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KAPITEL 5: EMPIRI OCH ANALYS 
Under detta kapitel presenteras de resultat vi erhållit utifrån vår kvalitativa flerfallstudie, 
dessa svar kommer därefter att analyseras med hjälp av de teorier som presenterats i kapitel 
tre. Eftersom vi valt en flerfallstudie kommer företagen att presenteras enskilt, där det är 
indelat i tre olika teman där chefens svar kommer att behandlas först för att sedan redogöra 
och analysera medarbetarens svar. Slutligen så presenterar vi en korsanalys där vi jämför de 
olika företagen och dess svar med varandra.  

 

5:1 Coop Forum 

5:1:1 Företagsfakta 
Det som vi idag kallar Coop Forum har sin början redan 1850, då startades Sveriges första 
konsumentkooperativa förening. Det var i mitten av 1900-talet som de första stormarknaderna 
startades och det var just Coop som var först inom den genren. Anledningen till att det 
startades stormarknader var att fler hushåll skaffade sig bil men även för att både mannen och 
kvinnan nu börjat förvärvsarbeta. Idag består Coop av fem butikskedjor och har cirka 700 
affärer runt om i Sverige, dessa fem är Coop Nära, Coop Konsum, Coop Extra, Coop Forum 
och Coop Bygg. 130 

Coop Forum i Umeå startades 1979 men hette då Obs. Under 2004 gick Obs över till att heta 
Coop Forum, som är en kedja som sträcker sig runt om i hela Sverige. I Umeå så är 
stormarknaden med i Coop Forum konceptet men tillhör Konsum Nord, man kan med andra 
ord säga att Konsum Nord är en egen grupp i det stora konceptet Coop Forum.131 Konsum 
Nords affärsidé är följande ”Konsum Nord ska med norrländskt kooperativt ägande tillväxt, 
lönsamhet och hållbarhet tillfredsställa medlemmar och andra konsumenters efterfrågan av 
dagligvaror samt andra varor och tjänster”132. 

Coop Forum i Umeå är uppdelade i ett flertal avdelningar efter vilka sorts varor de har, sedan 
är dessa avdelningar i sin tur indelade i smågrupper. Det finns i Umeå ca 115 stycken 
anställda, just den avdelning av Coop Forum som vi tittat närmare på i denna uppsats består 
av 18-19 stycken anställda.133 

5:1:2 Intern kommunikation 
När vi frågar en av cheferna på Coop Forum, Adam, vad denne anser att intern 
kommunikation är, så säger Adam spontant webbsidan som finns inom organisationen. På den 
webbsidan kommer all information upp som rör diverse nyheter som kommit upp, information 
om en förändring som skett eller mer personlig information om att någon inom organisationen 
till exempel fyller jämt. Adam menar att alla anställda inom Coop Forum Umeå har tillgång 
till den webbsidan eftersom det bara är att söka upp en dator som finns på stormarknaden. 

Svaret som respondenten gett oss tyder på att intern kommunikation är den kommunikation 
som sker inom organisationen. I de teoretiska referensramar som vi angett för denna uppsats 

                                                 
130 www.coop.se/    2008-05-12 kl: 09:40 
131 Intervjutillfälle 2, Coop Forum chef  2008-05-06 kl: 09:30 
132 www.konsumnord.se/   2008-05-12 kl: 10:06 
133 Intervjutillfälle 2, Coop Forum chef  2008-05-06 kl: 09:30 
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framgår det att intern kommunikation sker inom en grupp, till exempel i ett företag134. Dock 
menar chefen på Coop Forum att intern kommunikation är det samma som intranätet, vilket vi 
som författare ställer oss något tveksamma till. Vi anser att intern kommunikation är ett 
mycket brett begrepp som inte enbart innefattar intranätet hos ett företag, förvisso så tycker vi 
att intranätet är en del av intern kommunikationen. 

Vid första frågan där Bertil, medarbetaren inom Coop Forum, får svara på frågan vad intern 
kommunikation är, så anser han att intern kommunikation är beroende av vilken grupp man 
tillhör men i det stora hela sker den interna kommunikationen inom Coop Forum huset. Huset 
är indelat i mindre grupper där man har olika sätt att prata med varandra med olika språk och 
koder och Bertil ger exemplet att han kanske inte har en aning om vad kollegorna på 
Fruktavdelningen pratar om. Slutligen menar Bertil att Konsum Nord även har en intern 
kommunikation och poängterar att kommunikationen utåt mot kunden inte är intern 
kommunikation. 

Till en början ser Bertil på intern kommunikation som den kommunikation som sker inom 
Coop Forum i Umeå, vilket helt är med teorin angående intern kommunikation. Strid menar 
att intern kommunikation sker inom en sluten grupp135 vilket även Bertil bekräftar att inom 
Coop Forum Umeå har de grupper inom organisationen. Vi ser på Coop Forum Umeå som en 
sluten enhet, i den enheten sker intern kommunikation, detta synsätt delas även av Bertil som 
menar att de har ett sorts ”eget” språk inom butiken i sig. Bertil tar definitionen till en högre 
nivå när han också ser på den kommunikation som sker inom hela Konsum Nord som intern 
kommunikation. Med anledning av detta anser vi att man kan se på Konsum Nord som en 
sorts sluten grupp. Intervjupersonen drar en klar gräns mellan vad som är intern och extern 
kommunikation då den kommunikation som sker med en kund hör inte till den interna 
kommunikationen. Den gränsdragning som Bertil gör stöttar vi som författare och teorin 
klassar just kommunikationen med kunder som den externa kommunikationen. 

Vi menar att Adam är för specifikt inriktad när han definierar intern kommunikation, vilket 
kan tyda på att han är begränsad i sitt synsätt. Bertil däremot har ett mer generellt synsätt, han 
ser först till den mindre gruppen och därefter så vidgar Bertil sin definition. Vi anser att 
Bertils svar har ett bredare spektrum vilket ger oss som författare en bättre bas att få en 
djupare förståelse.  

Målet med kommunikation är enligt Adam är både att informera anställda men också att 
informera kunden. 

Daft och Lengel menar att information används för att minska osäkerhet hos de anställda, 
detta gör att anställda vet vad som gäller och har rätt information vilket också framkommer i 
teorikapitlet136. Strid bygger vidare på det genom att företagets mål med kommunikation är att 
alla ska hjälpa till att samla de anställda till att bli ett en enad front ut mot omvärlden137. Vi 
tycker att Adam till viss del bekräftar de teorier vi presenterat men svaret han ger oss lite för 

                                                 
134 Strid, Jan. Intern kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter. (Lund: Studentlitteratur, 
1999) s. 11-14 
135 Ibid s. 11-14 
136 Daft, Richard L. och Lengel, Robert H. Organizational information requirements, media richness and 
structural design. Management Science, vol. 32, No. 5, pp. 554-571, May (1986) s. 555 
137 Strid, Jan. Intern kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter. (Lund: Studentlitteratur, 
1999) s. 11-14 
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lite kött på benen. Adam nämner enbart målet med kommunikation när något förändras, inte 
sådana mål som finns i vardagen. 

Målet med kommunikation är enligt Bertil att komma fram till den bästa lösningen på 
problemet då problemlösning är det de sysslar med hela tiden. Den intervjuade menar att lösa 
problem med kommunikation är viktigt då det påverkar kunden, kunden som är väldigt viktig 
för att verksamheten ska fortsätta vara verksam. God kommunikation ska leda till att alla 
förstår samt att informationen är lätthanterlig så att ingen känner sig utanför. 

Vi anser att Bertils svar bekräftar Dafts teori då vi kan dra paralleller mellan tydlighet och 
problemlösning. Om det finns en tydlighet vad som ska göras och vilka förväntningar de 
anställda har så förebygger detta framtida problem, vilket vi tycker sammanfogar den empiri 
som intervjupersonen gett oss med den teori som vi valt.138 

De båda tillfrågade tappar tyvärr den interna fokusen i deras respektive svar, och vi tolkade 
frågan på ett annat sätt än vad dessa två tillfrågade gjorde. Detta medförde att det lades mer 
extern fokus som till exempel på fokus på kunden istället för på mer specifika interna mål 
vilket gjorde att det var svårt att koppla det till vår undersökning. 

Adam menar vidare att det är mestadels fakta influerad information som flödar inom 
organisationen eftersom det är mest statistik i form av siffror. All planering inom 
organisationen sker med hjälp av statistik från föregående år. Utöver det menar Adam att det 
även flödar personlig information, det kan vara i form av att någon fyller år eller har gjort 
något bra eller att vd:n skriver ett brev som skickas ut till alla anställda inom Coop Forum 
Umeå som innehåller till exempel något filosofiskt om sommaren. Adam förklarar vidare att 
det finns både faktainfluerad och personlig information inom Coop Forum Umeå men utan 
den faktainfluerade informationen skulle det inte gå att jobba. 

Detta svar som Adam ger är i linje med teorin angående fakta respektive personlig 
information139. Vi tycker att han ger ett bra svar där han exemplifierar, vilket vi ser som 
väldigt positivt eftersom vi då får en djupare förståelse. Vidare anser vi att det är intressant att 
han finner den faktainspirerade informationen viktigare, eftersom utan den går det inte att 
arbeta anser Adam. Det är intressant för oss ur den synvinkel att den faktainspirerade är till så 
stor del viktigare än den personliga informationen enligt den tillfrågade medan vi som 
författare tycker att båda faktorerna spelar en stor roll.  

När Bertil svarar på frågan angående faktainfluerad information eller om Coop har mycket 
personlig information, menar han att Coop har mestadels faktainformation, men i mindre 
grupper består kommunikationen mestadels av personlig information. Personlig information 
eftersom personliga värderingar, etik och moral spelar in i denna kommunikation till en större 
del. Fakta informationen är till för en större grupp där kommunikationen ska vara saklig, inte 
inneha några subjektiva värderingar utan ska följa det mål man har med kommunikationen. I 
det stora hela finns det båda dessa slag av information inom Coop Forum Umeå beroende på 
gruppens storlek, menar Bertil. 

Bertils svarar på frågan på ett omfattande sätt, och svaret ligger helt i linje med Häckners 
tankar angående information140. Intervjupersonen tar både upp hård men även mjuk 
information genom att beskriva olika scenarion där dessa används. Som författare till denna 
                                                 
138 Daft, Richard L. och Lengel, Robert H. Organizational information requirements, media richness and 
structural design. Management Science, vol. 32, No. 5, pp. 554-571, May (1986) s. 555 
139 Häckner, Einar. Strategiutveckling i medelstora företag. (Göteborg: BAS, 1985) s. 50-51 
140 Ibid s. 50-51 
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uppsats anser vi att den tillfrågades svar var innehållsrikt och svaret bekräftade den valda 
teorin vilket vi finner mycket positivt. 

När vi jämför svaren vi fått på Coop Forum med varandra så ser vi helt klart tydliga likheter 
mellan dem. Detta tyder enligt oss på att chefen och den anställde har samma uppfattning 
vilket i sin tur kan bero på att den interna kommunikationen fungerar på ett tillfredsställande 
sätt, vilket Strid även nämner i sin teori angående intern kommunikation.141 

När Adam sedan ska definiera vad verbal kommunikation är så drar han paralleller från de 
fysiska möten som de har på denna avdelning, där alla anställda ska närvara. Under dessa 
möten så sitter alla i samma rum och kommunicerar med varandra. Verbal kommunikation 
går ut på att ska finnas en möjlighet att diskutera den information man nåtts av, det är när 
någon pratar till en. 

Den valda teorin till denna fråga säger att verbal kommunikation kan både vara muntlig men 
även skriftlig medan Adam enbart nämner när man kommunicerar med varandra på ett fysiskt 
ställe. Detta anser vi är ett smalt sätt att svara på frågan, den utelämnar helt den skriftliga 
biten av verbal kommunikationen, Vi menar även att vid en verbal kommunikation så finns 
det inget krav på att ses fysiskt, och därför anser vi att verbal kommunikation kräver att ord 
används i kommunikationen vilket också Larsson styrker.142 

Verbal kommunikation är enligt Bertil att prata och är någonting personen säger.  

Även Bertils svar är enligt oss begränsat, här så menar intervjupersonen att verbal 
kommunikation enbart är en muntlig väg att kommunicera.  

När vi tittar på de båda svaren ser vi likheter mellan dem, men svaren går inte helt i linje med 
våra egna åsikter och inte heller med de valda teorierna143. Vissa delar av svaren tycker vi är 
bra, vilket tyder på att de även här är en enad front. Våra förväntningar på frågans svar gick 
inte hand i hand med de svar vi erhöll, detta kan bero på att frågan var undermålig och den 
kunde tolkas på ett flertal olika sätt. 

Icke-verbal kommunikation menar Adam är när han får någonting skrivet i handen, när det 
inte är möjligt att ge respons. Sedan ger han ett exempel när man får en broschyr i sin hand 
kan man inte ge respons till den information som står skriven, man kan inte ge eller uttrycka 
sig om informationen. 

Adam pratar om att icke-verbal kommunikation är sådant som är skriftligt medan teorin 
menar att icke-verbal kommunikation är sådan kommunikation som inte kräver språk144. Vi 
anser även här att Adam inte förstått frågan på rätt sätt vilket gör att vi inte kan använda dess 
svar på samma sätt som om denne förstått frågan. 

Icke-verbal kommunikation däremot är det som är skrivet och det du måste läsa som inte går 
att höra med örat tycker Bertil. 

Bertil svarar mer kortfattat, detta svar stämmer inte heller överens med teorin145. 

                                                 
141 Strid, Jan. Intern kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter. (Lund: Studentlitteratur, 
1999) s. 11-14 
142 Larsson, Larsåke. Tillämpad kommunikationsvetenskap. (Lund: Studentlitteratur, 2001) s. 68 
143 Ibid s. 68 
144 Ibid s. 68-69 
145 Ibid 68-69 
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Även här ser vi likheter mellan svaren hos chefen samt hos medarbetare, detta trots att frågan 
inte svarats på sådant sätt som önskat. Svaren tyder trots det på att de uppfattat och tolkat 
frågan likadant, och felet låg snarare hos oss när vi utformade frågan i sig. 

Adam säger sedan att kroppsspråket har en stor inverkan på kommunikationen inom Coop 
Forum i Umeå. Det är enligt honom viktigt att visa att man som chef verkligen brinner för 
ämnet och kan förmedla det med kroppen så att man får med sig de man kommunicerar med. 
Adam menar att man kan säga en sak på två olika sätt med kroppen, endera ger man den som 
pratar respons eller så är man helt avslagen. Kroppen har en oerhörd påverkan på 
kommunikationen säger Adam slutligen. 

Kroppsspråk tycker Adam är viktigt när det kommer till kommunikation, detta finner vi också 
stöd för hos teorin146. Vi anser att det är viktigt att kroppen säger samma sak som munnen, 
stämmer inte dessa två överens är det lätt att bli missförstådd och att budskapet inte uppfattas 
på rätt sätt.  

Kroppsspråket påverkar kommunikationen inom Coop anser Bertil eftersom kroppshållning 
kan visa på hur personen känner med korsade armar, himlande med ögonen och blinkande fort 
med ögonen när han eller hon ljuger. Bertil refererar till de små grupperna där de speciella 
koderna och interna kommunikationen även har ett eget kroppsspråk som används bland 
arbetskamraterna. Däremot en organisation som är mer utåtriktad och är påpassad av media, 
blir resultatet att kommunikationen och kroppsspråket strikt. 

Även Bertil anser att kroppsspråket har en viktig inverkan på kommunikationen, han ger 
många bra liknelser och visar även detta med kroppen speciellt på denna fråga. Vi menar även 
att Bertil på ett bra sätt beskriver att kroppsspråket kan variera beroende på situationen. 

Vi menar att vi erhållit svar som går i linje dels med våra värderingar men framförallt i linje 
med Larssons teori147. Svaren från de två intervjupersonerna är till grunden lika men det som 
skiljer dem åt är att Adam svarar på frågan ur en chefs perspektiv medan Bertil ser det från ett 
grupperspektiv där han ser till den lilla gruppens interna kommunikation i organisationen 
anser vi. 

Formell kommunikation är enligt Adam information av det mer allmänna slaget, något som 
alla på arbetsplatsen bör ta del av och som till exempel kan anslås på en anslagstavla.  

Adam ser formell kommunikation som allmän information, teorin däremot ser formell 
kommunikation som förutbestämd kommunikation. Vi anser att formell kommunikation är en 
mer strikt form av kommunikation där kommunikationen är tidsbestämd. Vad som kan 
tilläggas som dock inte framgick i just detta svar är att Coop Forum använder sig av 
tidsbestämda möten vilket vi tycker indikerar på att de använder sig av formell 
kommunikation och som går i linje med Larssons teori.148 

Bertil anser att formell kommunikation är det som företaget är gentemot kunden då man 
måste behandla alla kunder likvärdiga. Däremot kan den formella kommunikationen finnas 
mellan arbetskollegor och till dem som man känner mindre och litar mindre på och till dem 
blir man formell mot, enligt Bertils utsago. 

                                                 
146 Larsson, Larsåke. Tillämpad kommunikationsvetenskap. (Lund: Studentlitteratur, 2001) s. 68-69 
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Formell kommunikation anser Bertil är till exempel att man ska behandla alla likadant vilket 
teorin inte stödjer men vi som författare anser att det finns en viss poäng med svaret. Vi anser 
att formell kommunikation sker inom bestämda former, precis som nationalencyklopedin men 
vidare anser vi kommunikationen som sker inom den bestämda formen är av det formenliga 
slaget149. Med det menar vi att kommunikationen är likadan mot alla vilket resulterar i att den 
blir opersonlig, vilket även Bertil påstår. 

Medan informell kommunikation är när informationen är mer riktad tycker Adam, det kanske 
bara är en grupp som ska ta del av informationen och den bör inte komma utanför den 
specifika gruppen. 

Adams svar ger ingen tydlig sammankoppling mellan svaren och den valda teorin. Vi anser 
dock att vi kan se vissa likheter som att den informella informationen inte bör komma utanför 
gruppen, teorin säger att informell information är en källa till ryktesspridning och ett rykte bör 
inte komma utanför gruppen eftersom det kan skada relationer inom arbetet150. 

Den informella kommunikationen är kommunikation som finns mellan personal, speciellt 
inom arbetslag är informationen informell och då av personligt slag, tycker Bertil. Som Bertil 
antydde tidigare angående formell kommunikation, att kommunikationen beror på hur mycket 
man känner varandra. Bertil menade då att den informella kommunikation är till 
arbetskollegor som man känner bättre och litar mer på. 

Bertil kopplar samman informell kommunikation med arbetskolleger som man känner väl och 
är mer personlig med. Detta menar vi som författare stämmer bra överens med vår syn på 
informell kommunikation eftersom de som man har en djupare relation med behöver man inte 
vara förutbestämd med i sin kommunikation. Vinklar man det på detta sätt kan man även se 
likheter med teorin som säger att informell kommunikation inte är styrd eller förutbestämd 
utan är av det mer friare slaget anser vi151. 

De båda intervjupersonerna anser vi har använt olika vinklar i deras svar, Adams perspektiv är 
även här sett ur en chefs synvinkel medan Bertil mer ser till ett medarbetarperspektiv. Vi vill i 
denna undersökning se dessa olikheter och vi tycker att det är relativt tydligt i dessa två svar. 
Samtidigt som man ser de olika perspektiven kan man även se en viss likhet mellan svaren, 
till exempel ser intervjupersonerna till den lilla gruppen som verkligen känner varandra. 

Adam föreställer sig sedan Coop Forum som en pyramid och förklarar i vilken riktning som 
informationen ska flöda igenom så säger hon följande ”Jag önskar att den skulle gå nerifrån 
och upp lika mycket som uppifrån och ner men det gör det inte”. Istället tycker Adam att 
informationen mestadels kommer uppifrån, om information skulle komma från botten av 
pyramiden så når den upp till avdelningscheferna men där stannar den oftast. Adam menar att 
70 procent av informationen går nedåt i pyramiden medan 30 procent går nedifrån och uppåt. 

Här menar Adam att organisationen är hierarkiskt uppbyggd och att den största delen av 
information kommer uppifrån vilket enligt oss tyder på att det är till stor del en 
envägskommunikation. Larsson menar även han att om informationen kommer uppifrån och 
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ner i en organisation så är det en enkelriktad kommunikation vilket kan jämföras med 
envägskommunikationen152. 

När informationen flödar inom den pyramidliknande organisationen, så ansåg Bertil att 
informationen flödade åt alla möjliga håll. Den var horisontell och vertikal, inte speciellt 
tydlig åt vilken riktning den går mot. Däremot finns det information från Coop Forum som 
går via stormarknadschefen och sen vidare ner till mellancheferna. Från mellancheferna går 
informationen till varje avdelning i huset som har möten för att tillgodogöra sig 
informationen. När det kommer till daglig problemlösning i verksamheten finns 
områdesansvarig som kan hjälpa till om det dyker upp problem. Sammanfattningsvis menar 
Bertil att kommunikationen inte går strikt från toppen till botten utan den flödar rätt fritt inom 
organisationen. 

Bertil menar att informationen flödar åt olika riktningar inom pyramiden och ska svaret 
jämföras med Larssons teori så skulle vi som författare säga att det är en blandning av alla de 
olika riktningarna, vilket Larsson kallar tvärgående153. 

Frågan angående hur information flödar i organisationen skiljer Adam och Bertil åt, Adam 
svarade mestadels neråtriktad medan Bertil ansåg att informationen var en blandning. Vi ser 
en viss likhet, både Adam och Bertil anser att det finns både uppåtriktad samt nedåtriktad men 
det är enbart Bertil som anser att det finns både tvärgående och horisontell. Vi menar att detta 
kan bero på att Adam och Bertil har olika positioner inom organisationen, speciellt eftersom 
Bertil har ett sådant jobb som innebär att olika avdelningar kommer till honom med de 
problem de har och Bertil får lösa dem. 

På frågan angående sändare och mottagare av information så anser sig Adam vara både 
mottagare och sändare, han säger att han får mycket information som han måste sända vidare. 
Adam menar sedan att han skickar mer information är han tar emot vilket tyder på att han är 
mer sändare än mottagare men att det finns inslag av både faktorerna.  

Teorin anger inte vad som är sändare och mottagare utan bekräftar bara att dessa två finns154. 
Vi anser att en individ kan både vara en mottagare och en sändare. Adam bekräftar våra 
tankar angående sändare och mottagare när han säger sig vara både och.  

Vid frågan angående sändare och mottagare av information eller om den intervjuade ansåg sig 
som både och, svarade Bertil att han var både sändare och mottagare av informationen, men 
främst ansåg sig Bertil vara en sändare då han på sin dagliga basis mest sänder information 
men har även arbetsuppgifter där mottagandet av information är stort. 

Även på denna fråga anser sig intervjupersonen vara både sändare och mottagare, vilket 
ytterligare bekräftar våra idéer. 

Det som är intressant enligt oss med dessa två svar är att båda parter tycker sig till största 
delen vara sändare av information. Vi förmodar att detta kan bero på att både chefen och 
medarbetaren arbetar på en sådan avdelning som får agera sändare av information. Vidare 
tycker båda sig även vara mottagare till information vilket även det kan kopplas till deras 
specifika avdelning på Coop Forum i Umeå.   

                                                 
152 Larsson, Larsåke. Tillämpad kommunikationsvetenskap. (Lund: Studentlitteratur, 2001) s. 38 och 73 
153 Ibid s. 68-73 
154 Windahl, Sven and Signitzer, Benno with Olson, Jean T. Using Communication Theory. (London: 
Publications Ltd, 1992) s. 71 
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Det finns möjlighet att ge respons på information som sänts inom organisationen tycker 
Adam, det kan göras både via e-posten eller på webben men då tar det lite längre tid än om 
man ses fysiskt. Respons ges främst om man har några frågor eller inte förstår den sända 
informationen menar Adam. Han ger sedan ett exempel om han som chef inte är riktigt insatt i 
den information som han ger sina anställda vill han inte ha några frågor och detta är inte alls 
positivt.  

Adam menar att det går att ge respons på den sända informationen, vilket tyder enligt 
teorierna att de använder sig av Schramm´s kommunikationsmodell eftersom det är den enda 
modell i vårt teoriavsnitt som tar hänsyn till respons155. Vidare säger Adam att om den som 
mottar information inte förstår budskapet ger denne respons till sändaren, då får sändaren veta 
att budskapet inte förståtts. Detta är något som Severin förklarar vidare genom att om 
budskapet inte uppfattas på önskvärt sätt från sändaren har denne då chans att förtydliga sig.  

Möjligheten att ge respons till den information som sänds är möjligt eftersom Bertil menar att 
om han inte godtar informationen rakt av går han fram till sin närmaste chef och berättar vad 
han ansåg om informationen Bertil menar vidare att om man kan ge respons till sin chef är 
beroende av hur nära relation man har med sin chef samt hur öppen kommunikationen är. 

Även Bertil anser att det finns möjligheter att ge respons till den information som sänts, sedan 
utvecklar han sin tanke och menar att respons är kopplat till vilken relation man har till 
sändaren. Bertil menar att om känner man sändaren är det lättare att ge respons på den sända 
informationen. Bertils svar på frågan angående om det går att ge respons kan också kopplas 
ihop med Schramm´s modell men relationsfaktor tas det inte hänsyn till i teorin156. Vi anser 
ändå att relationen och mottagarens samt sändarens personlighet kan spela en roll när det 
kommer till respons.  

Båda två anser att det går att ge respons på sänd information inom organisationen, Adams 
svar är till större del kopplat till de teorier vi valt medan Bertil mer ser till relationen mellan 
sändare och mottagare. Detta anser vi grundar sig i deras respektive position inom företaget, 
vi anser att Bertil har en vardagligare kontakt med sin chef som sker kontinuerligt. Medan 
Adam i större grad ser sig som en chef och tittar inte uppåt i organisationen medan Bertil ser 
mer till arbetsgruppen och uppåt i organisationen. 

5:1:3 Kommunikationskanaler 
Adam räknar upp fem stycken kanaler som används inom Coop Forum i Umeå dessa fem 
innefattar att kommunicera muntligt, genom intranätet, med hjälp av datorn, telefon och via 
broschyrer.  

I teorikapitlet presenteras fyra olika sorters övergripande kommunikationskanaler, Adam 
nämner alla dessa fyra sätt men han uttrycker dem med andra ord157. Vi menar att svaret 
Adam gett oss är mycket bra eftersom alla fyra huvudgrupper täcks in. 

De kommunikationskanaler som är tillgängliga inom Coop Forum Umeå är enligt Bertil 
anslagstavlor, skriftlig information på papper, möten, telefon, mikrofon i byggnaden som 
finns för att ropa ut information. Anslagstavlor används flitigt, där sätts information upp 

                                                 
155 Severin, Werner J. och Tankard, James W. Jr. Communication Theories: Origins, Methods, And Uses In The 
Mass Media. (New York: Longman Publishing Group, 1992) s. 46-47 
156 Ibid s. 46-47 
157 Zmund, Robert W. An Attribute Space for Organizational Communication Channels. Information system 
research 1047-7047 vol. 1 No 4 pp. 440 (1990) s. 44 
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eftersom vid stämpelklockan passerar i stort sett all personal som då kan ta del av 
informationen. Vid skriftlig information är det dessutom viktig att de som är avsedda att få 
informationen har läst och förstått den. Telefon och mikrofon används för att nå människor i 
byggnaden. Möten används även flitigt och då oftast möten för de olika avdelningarna för att 
få ut den specifika informationen. Loggbok används också som information av hur den 
dagliga verksamheten flyter på. Informationsblad från Coop centralt skickas även ut till 
anställda och innefattar då information om extrapriser och varor som är tillgängliga i butiken, 
men som snarare riktas direkt till kunder men som även tas del av personalen för att hålla sig 
uppdaterade. Även intranät finns tillgängligt inom organisationen, dock inte för alla men 
Bertil ifrågasätter intranätet och frågar sig om det är något som man vill att alla ska tillgång 
till. 

Även här så täcker intervjupersonen Bertil in de fyra olika kommunikationskanaler men han 
använder andra ord för dem. Bertil ger ett flertal exempel på dessa kommunikationskanaler. 
Vi anser att detta svar är bra eftersom bekräftar teorin på vilka kanaler som det finns och 
Bertil beskriver verkligen dessa kanaler grundläggande158. 

Både Adam och Bertil beskriver de fyra olika kanalerna, Bertil är mer ingående i sitt svar och 
preciserar sig i en större utsträckning än vad Adam gör. Vi menar dock att en detalj är särskilt 
intressant i dessa två svar, detta eftersom de skiljer bemärkningsvärt åt. Adam menar att 
intranätet finns att tillgå för alla inom Coop Forum Umeå medan Bertil dementerar detta och 
menar att det är bara vissa av de anställda som kan ta del av intranätet. Adam säger ”det är 
bara att gå till närmaste dator, det är öppet för alla. Det är allt ifrån en som fyller 60 år som 
vi har i föreningen till att alltså någonting som ska bort för att det är fel.” Medan Bertil säger 
”alla har inte tillgång till det [intranätet] näe, sen är det en fråga om man vill ha tillgång till 
det”. Dessa två citat motsäger varandra till allra hösta grad, vi som författare kan ej säga att 
det som Adam eller Bertil säger är rätt, det enda vi kan se är att deras uppfattningar skiljer sig 
väsentligt ifrån varandra. 

Vidare tycker Adam att dessa kommunikationskanaler kombineras hela tiden, genom att 
kombinera dem så uppfattar fler mottagare själva budskapet eftersom alla inte uppfattar saker 
på samma sätt. Adam säger sedan att gå ut med information till ett stort antal anställda är det 
svåraste man kan ge sig in på eftersom det gäller ju inte bara att de ska uppfatta likadant utan 
de ska ha fått samma uppfattning. Han säger att alla kanaler kan kombineras på ett eller annat 
sätt. 

Adam säger att alla kommunikationskanaler kan kombineras och att detta görs för att alla ska 
uppfatta budskapet, teorin menar att multipla kanaler används för att effektivisera 
kommunikationen159. Man kan tolka effektiv kommunikation på olika sätt, vi anser att en 
effektiv kommunikation är en kommunikation där sändaren förstår budskapet. Vilket även går 
i linje med Adams svar, att multipla kanaler används för att mottagaren ska förstå budskapet. 

Vid frågan angående att kombinera kommunikationskanaler menar Bertil att de som har 
tillgång till teknologi och kunskap kan kombinera kanalerna, men samtidigt vill han inte att 
för många ska ha kunskap om alla kanaler i huset eftersom då blir personalen involverad i allt 

                                                 
158 Zmund, Robert W. An Attribute Space for Organizational Communication Channels. Information system 
research 1047-7047 vol. 1 No. 4 pp. 440 (1990) s. 444 
159 Högström, Anders, Bark, Mats, Bernstrup, Sofia, Heide, Mats, Skoog, Anneli. Kommunikativt ledarskap – en 
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som pågår. Bertil önskar att samtliga i personalen skulle ha haft en e-post adress där aktuell 
och intressant information skickas ut. 

Vi anser att Bertil inte ger något konkret svar på den ställda frågan, han medger att vissa 
kanaler kan kombineras men ger inget svar på vilka av dessa som kan kombineras. Istället så 
ger han förslag på hur informationen kan skickas ut på ett bättre sätt. Bertil fokuserar enbart 
på teknologikanalen och då främst på datorinriktad kommunikation. 

Det är svårt att se likheter när Bertil inte ger några klara svar, det vi kan utröna utifrån svaren 
är att det går att kombinera vissa kommunikationskanaler enligt Bertil medan Adam menar att 
man kan kombinera alla med varandra. 

Adam förklarar att han personligen har använt alla kanaler såsom skriftlig information, 
muntlig information, använt sig av telefonen, sms:at samt e-postat information. Coop Forum 
har vissa anställda som bara jobbar på helgen vilket medför att då jobbar inte deras chef vilket 
medför att det måste informeras på andra sätt. 

Vi anser att det är positivt att Adam har använt alla de olika kommunikationskanaler, det 
tyder på en personlig kännedom. 

De som Bertil har använt sig av personligen är alla de av Bertil nämnda kanaler vilka 
inkluderar skriftlig information, muntlig information, möten, telefon och även intranätet. 

Även Bertil har använt alla kommunikationskanaler, givetvis tycker vi även här att det är 
positivt för vår undersökning. 

Vi har använt denna fråga som en kontrollfråga, vi ville ta reda på om de hade personlig 
kännedom om kanalen för att få ett trovärdigare svar. En respondent som höjer intranätet till 
skyarna som den bästa kommunikationskanalen utan att använt den personligen ger inte en 
trovärdighet till det svaret enligt oss. 

De kanaler som Adam nämnt ovan fungerar jättebra enligt honom själv, trots det vill Adam 
alltid ge muntlig information för att se hur mottagaren/mottagarna reagerar men det är inte 
alltid möjligt.  

Adam nämner endast en svaghet hos alla kanaler förutom face-to-face och grupp kanalen, 
teorin beskriver dock nackdelar med samtliga kanaler. Vi anser det är bra att Adam lyfter 
fram en negativ sak men saknar att han går djupare in på varje kanal. Detta menar vi medför 
att svaret som vi får från Adam inte väger så tungt i sammanhanget. Adam ser inga som helst 
nackdelar överhuvudtaget med de kommunikationskanaler som han nämnt, vilket vi anser 
försvagar även hans svar. 

När Bertil fick frågan om hur dessa kanaler fungerade, sa Bertil att de fungerade bra. Det som 
kan gå fel är att det inte går att nå den person som man söker och då fungerar inte kanalen bra 
och informationen som är avsedd att gå fram gör det inte och senareläggs. 

Bertil menar att det som kan vara negativt med kanalerna är att de inte fungerar på ett 
önskvärt sätt. Han ger dock ett exempel vilket vi anser är lite väl lite, svaret är lite för 
generellt vi har helst velat se ett mer specifikt svar utifrån varje kommunikationskanal. 

Både chefen och medarbetaren på Coop medger att det finns kanaler som fungerar bättre än 
andra, men att det ges inga specifika svar. Vi tror att Adam endast ser positivt på face-to-face 
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kanalen och gruppkanalen eftersom han vill använda dem i stor utsträckning, det gör att han 
endast ser bristerna hos dessa två kommunikationskanaler. 

Nu kommer vi in på olika situationer där Adam och Bertil ska välja den kommunikations 
kanal som de tycker passar bäst i respektive situation och sedan motivera svaret.  

 

Namn: Chef 
till 
individ 

Chef till 
grupp 

Individ till 
chef 

Grupp till 
chef 

Medarbetare 
till 
arbetsgrupp 

Medarbetare 
till större 
grupp 

Adam Face-
to-face 
eller  

e-post 

Face-to-
face 

Mötas 
fysiskt eller 
e-post 

Mötas fysiskt 
eller e-post 

 

     X 

 

       X 

Bertil Face-
to-face 

Först 
face-to-
face 
sedan 
skriftligt 

Face-to-
face eller 
skrivet 
meddelande 
eller via 
telefon 

Välja ut 
representanter 
och att dessa 
möts fysiskt 
via ett möte 

Face-to-face 
eller skriftligt 
via loggbok 

Skriftligt via 
anslagstavlan 
eller 
information vis 
stämpelklockan. 
E-post om det 
funnits 

Tabell 3, Informationsöversikt över de olika situationerna Coop Forum 

Svaren från båda respondenterna är likartade, båda föredrar i de första fyra situationerna att 
använda sig av face-to-face kanalen vilket är enligt Westmyer en vanlig företeelse160. Vi har 
valt att lägga till två möjliga scenarion på medarbetarens intervjumall, på den första har Bertil 
valt face-to-face men det andra scenariot skiljer sig svaret från de andra fem eftersom då 
skulle Bertil använda sig av den skriftliga kanalen på ett eller annat sätt. Vi menar att det är 
naturligt att använda sig av den skriftliga kanalen när det rör sig om att kommunicera till en 
sådan stor grupp, det är svårt att använda någon annan kanal eftersom det är tidsödande. 

Adam tycker att det kan finnas faktorer som kan störa informationsflödet i en organisation, 
han förklarar att en människa kan bara ta in en viss mängd information och sedan så blir det 
för mycket. En annan sak är att det tekniska inte fungerar vilket kan störa de tekniska 
kanalerna, då fungerar ju inte själv kanalen. Vid en muntlig enskild eller grupp 
kommunikation så kan den störas av att den som kommunicerar ständigt blir avbruten av 
motargument. 

En av de valda teorierna har beståndsdelen brus med, det är modellen av Shannon161. Adam 
bekräftar att det finns störningar som kan störa kommunikationen inom ett företag. Vi anser 
att brus finns alltid, olika kanaler störs av olika sorters brus. Adam bekräftar att brus finns 

                                                 
160 Westmyer, Stephanie, DiCioccio, Rachel och Rubin, Rebecca., Appropriateness and Effectiveness of 
Communication Channels in Competent Interpersonal Communication. Journal of Communication, Vol. 48, no. 
3, pp. 27-48, September (2007) s. 42, 44 
161 Shannon, C. och Weaver, W. The Mathematical Theory of Communication. The Bell System Technical 
Journal Vol. 27, pp. 379-423, 623-656, July, October, (1948) s. 2 
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inom organisationen, och han går in på att kommunikationen kan störas redan innan 
budskapet ska skickas. Vi anser att störningar även kan ligga hos mottagaren. 

Nästa fråga tog upp ämnet störningar på kommunikation och Bertil ansåg att när det inte finns 
folk som kan ta emot informationen så blir det en störning. Om man inte kan förmedla sitt 
problem eller avlasta den så senareläggs problemet och en lapp skrivs till den som kan ta hand 
om det senare. 

Bertil bekräftar även han att det finns saker i organisationen som kan störa kommunikationen, 
vilket Shannon tar upp i sin modell162. Han tittar mer på mottagaren av information, 
störningen här ligger i att sändaren inte får tag på mottagaren överhuvudtaget. Vi anser att 
Bertils svar kan bekräfta att det finns brus inom kommunikationen på Coop Forum i Umeå 
men att han är något trångsynt när han endast tar upp störningar i form av att sändaren inte 
kan nå mottagaren. 

Sammantaget så kan vi se att det finns kommunikationsstörningar inom Coop Forum Umeå 
men Adam och Bertil tar upp olika sorters störningar. Adam tittar främst på tekniska 
störningar medan Bertil ser till sändaren inte får kontakt med mottagaren.  Vi saknar dock att 
intervjupersonen särskiljer de olika kommunikationskanalerna och ser på de störningar som 
kan störa en kanal mer enskilt istället för att generalisera.  

 

5:2 Proffice 

5:2:1 Företagsfakta 
Proffice är ett bemanningsföretag med 12 000 anställda som startades år 1960 och har idag 
100 kontor runtom i Norden. De produktområden som Proffice har är uthyrning av personal, 
rekrytering av personal och karriärutveckling. Företaget hjälper i första hand företag som 
behöver personal inom; ”industri och produktion, logistik och lager, kundservice, kontor, 
ekonomi, it och vård”.163 

Proffice i Umeå har funnits i Umeå sedan 1999 men då var det på franchisebasis, årsskiftet 
2005-2006 så gick det över till att vara en del av Proffice Sverige under egen regi i Umeå. 
Proffice är indelat på samma sätt i hela Sverige, det är fem affärsområden: industriell logistik, 
ekonomi och hr, rekrytering där Proffice hjälper företag med deras rekrytering, kundtjänst och 
administration och sist key account. För tillfället har Umeå cirka 300 anställda konsulter 
utöver det finns det även åtta som jobbar på kontoret. Inom Proffice i Umeå finns det två olika 
kategorier av anställda dessa är konsulter, konsulter är de som hyrs ut till företag som är 
stationerade ute hos företagen eller kontorsanställda vilket är de som är ansvariga över 
konsulterna och är stationerade på kontoret. Utöver det så finns det kandidater och med det 
menas att de inte är anställda utan söker en tjänst eller är intressant för Proffice för en speciell 
tjänst.164 

5:2:2 Intern kommunikation 
När vi frågade vad den intervjuade ansåg intern kommunikation var, svarade Astrid att intern 
kommunikation är det som är inom Proffice och används som ett verktyg för att medarbetarna 

                                                 
162 Severin, Werner J. och Tankard, James W. Jr. Communication Theories: Origins, Methods, And Uses In The 
Mass Media. (New York: Longman Publishing Group, 1992) s. 46-47 
163 www.proffice.se/   2008-04-28 kl: 15:16 
164 Intervjutillfälle 1, Proffice chef  2008-05-05 kl 18.00 
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ska kunna föra ut korrekt information till kunderna. Hon menade att den interna 
kommunikationen kunde vara allt från styrdokument till policies. 

Svaret som Astrid ger oss stämmer överens med teorin angående intern kommunikation, både 
Strid och Astrid menar att intern kommunikation sker inom organisationen, de menar båda 
vidare att intern kommunikation används för att bygga upp en enad front ut i mot omvärlden, 
då till exempel mot Proffice kunder. Vi anser att svaret bekräftar Strids teori, inte bara med 
tanke på att intern kommunikation sker inom företag men även att det används utåt.165 Astrid 
ger ett kompetent intryck menar vi, hon tar svaret till en högre nivå genom att även se vad 
organisationen använder den interna kommunikationen till. 

Beda är medarbetare på Proffice. Hon menar att intern kommunikation är kommunikation 
mellan arbetskamrater men också kommunikation mellan arbetare och chef. Intern 
kommunikation kan innefatta allt från e-post från vd till spontana samtal och diverse 
informationsblad om själva företaget. Beda tycker att begreppet intern kommunikation ett 
brett område, det kan innefatta väldigt många saker.  

Intervjupersonen Beda bekräftar teorin till viss del när hon menar att intern kommunikation är 
det som sker mellan arbetskamrater men även mellan chef och medarbetare166. Vi anser att 
Beda ger bra exempel på intern kommunikation men att svaret blir aningens platt, hon säger 
att intern kommunikation kan vara många saker men går inte djupare in på det.  

De båda intervjuade inom företaget Proffice är inriktade på att intern kommunikation är något 
som sker inom organisationen, vilket vi tycker tyder på att de uppfattar frågan på liknande 
sätt. Vi tror vidare att anledningen till att Astrid svarar mer utförligt är att hon är inne i 
företaget Proffice, medan Beda är uthyrd och är inte lika involverad i Proffice verksamhet. 
Det blir enligt oss lättare för Astrid att se på frågan ur en mer övergripande definition medan 
Beda ser mer specifikt på intern kommunikation. 

Enligt Astrid är målet med kommunikation att underlätta det dagliga arbetet. 

Astrids svar går i linje med den valda teorin eftersom Daft och Lengel säger att 
kommunikation finns för att arbetsuppgiften ska bli tydligare för den som ska utföra den, 
vilket medför att det underlättar det arbete som sker dagligen som Astrid säger167. Vi menar 
att Astrids svar är komplex när underlätta kan betyder ett flertal olika saker. Svaret som Astrid 
ger är enligt oss inte tillräckligt, det är väldigt kortfattat och ger endast ett rakt svar. Detta 
medför att det är svårt att dra några större slutsatser utifrån svaret, det enda vi kan göra är 
egentligen att koppla den till teorin. 

Målet med kommunikation är även det olika tycker Beda, från chefs perspektiv är det att 
förmedla ett budskap för att få ett arbete gjort. Utifrån en medarbetares perspektiv är målet 
med kommunikation att lära känna varandra inom arbetsgruppen för att få en bra arbetssämja. 

Den första delen av svaret som Beda ger oss kan kopplas till teorin eftersom Daft och Lengel 
menar att målet med kommunikation är även att dirigera arbetsuppgifter vilket bekräftas av 
Beda168. Däremot att kommunikation ur ett medarbetar perspektiv finns för att skapa en 

                                                 
165 Strid, Jan. Intern kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter. (Lund: Studentlitteratur, 
1999) s. 11-14 
166 Ibid s. 11-14 
167 Daft, Richard L. och Lengel, Robert H. Organizational information requirements, media richness and 
structural design. Management Science, vol. 32, No. 5, pp. 554-571, May (1986) s. 555 
168 Ibid s. 555 
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relation med de man arbetar med stärks inte direkt med teorin. Vi som författare tycker dock 
att genom att ha en bra sammanhållning mellan arbetskolleger så trivs de anställda bättre på 
jobbet vilket medför att de anställda i slutändan gör ett bra jobb. Med detta i åtanke så anser vi 
att Beda svar var väldigt givande samt att det gav en bra grund att analysera på. 

Sammantaget på denna fråga kan man se att både Astrid och Beda anser att 
kommunikationens mål är att få jobb utfört, Astrid menar att det är för att underlätta 
arbetsuppgifter medan Beda ansåg att det var för att dirigera ut arbetsuppgifter. Vi anser dock 
att Bedas svar var mer utförligt samt att hon tog svaret till en annan dimension, ett steg längre. 

Astrid ansåg att informationen inom Proffice är både faktainfluerad samt personlig. Personlig 
i den bemärkelsen att man har en relation med kunden till att med hjälp av siffror ser hur det 
går för en kund, titta på dess nyckeltal och få en uppfattning om företaget är en potentiell 
kund. 

Svaret som Astrid ger på frågan pekar på att hon inte ser på frågan ur ett internt perspektiv 
istället använder hon enligt oss extern termer för att förklara vilken information som sänts. 
Frågan i sig var inte vinklad mot detta perspektiv men eftersom vi presenterat uppsatsens 
tema för den intervjuade så antog vi att denne skulle förstå att svaret skulle ses ur den interna 
synvinkeln.  

Beda tycker att det är svårt att svara på frågan om vilken information som sänts eftersom 
respondenten är uthyrd till ett specifikt företag och tycker att det är svårt att särskilja dem åt 
eftersom det är som att ha två arbetsledare. Vidare menar Beda att det är mestadels 
faktainfluerad information som kommer från Proffice medan det är mer personlig information 
som kommer ifrån det företag hon nu är uthyrd till. Beda förklara att den information som 
kommer från Proffice är till största delen e-post där det framkommer vilket behov av 
konsulter som Proffice har samt information om Proffice. Hon säger att hon känner mest 
tillhörighet till arbetskamrater hon har ute på det företag hon är uthyrd till inte till andra 
konsulter inom Proffice. 

Bedas svar är tudelat, hon tittar både på information som sänds inom Proffice men även 
information som sänds inom det företag hon är uthyrd till. Eftersom vi enbart tittar på Proffice 
kommer vi bara se på den information som sänds från dem. Beda tycker det är mestadels 
hårdfakta som sänds inom Proffice, att det inte är så stor kvot av den mjuka informationen. Vi 
menar att detta beror på att Beda inte har så mycket kontakt med Proffice utan det dagliga 
arbetet sker hos det företag hon är uthyrd till, vilket medför att relationen sker på ett djupare 
plan med det företag som Beda är uthyrd till vilket medför att informationen blir mer 
personlig och därmed mjuk. 

De bådas respektive svar anser vi pekar åt helt olika håll, Astrids svar tittar på den externa 
kommunikationen så vi har valt att endast använda Bedas svar. Bedas svar anser vi syftar på 
att det inte finns så mycket personlig kontakt mellan chef och dess konsult. Istället är det 
mestadels hård fakta som skickas mellan de båda, det tycker vi känns som en opersonlig 
relation mellan chef och medarbetare.  

Verbal kommunikation är spontant enligt Astrid när kommunikationen är muntlig och 
lättförståelig. Den verbala kommunikationen kan vara allt från skriftlig till muntlig 
information. 
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Denna fråga svarade Astrid i enlighet med teorins påstående att den verbala kommunikationen 
är både skriftlig och muntlig169. Vi anser därför att Astrids svar är relevant för vår uppsats och 
att Astrid har en bra överblick på begrepp och hur de är kopplade till organisationen. 

Verbal kommunikation förklarar Beda är kommunikation som sker mellan människor, det kan 
till exempel vara direkt ansikte mot ansikte men över telefon. 

Beda anser att den verbala kommunikation är muntlig vilket Larsson också påstår, men 
Larsson menar att skriftlig information också är av det verbala slaget. Vi ansaer att svaret är 
väsentligt, men saknar den skriftliga delen som Larsson beskriver.170 

Båda intervjupersonerna tycker att den muntliga är en del av den verbala kommunikationen, 
men fortsätter sitt resonemang och nämner även den skriftliga kommunikationen som går 
hand i hand med Larssons teori171. Vi menar att den verbala kommunikationen innefattar båda 
faktorerna vilket Astrid menar är dagens verklighet inom Proffice. 

Astrid svarar vidare att icke-verbal kommunikation är rent impulsivt på osämja men kan inte 
förklara det vidare och motivera varför hon tänker på det viset. Hon säger vidare att det är 
motsatsen till verbal kommunikation och att icke-verbal kommunikation är otydlig samt att 
den är svår förståelig men kan inte motivera varför. 

Respondenten tycker vi har en poäng angående resonemanget kring att den icke-verbala 
kommunikationen kan vara otydlig, eftersom vi anser att den är ytterst subjektiv. Astrid väljer 
den enkla vägen enligt oss genom att förklara icke-verbal kommunikation som motsatsen till 
verbal kommunikation. Dock fortsätter Astrid sitt resonemang och förklarar mer ingående. 
Det vi saknar är att Astrid motiverade sitt svar mer utförligt, vilket medför att vi inte kan 
analysera svaret mer djupare. 

Beda anser att icke-verbal kommunikation är till största del e-post och sms, hon kommer inte 
på några fler.  

Svaret som Beda ger oss kan inte stödjas i teorin och inte heller vi som författare kan stödja 
detta svar i våra värderingar. Detta eftersom teorin säger att icke-verbal kommunikation är när 
man inte använder ord och vi menar också det.172 

Vi anser att frågan om icke-verbal kommunikation var utformad på ett otydligt sätt som vi på 
efterhand har upptäckt. Svarsrespondenterna har båda uppfattat frågan från vår synvinkel på 
ett icke-önskevärt sätt, dock är Astrids svar något i linje med våra tankar.  

Den första respondenten på Proffice tycker att kroppsspråket har en stor del i 
kommunikationen, både mot personal inom Proffice men också ut mot kunder. Det finns 
något som kallas Proffice andan som ska finnas i de anställdas värderingar, dessa fyra är: 
mod, närhet, driv och ett fjärde som intervjupersonen inte kunde komma på. Dessa 
värderingar ska finnas i allt som görs inom Proffice, även med tanke på kommunikationen. De 
som besöker ett Proffice kontor ska bemötas med en speciell attityd, de som kommer till 
kontoret ska känna sig välkommen. Detta betyder att kontorspersonalen ska fråga om 
besökaren vill ha kaffe om besökaren fått hjälp och sedan gå och hämta den som besökaren 
vill träffa på kontoret. 

                                                 
169 Larsson, Larsåke. Tillämpad kommunikationsvetenskap. (Lund: Studentlitteratur, 2001) s. 68-69 
170 Larsson, Larsåke. Tillämpad kommunikationsvetenskap. (Lund: Studentlitteratur, 2001) s. 68 
171 Ibid s. 68 
172 Ibid s. 68-69 
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Kroppsspråket har en naturlig del i kommunikationen inom Proffice enligt Astrid och enligt 
Larssons teori har kroppsspråket en viktig del i informationsöverförelsen173. Vi anser att 
Astrid ger ett bra svar samt bra exempel, men fokuserar på det som händer runt kontoret och 
inte på den kommunikation som sker till dess konsulter. Detta tycker vi begränsar svaret något 
och vi hade gärna sett några exempel på hur kroppsspråket påverkar kommunikationen mellan 
chef och konsult, vilket kan bero på att frågan inte är vinklad eller att respondenten inte 
förstått. 

Kroppsspråket påverkar kommunikationen vilket har en stor betydelse tycker Beda. Vidare 
förklarar hon att en chef måste agera självsäkert och veta vad denne pratar om annars sjunker 
förtroendet för chefen drastiskt.  

Beda ger ett tydligt exempel på hur kroppsspråket påverkar den information som sänds från 
chef till medarbetare, vilket vi kan se i teorin, Larsson menar att kroppsspråket influerar 
informationsflödet inom organisationen174. Den begränsning som finns i svaret är 
kommunikationen från chef till medarbetare är influerad av kroppsspråket, medan Beda 
nämner ingenting om i vilken utsträckning medarbetarens kroppsspråk.  Vi anser att det kan 
bero på att Beda ser det ur sin position i företaget, hon uppfattar endast sändarens kroppsspråk 
och reflekterar inte över sin egen. 

Astrid och Bedas svar ger indikationer på att den verbala kommunikationen måste 
överensstämma med kommunikationen från kroppen, vilket Larsson bekräftar i sin teori. Vi 
anser att om budskapet ska uppfattas på rätt sätt så är det viktigt att koppla samman de båda 
kommunikationssätten vilket de båda intervjupersonerna samt Larsson menar.175  

När vi ställer frågan vad den tillfrågade definierar formell kommunikation så svarar Astrid att 
hon tänker på en facklig förhandling. Hon menar att detta är kopplat till hennes 
arbetsuppgifter och hon kan hamna i en sådan situation eftersom det är kopplat till hennes 
område inom Proffice.  

Astrid ger oss ingen klar definiering för begreppet utan ger oss snarare ett exempel. Vi anser 
att vi kan dra paralleller mellan en facklig förhandling och formell kommunikation eftersom 
det är en förutbestämd kommunikation enligt oss. Genom att se på svaret på det sättet kan vi 
bekräfta det med teorin enligt Larsson176. 

Beda säger att formell kommunikation är den information som inte är personlig, det skulle 
kunna vara sådant som händer på arbetet som är av en mer allmän karaktär. Rör det någon 
specifik individ på företaget så är kommunikationen inte längre formell. 

Vi menar att Bedas svar kan till en viss del verifieras i teorin då vi anser det finns i formell 
kommunikation en opersonlig relation mellan individerna och medför att kommunikationen 
blir av en mer förutbestämd karaktär. Detta ger enligt oss en koppling mellan Larssons teori 
och Bedas svar177. 

De två intervjuade har olika exempel för vad som formell kommunikation är, vi menar att 
svaren liknar varandra och sammantaget menar de att formell kommunikation är en planerad 
kommunikationsform. Anledning till att respondenterna har olika exempel kan bero på dess 

                                                 
173 Larsson, Larsåke. Tillämpad kommunikationsvetenskap. (Lund: Studentlitteratur, 2001) s. 68-69 
174 Ibid 2. 68-69 
175 Ibid s. 68-69 
176 Ibid s. 68 
177 Ibid s. 68 
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olika positioner inom organisationen. Vi menar att Astrid ser det ur sin chefs position, medan 
Beda har en medarbetares perspektiv vilket vi anser är naturligt att de använder sig av sin 
egna personliga synvinkel. 

Informell kommunikation är enligt Astrid när man har byggt upp en djupare relation till den 
som man kommunicerar med, man behöver inte ha en formell sittning. Istället så kan man ta 
upp det aktuella ärendet över telefon istället för att bestämma ett personligt möte. 

Astrids svar och Larssons teori innehåller likheter då teorin säger att kommunikationen är mer 
fri, vilket Astrid menar på när kommunikationen kan ske på telefon178. Vi anser att Astrids 
påstående att med informell kommunikation behöver man inte ha en formell sittning, vilket vi 
tolkar som att kommunikationen inte behöver vara förutbestämt på något sätt. 

Den informella kommunikationen är när man på jobbet slöpratar på sidan om, angående saker 
som inte rör jobbet, anser Beda. 

Teorin som Larsson arbetat fram menar att informell kommunikation uppkommer under raster 
och luncher och Bedas beskrivning av begreppet så menar hon att man slöpratar på sidan om 
jobbet179. Vi kopplar ihop dessa två eftersom vi anser att slöpratet sker på till exempel raster, 
vilket då i linje med teori samt med Bedas svar. 

Vi menar att dessa två svar till viss del kan sammankopplas eftersom Astrid menar att 
informell kommunikation är när sändare och mottagare har byggt upp en relation. Beda menar 
att informell kommunikation finns för att bygga upp en personlig relation. Vi anser att Bedas 
svar ligger till grunden för Astrids påstående angående den informella kommunikationen. 
Med det menar vi att genom att använda informell kommunikation på det sätt som Beda 
presenterar når man tillslut en personlig relation till den man kommunicerar vilket även Astrid 
bekräftar.  

När Astrid ska föreställa sig Proffie som en pyramid så har hon svårt att se Proffice som just 
en pyramid men förstår ändå vad som menas med frågan. Hon har svårt att definiera exakt var 
informationen kommer ifrån. Kommunikationen inom Proffice kommer sidledes, det finns 
även information som kommer uppifrån och då är det bara att finna sig i den informationen 
och agera därefter. Astrid menar att som konsultchef inom Proffice har man mycket frihet att 
arbeta på egen hand men utifrån vissa ramar och spelregler, detta innebär att det finns en stor 
del av frihet när man agerar med kunder. Det finns dock en plattform med information att 
tillgå på intranätet med diverse information där det framkommer vilka som ska kontaktas 
inom vissa frågor. När det gäller frågor som Astrid inte kan svara på själv gäller det att finna 
den personen inom Proffice och diskutera frågan till dess det finns ett svar anser hon. 

Astrid menar att den information som flödar inom Proffice både kommer från sidorna och 
uppifrån, vi kopplar dessa två sätt ihop med den nedåtriktade informationsflödet samt den 
horisontella informationsströmmen. Detta eftersom den information som går uppifrån och ner 
i en organisation kallar Larsson för den nedåtriktade kommunikationen medan sådan 
information som sker på samma nivå inom företaget kallas horisontell kommunikation180. 
Astrids svar kan med andra ord enkelt kopplas ihop med Larssons teorier enligt oss. 

När Beda sedan ska förklara i vilken riktning som informationen flödar så menar hon att 
informationen till största delen kommer uppifrån men att det också finns ett samspel mellan 
                                                 
178 Larsson, Larsåke. Tillämpad kommunikationsvetenskap. (Lund: Studentlitteratur, 2001) s. 68-69 
179 Ibid s. 68-69 
180 Ibid s. 73 
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henne och konsultchefen. Beda menar att hon sänder information från botten av pyramiden till 
sin konsultchef som står över henne, vilket betyder att informationen också till en viss del går 
uppåt men då bara i ett steg. Hon menar vidare att hon aldrig har varit i kontakt med någon 
som står över sin konsultchef utan all kommunikation sker med hjälp av konsultchefen. 

Svaret som Beda kommer med indikerar att informationen kommer ifrån toppen av 
organisationen och flödar nedåt, hon menar även att viss information kommer uppåt till 
respektive konsultchef. Detta anser vi indikerar på att informationsströmmen inom Proffice 
från medarbetarens synvinkel kommer nedåtriktad och till viss del uppåtriktad, dessa flöden 
presenteras även av Larsson181. 

Svaren som både Astrid och Beda kommer med bekräftar varandra till viss del, vi ser tydligt 
att det kommer information från toppen eftersom de både svarar att så är fallet. Sedan skiljer 
sig svaren åt, Astrid menar att den sedan är horisontell medan Beda menar att den är något 
uppåtriktad. Vi menar att svaren skiljer sig åt på grund av de två olika positioner som de 
intervjuade innehar i organisationen. Astrid ser på informationsflödet utifrån sin position som 
chef medan Beda ser på informationsflödet ur ett medarbetarperspektiv, anser vi. 

Astrid anser sig själv både vara en mottagare och en sändare främst, detta gäller för alla 
oavsett vilken bransch man jobbar inom. Inom bemanningsbranschen kan man absolut inte 
enbart vara en mottagare eftersom det gäller att sända ut budskap till exempel vad Proffice 
står för. Det gäller att ha i bakhuvudet att man aldrig vet vem som kan ha egenskaper som 
Proffice vill ha i framtiden, endera som företag eller som konsult. Astrid säger även att man 
inte får glömma bort att agera som en mottagare, det är trots allt konsulterna inom Proffice 
som är de viktigaste inom organisationen och det gäller att ta emot budskap från både kunder 
och kandidater, både på ett generellt samt ett specifikt sätt. Kommunikation innefattar även att 
vara ett ansikte utåt enligt Proffice. 

Respondenten menar här att hon anser sig vara både sändare och mottagare, vilket vi som 
författare också menar att man kan vara. Hon menar vidare att sändaren är den som sänder ut 
informationen vilket bekräftas av teorin, som även den menar att det är sändare som för 
informationen till mottagaren182. Vi anser vidare att Astrids svar innefattar många bra 
exempel som enligt oss medför att förståelsen för oss som intervjuar och analyserar blir 
djupare.  

Beda tycker att hon främst är mottagare av information men är även till en viss del en sändare. 
När Beda är sändare sker det i form av att det är något som är dåligt eller fel, då 
kommunicerar hon till sin konsultchef.   

Svaret som Beda ger förstärker våra egna tankar angående att man både kan vara sändare och 
mottagare, dock anser sig hon vara främst en mottagare av information.  

Astrids och Bedas svar visar att det är möjligt att både agera sändare och mottagare av 
information. Skillnaden mellan dessa svar är att Beda anser sig till största delen vara en 
mottagare medan Astrid menar att hon är båda faktorerna. Vi anser att dessa skillnader i svar 
ligger i de positioner som Astrid respektive Beda har inom informationen, vilket vi anser är 
ytterst naturligt.  

                                                 
181 Larsson, Larsåke. Tillämpad kommunikationsvetenskap. (Lund: Studentlitteratur, 2001) s. 73 
182 Windahl, Sven and Signitzer, Benno with Olson, Jean T. Using Communication Theory. (London: 
Publications Ltd, 1992) s. 71 
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 Det finns stora möjligheter att ge respons på den information som sänds inom Proffice enligt 
Astrid, det gäller både för kunder men också för konsulter. Konsulter har något som kallas de 
tre viktiga samtalen, på dessa samtal finns det möjlighet att ge respons på informations om 
sänts. 

Astrid menar att det finns möjlighet att ge respons på den information som sänds inom 
företaget vilket indikerar på att Proffice använder sig av Schramms’s kommunikations modell 
eftersom det är den enda kommunikations modell som vi presenterar som innehåller faktorn 
feedback, som enligt oss kan likställas med respons183. Hon förklara sedan vidare att det finns 
i Proffice grunder att det ska ske möten där feedback kan förekomma, då både från chefen 
men även från medarbetaren. 

Det finns en stor möjlighet att ge respons till den information som sänts tycker Beda.  

Svaret som Beda ger är mycket kort och koncist, där hon anser att det finns en chans att ge 
respons till den sända informationen inom organisationen. Detta svar bekräftar ytterligare att 
Proffice använder sig av Schramm’s kommunikations modell184. Vi tycker dock att svaret är i 
kortaste laget och hade gärna sett att Beda utvecklat sitt tänk genom exempel och ytterligare 
förklaringar. 

De båda svaren som vi får av respondenterna från Proffice visar på att det finns möjlighet att 
ge respons till den information som sänds inom organisationen. Vi anser att anledningen till 
Bedas korta svar är att hon inte har någon större erfarenhet att ge respons till den sända 
informationen vilket enligt oss också gör det svårt att ge ett längre och mer utförligt svar. 
Astrid däremot verkar enligt oss vara familjär med uttrycket feedback vilket indikerar på att 
detta finns i en större utsträckning i hennes vardag. 

5:2:3 Kommunikationskanaler 
Astrid räknar upp telefon, internet både e-post och intranät men även en extern hemsida, 
möten av olika slag som olika kommunikationskanaler som används inom Proffice. Det går 
även att kombinera dessa kanaler på ett flertal olika sätt, vilka beror på vilken position man 
har inom Proffice främst om man mottar eller sänder information.  

Svaret som Astrid ger oss tar egentligen bara upp en av de kanalerna som förklaras i teorin 
och denna kanal tycker vi är teknologikanalen185.  

När sedan Beda svara på frågor angående kommunikationskanalerna så börjar hon med att 
konstatera att det finns främst: e-post och telefon men det finns ju också alternativet att 
komma in på kontoret som ligger i centrala Umeå vilket är relativt nära om man bor i Umeå. 

Beda tar även hon upp teknologikanaler men hon tar även upp face-to-face kanalen.  

Astrid och Beda förhåller sig lika tycker vi när de tar upp teknologikanaler, sedan tar Beda det 
ett steg längre och nämner även den muntliga kommunikationskanalen. Vi anser att 
anledningen till att de båda nästan enbart tar upp teknologikanaler är att dessa kanaler 
används till största delen inom organisationen. Det medför att de tillfrågade inom Proffice blir 
en aning hemmablinda enligt oss, de svara för smalt på frågan.  
                                                 
183 Severin, Werner J. och Tankard, James W. Jr. Communication Theories: Origins, Methods, And Uses In The 
Mass Media. (New York: Longman Publishing Group, 1992)  s. 46-47 
184 Ibid  s. 46-47 
185 Zmund, Robert W. An Attribute Space for Organizational Communication Channels. Information system 
research 1047-7047 vol. 1 No 4 pp. 440 (1990) s. 444 
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Astrid anser att de kommunikationskanaler som finns inom Proffice fungerar på ett bra sätt, 
det enda som är negativt med kommunikationskanalen är att informationen på internet inte är 
uppdaterad. 

Svaret som Astrid ger tycker vi är något torftigt, teorierna säger att det finns minst en negativ 
aspekt med varje kanal men den tillfrågade kan bara se en nackdel med teknologikanalen186. 
Vi menar att detta visar på en svaghet hos det givna svaret, det menar vi kan bero på att den 
tillfrågade inte tänkte efter tillräckligt nog. 

Vidare tycker Beda att de ovannämnda kommunikationskanalerna fungerar på ett bra sätt.  

Även Beda finner inte några negativa sidor med kommunikationskanalerna, vilket även det 
tyder på en viss undermålighet i svaret. 

Kommunikationskanalerna inom Proffice har inte många nackdelar enligt den anställde samt 
chefen, det enda negativa som kunde tilläggas var att teknologikanalen i vissa fall kunde 
fungera på ett icke önskvärt sätt. Vi anser att dessa snäva svar kan bero på att personalen inom 
Proffice inte använder alla kommunikationskanaler dagligen, detta leder enligt oss till att det 
är svårt att finna negativa aspekter. 

Vidare så säger Astrid att hon har använt alla de kommunikationskanaler som tidigare nämnts, 
telefon, internet och möte.   

Beda har personligen använt alla de nämnda kommunikationskanaler som finns inom 
Proffice. 

Denna fråga var en sorts kontrollfråga som vi valt att ställa för att undersöka om alla kanaler 
använts av den tillfrågade och se om de nämnt negativa aspekter med kanaler som finns inom 
organisationen men som de tillfrågade klassificera om de är bra eller mindre bra. 

Astrid menar att multipla kanaler används ofta inom Proffice, till exempel att information 
sänds via telefon och gruppmöten. 

Svaret som Astrid ger indikerar på att det används ett flertal kanaler för att bära fram ett 
budskap.  

Beda anser att man kan kombinera kommunikationskanaler och då framförallt telefon och e-
post. 

Även Bedas svar ger ytterligare indikationer på att det används multipla 
kommunikationskanaler för att sända ett budskap till en mottagare. 

 

 

 

 

 

                                                 
186 Zmund, Robert W. An Attribute Space for Organizational Communication Channels. Information system 
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Tabell 4, Informationsöversikt över de olika situationerna Proffice 

Tabellen ovan visar en översikt av svaren över de scenarion som intervjupersonerna fick 
svara på. Vad som är gemensamt för Beda och Astrid är att de uppskattar e-post och telefon 
särskilt mycket. Detta indikerar på att Proffice och då nämnvärt dessa två respondenter 
föredrar dessa teknologiska kommunikationskanaler. 
 
Astrid beskriver sedan vad som skulle kunna störa informationsflödet inom organisationen, 
detta kan vara diverse störningar av telenätet eller internet störningar. Som konsultchef måste 
man hela tiden vara på sin vakt för det finns saker som till exempel speciella direktiv eller 
inspel från kunder som kan störa det dagliga arbetet. Vid möten kan telefonen vara en 
störande faktor, att den ringer men Astrid säger att hon alltid är noga med att stänga av 
telefonen vid möten. Astrid avslutar frågan med att konstatera att hon förutsätter att 
kommunikationen ska fungera men att kommunikationskanalerna kan störa varandra också. 

Svaret som Astrid ger oss visar att det finns faktorer som ska störa kommunikationen inom 
organisationen. Astrid ger även ett flertal exempel på vad som kan störa kommunikationen, 
det som vi anser vara sådant som kan störa den interna kommunikationen inom organisationen 
är att kanalerna stör varandra. Vi menar även att det är en självklarhet att störningar i diverse 
nät kan störa kommunikationen men vi anser att då sker störningen redan hos sändaren och 
teorin går mer in på störningar som kan ske mellan sändare och mottagare. 

Beda menar att det finns faktorer som kan störa kommunikationen, detta kan vara att man inte 
kan nå personen i fråga för att denne är upptagen och inte är anträffbar vid just det tillfället. 

Respondentens svar visar på att det finns störningar men hon tar enbart upp ett exempel och 
detta tycker vi är lite för lite information.  Vi skulle vilja ha sett exempel på störningar som 
kan ske i andra kommunikationsformer än just vid telefonkontakt. 

Av dessa svar anser vi oss kunna utröna att det finns helt klart element som kan störa 
kommunikationen och dess flöde. Vidare menar vi att det inte finns tillräckligt med 
information för att kunna visa på vilka dessa störningsmoment verkligen är, utan istället kan 
vi enbart säga att de finns. 
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5:3 TeliaSonera 

5:3:1 Företagsfakta 
TeliaSonera härstammar från Televerket och Telegrafverket har funnits sedan 1800-talet. Det 
var inte förrän på 70-talet som processen med telefon blev digital och inte via manuella 
växlar.  TeliaSonera hade 2007 lite drygt 30 000 anställda och de är verksamma i Norden, 
Baltikum, Spanien samt i vissa delar av Asien, Ryssland och Turkiet. Deras verksamhet går ut 
på att erbjuda telekommunikationstjänster såsom att överföra ljud, bild, information, 
transaktioner och underhållning med en hög nivå på dess kvalitet. TeliaSonera vänder sig 
både mot privata såväl som företagskunder för att hjälpa dessa med att kommunicera på ett 
effektivt sätt.187 

TeliaSonera i Umeå har som mest haft 1 000 anställda men den siffran sjunker hela tiden och 
idag har de 140 stycken anställda. Anledningen till att TeliaSonera finns just i Umeå beror 
inte på Umeås geografiska punkt, utan på 80-talet så försvann all geografisk organisation 
inom Telia. Istället så tittar TeliaSonera på vart på kartan ligger kunnandet och efter det så 
placeras kontor ur, det finns med andra ord inga geografiska gränser utan inom TeliaSonera så 
jobbar man inom hela Sverige och även i Danmark och Finland. Just den specifika avdelning 
som vi tittat på i denna uppsats så finns det 25 stycken anställda på Umeå kontoret, chefen 
som vi intervjuat har även personalenheter i Finland och en grupp som sitter i Stockholm. Det 
är svårt att beskriva när just TeliaSonera som organisation började verka i Umeå eftersom det 
sker organisationsförändring var tredje år inom organisationen.188 

5:3:2 Intern kommunikation 
När chefen på TeliaSonera, kallad Dea, får svara på frågan om intern kommunikation säger 
hon spontant att det är informationen som går direkt till medarbetare. En anställd hos 
TeliaSonera ska känna till vad som händer inom organisationen men även ha kännedom om 
den mer faktabaserade informationen som till exempel olika avtal som rör den anställda, till 
exempel hur mycket denne har rätt att ha i lön. 
 
Dea ger oss svaret att den interna kommunikationen är det som skickas till medarbetare och 
hon fokuserar på att informationen är inom organisationen. Det som Dea menar går i linje 
med vad Strid menar då teorin säger att intern kommunikation är den kommunikation som är 
inom organisationen. Vidare går Dea in på exempel om den faktabaserade informationen som 
vi anser inte var meningen med denna fråga att belysa. Vad vi anser är väsentligt och bra från 
svaret är att Deas teori om begreppet i stort sett lyder Strids teori. 189 
 
Den intervjuade medarbetaren på TeliaSonera, kallad David, anser att intern kommunikation 
är att hitta rätt information inom organisationen. Det kan handla om att hitta rätt kontakter 
eller personer för att kunna finna den rätta informationen för just den specifika frågan.  
 
David är på rätt spår när han svarar på frågan om intern kommunikation att den är inom 
organisationen, men han vidareutvecklar svaret och menar på att intern kommunikation 
handlar om att hitta den rätta informationen. Strid menar att informationen är inom 
organisationen och Strid menar vidare att den interna kommunikationen finns för att uppnå ett 
bestämt mål190och i detta fall menar David att målet är att hitta rätt information eller rätt 
                                                 
187 www.teliasonera.se  2008-05-12 kl:10:10 
188 Intervjutillfälle 5, TeliaSonera Chef,  2008-05-07 kl: 15:00 
189 Strid, Jan. Intern kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter. (Lund: Studentlitteratur, 
1999) s. 11-14 
190 Ibid s. 11-14 
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person. Vi anser därför att Davids svar är väsentligt för vår analys, men en aningen kort och 
koncist för att ha en övergripande syn på begreppet. 
 
Dea anser att målet med kommunikation är att alla ska vara välinformerade i sitt jobb att den 
anställde ska kunna utföra ett så bra arbete som möjligt.  
 
Det är att vara välinformerad på sitt jobb som Dea menar är målet med kommunikation, är 
liknande som Daft och Lengel menar när de anser att kommunikation finns för att göra 
arbetsuppgifter tydligare så att de anställda ska kunna göra ett bra jobb. Vi ser kopplingar 
mellan Deas svar och Daft och Lengels teori, vilket medför att Deas svar, som är lite fattig på 
information ändå har en övergripande och intressant poäng med kommunikationen. 191 
 
David anser att målet med kommunikation är att samarbeta som ett lag, ensam kommer man 
inte långt utan det gäller att hjälpa varandra. 
 
David svarar att vi har kommunikation för att jobba tillsammans. Vi kan koppla det till vad 
Daft och Lengel menar när de säger att kommunikation finns för att uppnå mål tillsammans192 
och vi anser att om man jobbar tillsammans samt kommunicerar så kommer man att uppnå 
sina mål inom företaget och därför har David en poäng i vad han säger. Dock är svaret inte 
tillräckligt och vi hade gärna velat att David hade utvecklat sitt svar mera. 
 
Det är mestadels faktainfluerad information som flödar inom TeliaSonera enligt Dea, det är 
mestadels driftinformation, det gäller för den anställde att läsa in informationen och sedan 
använda den i arbetet. Informationen går från företaget ut till medarbetaren och är enkelriktad. 
 
Deas svar är intressant då det kan kopplas till teorin som Häckner har undersökt. Den 
information som skickas ut är enkelriktad är enligt Häckner vad den hårda faktan är inriktad 
på193. Om driftinformation uttrycks i koder eller siffror är vi som författare inte medvetna om, 
men vad vi dock anser är att den informationen innehåller uppgifter som är svåra att 
manipulera och påverka med egna värderingar vilket Häckners teori menar är hård fakta194. Vi 
anser därför att Deas svar är viktigt men tyvärr lite svårt att analysera eftersom vi inte vet med 
säkerhet vad Dea påstår. 
 
Det är mestadels faktainfluerad information, varje tisdag har David och hans arbetslag ett 
möte där de får diverse information om till exempel hur de ligger till i förhållande till de 
uppställda målen rent ekonomiskt samt information om hur olika produkter fungerar som ska 
introduceras på marknaden.  
 
David ger oss en bra förklaring på vad faktainfluerad information är enligt honom, vilket 
bekräftar Häckners teori om att hård fakta innehåller information om ekonomiska analyser195, 
men även information om produkter som ska säljas är enligt oss hård data. Häckner menar att 
den hårda informationen är enkelriktad196, tolkar vi från Davids svar när han menar att han 

                                                 
191 Daft, Richard L. och Lengel, Robert H. Organizational information requirements, media richness and 
structural design. Management Science, vol. 32, No. 5, pp. 554-571, May (1986) s. 555 
192 Ibid s. 555 
193 Häckner, Einar. Strategiutveckling i medelstora företag. (Göteborg: BAS, 1985) s. 50-51 
194 Ibid s. 53-54 
195 Ibid s. 50-51 
196 Ibid s. 50-51 
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och hans arbetslag får informationen som de använda sig av och därmed ingen information 
återvänder till sändare. 
 
Vi anser att både David och Deas svar är i linje med varandra samt med vad Häckners teori 
om hård data, eftersom båda respondenterna ger oss liknande svar visar det på att de är 
medvetna om vilket slag informationen som sänds är. Båda svaren är bra besvarade från 
intervjupersonerna, vilket höjer relevansen för frågan. 
 
Dea förklarar verbal kommunikation som det som sker på team mötena, där informeras 
personalen om det som skickats ut via e-post och sms ännu en gång, det är de viktigaste 
sakerna som tas upp på team mötena.  
 
Vad vi tolkar ur Deas svar är att hon menar att verbal kommunikation är muntlig 
kommunikation, där hon meddelar sina anställda om information som redan skickats via e-
post och sms. Larsson menar att verbala kommunikationen är muntlig, men även av skriftlig 
art. Därför är inte Deas svar tillräcklig anser vi eftersom hon inte helt bekräftar Larssons teori 
och svaret är inte väl besvarat. 197 
 
David förklarar att med verbal kommunikationen är det man verkligen säger, det gäller att 
vara tydlig med budskapet och inte prata en massa utan egentligen ge budskap. Den verbala 
kommunikationen är hur man pratar och som man pratar. 
 
David svarar på frågan med en tydlig respons på definitionen av verbal kommunikation och 
han menar tydligt att verbal kommunikation är muntligt som stämmer överens med Larssons 
teori. Dock tar han inte med den skriftliga kanalen som Larsson menar är även det verbal 
kommunikation198. 
 
De två svaren är även denna gång snarlika och den verbala kommunikationen upplevs som en 
muntlig information. Båda glömmer bort den skriftliga informationen som en del av den 
verbala, vilket vi anser är förståeligt då intervjupersonerna definierade frågan och ordet verbal 
som kan översättas till muntlig och språklig. Språklig information kan även uttryckas på 
papper till exempel anser vi. Därför bekräftar de två svaren delvis Larsson teori och svaren 
anses därför inte vara fullständigt tillräckliga enligt oss.199 
 
Icke-verbal däremot är sådan information som sänds genom e-post, sms eller information som 
finns på webben tycker Dea. Information sänds inte längre via brev eller papper inom 
TeliaSonera berättar Dea vidare. 
 
Enligt Larsson är icke-verbal kommunikation det som uttrycks genom gester, rörelser samt 
intryck och det kan till exempel vara kroppsspråk. Dea svarar inte enligt Larssons teori och 
förkastar hans teori, men å andra sidan anser vi att frågan vi utformade kan ha tolkats på ett 
annat sätt än vad som var tanken. Om vi hade formulerat den annorlunda, är sannolikheten att 
respondenten hade förstått meningen med frågan. 
 
Icke-verbal kommunikation är enligt David då någon sitter helt ensam och inte delar med sig 
av sin kunskap. David menar att inom hans grupp så befinner sig några arbetskamrater som 

                                                 
197 Larsson, Larsåke. Tillämpad kommunikationsvetenskap. (Lund: Studentlitteratur, 2001) s. 68 
198 Ibid s. 68 
199 Ibid s. 68 
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tillhör gruppen i Stockholm vilket gör att om dessa inte svara i telefon så skickar David ett 
meddelande via MSN, som den i Stockholm svarar på när denne har tid. 
 
Vi tolkar Davids svar som att icke-verbal kommunikation är när information skickas mellan 
sändare och mottagare via exempelvis ett skriftligt meddelande. Vi anser här att David inte 
riktigt har förstått frågan och svaret är inte relevant för vår studie när vi ska analysera icke-
verbal kommunikation då icke-verbal kommunikation som enligt Larsson inte innefattar den 
skriftliga delen som istället tillhör den verbala kommunikationen200. Däremot är frågan 
användbar då vi analyserar och kritiserar utformningen av frågan. 
 
Dea tycker att kroppsspråket kan ha inverkan på kommunikationen till viss del, det sänds ut 
mycket skriftlig text och där framkommer det oftast inte något kroppsspråk. Däremot på de 
gruppmöten som anordnas varje tisdag en viss tid så har kroppsspråket en oerhörd inverkan. 
Dea ger ett exempel att om hon inte tycker om ett beslut som Telia tagit så måste hon ju ändå 
informera ut det till de anställda. Det syns på kroppen att Dea inte gillar beslutet och då 
brukar hon förklara för sina anställda att hon inte gillar beslutet, men som ledare måste man 
acceptera beslutet och finna sig i det. 
 
Svaret som Dea ger oss är intressant då hon tar exempel som att vid ogillande av beslut 
kommer hon som ledare att synas i sitt kroppsspråk och Larsson menar också att den verbala 
kommunikationen kan ge dubbla meningar och därmed anses som otillräcklig, vilket 
kroppsspråket balanserar upp och visar vad personen verkligen menar201. Hon påpekar också 
att kroppsspråket börjar bli allt mer osynligt då teknologiska kanaler används till stor del, 
vilket vi finner intressant då dessa kanaler gör det svårt att se personen framför sig och dess 
kroppsspråk.  
 
Kroppsspråket har en viktig del i kommunikationen anser David, det beror till exempel på hur 
man sitter när man kommunicerar för att den man kommunicerar med ska förstå en på rätt 
sätt. 
 
David menar att kroppsspråket är viktigt eftersom det influerar kommunikation för den andra 
personen att förstå denne rätt. Davids påstående går i linje med vad Larsson menar och 
Larsson påstår att kroppsspråket påverkar kommunikation samt att det anses vara bättre då 
verbal kommunikation kan anses för otydlig. Vi anser att Davids svar är positivt då han anser 
kroppsspråket är viktigt, vilket vi även menar är en viktig del i kommunikationen. Därför är 
svaret relevant för vår studie och bekräftar Larssons teori. 202 
 
De båda intervjupersonerna finner kroppsspråket viktigt vilket går i linje med Larssons 
påstående samt vår åsikt. Dock menar Dea att inom TeliaSonera används teknologikanalerna 
flitigt och därmed uppfattas inte kroppsspråket, vilket inget nämns i teorin. 203 Vi anser därför 
att båda dessa två svar är relevanta för vår undersökning och att båda intervjupersonerna gav 
oss bra svar att analysera djupare. 
 
Formell kommunikation är enligt Dea till exempel de månadsbrev som skickas ut varje 
månad, det kan även vara stormöten och där är det många anställda som deltar vilket medför 
att det blir en formell ställning. Informationen är oftast enkelriktade och det finns inte plats 
                                                 
200 Larsson, Larsåke. Tillämpad kommunikationsvetenskap. (Lund: Studentlitteratur, 2001) s. 68-69 
201 Ibid s. 68-69 
202 Ibid s. 68-69 
203 Ibid s. 68-69 
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för några diskussioner. Chefen i sin tur kan också ha kommunikation med sina chefer och då 
är det ofta en väldigt formell stämning, på dessa möten så kan det vara upp till 100 stycken 
som deltar på mötena. Det kan även vara diverse pressreleaser eftersom TeliaSonera är ett 
aktiebolag, så är information där väldigt formell. 
 
Dea tar upp definitioner som hon anser är formell kommunikation, vilka även vi bekräftar och 
håller med om. Larsson menar att den formella kommunikationen är tidsbestämda möten och 
nedskriven information. Dea nämner månadsbreven, stormöten och pressreleaser som 
formella inslag i kommunikationen, vilket stämmer överens med vad Larsson påstår. Däremot 
menar Dea att den formella kommunikationen är enkelriktad och innefattar inga diskussioner, 
vilket Larsson inte diskuterar i sin teori. I vissa av de exempel Dea anser är enligt vad teorin 
menar, till exempel att pressreleaser är en nedskriven information som dessutom är 
enkelriktad, men däremot behöver inte stormöten utesluta diskussioner för att klassas formell 
kommunikation. Därför är Deas svar både en bekräftar på Larsson teori men lägger till en 
faktor som Larsson inte behandlar.204 
 
David definierar formell kommunikation genom att då är man tydlig med vad som sägs, det är 
inte bara en massa löst snack för då ”stänger” den som lyssnar av öronen och informationen 
går inte fram. Det gäller att vara kort och koncis när man kommunicerar för att kunna nå ut till 
den man kommunicerar med. 
 
Davids svar är inte i linje med Larssons teori, eftersom David anser att med formell 
kommunikation så är man tydlig och kort med sin kommunikation. Larsson anser det motsatta 
till viss del eftersom formell kommunikation inte ger tillräckligt med information i vissa 
fall205. Dessvärre är Davids svar inte vad vi som författare förväntade oss och vi anser att 
David har tolkat frågan annorlunda och därmed är hans svar inte användbart i vår analys. 
 
Svaren från respondenterna är olika vilket vi tror beror på att en av dem inte har förstått 
frågan utan tolkat den på ett annat sätt än vad den andra gjorde. Det medför att Davids svar 
klassas som ett internt bortfall, medan Deas svar är användbart i vår analys. Dessa två svar är 
därför svåra att jämföra. 
 
Dea förklarar att informell kommunikation är det som sker vid de team möten som anordnas, 
därför att där sker en diskussion mellan de parter som deltar på mötet. Dea nämner även att 
kommunikationskanalen chatt är ett informellt forum och då speciellt de chatter som inte 
loggas, däremot om chatten loggas så blir kommunikationen genast mer av det formella 
slaget. 
 
Vi anser att Deas svar tar upp en bra poäng då hon menar att chatt kan vara ett informellt 
ställe där de anställda kan uttrycka sig fritt utan att det ska vara tidsbestämt möte och speciellt 
då dessa chattar inte sparas för framtida bruk. Larsson menar att informell kommunikation 
inte går att styra och är därmed en kommunikation som är fri, den är även ej ett förutbestämt 
möte utan kan ske när som helst. Vad som går emot Larssons teori är att Dea säger att formell 
kommunikation sker vid möten som anordnas, men det tolkar vi som att det är möten som är 
bestämda i förväg vilket är kopplat till den formella kommunikationen enligt Larsson.206 
 

                                                 
204 Larsson, Larsåke. Tillämpad kommunikationsvetenskap. (Lund: Studentlitteratur, 2001) s. 68-69 
205 Ibid s. 68-69 
206 Ibid s. 68-69 
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Informell kommunikation däremot är när man pratar bara för pratandets skull tycker David. 
Det kan hända om den som sänder ut informationen är osäker så pratar denne bara på för att 
den är så osäker vilket inte ger ett bra intryck på de som lyssnar tycker David. 
 
Även här har David tolkat frågan annorlunda och menar att informell kommunikation är då 
individen pratar för pratandet skull. Han menar också att osäkerhet spelar in här och påverkar 
de som lyssnar. Den informella kommunikationen enligt Larsson säger att kommunikationen 
är fri från bestämmelser på hur den ska vara och den uppkommer oftast på raster207. Vi ser 
ingen koppling mellan teori och svar, svaret var inte det vi hade förväntat oss vilket gör att det 
blir svårt att analysera Davids svar. 
 
Som vid den formella kommunikation, så har David även denna gång svarat på ett annorlunda 
sätt än Dea. Dessutom anser vi att Davids svar är oväsentligt för undersökningen och därmed 
inte något vi avser att analysera vidare på. Det medför att vi inte ser skillnader på svaren, utan 
endast på hur de har tolkat frågan. 
 
När intervjupersonen ska föreställa sig TeliaSonera som en pyramid och förklara dess 
informationsflöde så är det den formella informationen den som kommer uppifrån och ned 
medan den informella går tvärtom, från botten till toppen. Dea tycker att kommunikationen 
även går horisontellt på botten av pyramiden och då med chatten som hjälpmedel för att 
förmedla budskapet. 
 
Dea menar enligt oss att informationen går åt alla håll inom organisationen, vilket vi tolkar 
som den beskrivningen av informationsflödet som en tvärgående riktning. Den tvärgående 
riktningen inom organisationen är enligt Larsson då informationen går mellan anställda på 
samma nivåer, uppåt och nedåt i organisationen, vilket översiktligt kan sägas gå i alla 
riktningar inom företaget208. Deas svar är intressant då hon menar att chatten underlättar att 
förmedla budskapet på alla dessa nivåer, vilket även vi anser är möjligt. 
 
När David ska föreställa sig TeliaSonera som en pyramid och ska förklara åt vilket håll 
informationen flödar inom den pyramiden så menar han att informationen mestadels kommer 
uppifrån. Informationen kan gå upp men då bara en liten bit i pyramiden och når inte dem 
som informationen är avsedda att nå, vilket resulterar i att till exempel en produkt som inte 
fungerar lanseras på nytt efter något år på grund av att den första informationen inte nådde 
ända upp i organisationsstrukturen. David säger att det är sällan han kommunicerar med högre 
chefer men att kommunikationen kan även vara horisontell även mellan de i arbetsgruppen 
men också med andra avdelningar inom TeliaSonera. 
 
Davids svar är intressant då han menar att information mestadels börjar uppifrån och går 
nedåt. Han menar också att informationen kan vara horisontell mellan grupper och andra 
avdelningar, vilket vi tolkar som Larssons teori om den tvärgående riktningen av 
informationsflödet då den tvärgående går mellan grupper och avdelningar209. Däremot vad 
som säger emot teorin är att information inte hela vägen upp utan enligt David stannar den 
halvvägs. Det är därför att helt bekräfta Larssons teori om kommunikationsriktningarna210. 
 

                                                 
207 Larsson, Larsåke. Tillämpad kommunikationsvetenskap. (Lund: Studentlitteratur, 2001) s. s. 68-69 
208 Ibid s. 73 
209 Ibid s. 73 
210 Ibid s. 73 
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Vad som är övergripande lika för intervjupersonerna är att de anser att information går i 
många riktningar i organisationen, men David anser dock att informationen inte når helt upp 
när den kommer nerifrån. Det kan visa på att David är på en annan position i organisationen 
och upplever att informationen han har inte har gått fram ända upp, medan Dea inte anser det 
eller reflekterar över det. Vad Dea nämner är chatten som underlättare informationens flöde 
och där drar vi paralleller med vad David sa om att den inte går ända upp. Chatten kan 
möjligtvis underlätta att informationen går ända upp, vilket vi anser kan vara en lösning på 
hur den anställde upplever att informationen endast går halvvägs upp. 
 
Dea anser sig vara både mottagare och sändare av information eftersom hon får en väldig 
mängd information och sedan måste hon skicka ut samma information till dem under henne. 
Hon liknar sig själv med ett sorts filter, eftersom det gäller att bara ta fram den information 
som är viktig annars når inte informationen ut och det får inte vara för mycket information 
heller. Dea säger att om ett informationsblad har mer än tre sidor så läser de anställda inte det, 
det gäller att vara kort och koncist. Det gäller att inte sprida all information vidare eftersom 
det finns information som är sekretessbelagd, det kan till exempel vara information som kan 
påverka TeliaSoneras aktiekurs. 
 
Det Dea säger är intressant eftersom hon ger oss en inblick på vad hon menar med att hon är 
sändare och mottagare och kallar sig själv för filtrerare. Windahl och Signitzer menar att 
sändaren skickar information medan mottagare är mottar informationen211, men ingenstans i 
teorin finner vi att en individ kan blanda dessa två begrepp och till exempel vara en filtrerare 
av inkommen information. Det som finns att tillägga är att Dea påstår att hon är viktig som är 
filtrerare eftersom hon tar bort den överflödig information som hon erhåller och att människor 
inte läser dokument som är längre än tre sidor, vilket kan gå att hänvisa till teori av Shannon 
där bruset stör informationen212 och vi tolkar den överflödiga informationen som ett exempel 
av brus. Vi finner hennes svar givande för vår analys och relevant att undersöka. 
 
David tycker att han är både sändare och mottagare av information, det är lika stora delar av 
varje. Det kan vara information som sänts till dem, den avdelning som David jobbar inom är 
som en sorts koordinator. Information kommer till dem uppifrån som de i sin tur ska förmedla 
till exempelvis tekniker som är ute på fältet. 
 
Även David anser sig vara sändare och mottagare av information, men David kallar sig 
koordinator av information. Vi anser att man kan se David som en sorts omkodare av 
information som enligt Schramm’s modell är en mottagare av information. Den enda 
skillnaden är att modellen fokuserar sig på responsen på sänd information, medan vi anser att 
informationen skickas vidare till en annan mottagare och den som mottog informationen först 
blir en sändare vilket Schramm’s modell saknar.213 Därför blir Davids svar givande för vår 
undersökning för att han tillför ny information och ger exempel på hur det ser ut i praktiken. 
 
Det finns stor möjlighet att ge respons till den information som sänds inom organisationen 
tycker Dea. Hon menar att de finska kollegorna inte ifrågasätter lika mycket som en svensk 
anställd gör och responsen blir då mindre hos de finska medarbetarna. Ibland kan det bli för 

                                                 
211 Windahl, Sven and Signitzer, Benno with Olson, Jean T. Using Communication Theory. (London: 
Publications Ltd, 1992) s. 71 
212 Shannon, C. och Weaver, W. The Mathematical Theory of Communication. The Bell System Technical 
Journal Vol. 27, pp. 379-423, 623-656, July, October, (1948) s. 2 
213 Windahl, Sven and Signitzer, Benno with Olson, Jean T. Using Communication Theory. (London: 
Publications Ltd, 1992) s. 71 
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mycket respons från den svenska sidan, till exempel om Dea skickar ut e-post till 100 
medarbetare så svarar 25 stycken vilket tar mycket tid samt kraft att läsa igenom responsen. 
 
Respons är enligt Schramm’s modell då mottagaren avkodar och omkodar meddelandet och 
skickar tillbaka meddelandet, vilket visar om mottagaren har förstått information som sänts 
eller inte214. Dea tar ett exempel från anställda i ett annat land och menar då att mottagarna i 
det andra landet och i Sverige är annorlunda och responsen i Sverige är ibland för mycket. Det 
är intressant med ett annat perspektiv detta är då att jämföra länder, men i teorin finns ingen 
sådan skillnad eller diskussion om för mycket respons vilket då gör att svaret är svårt att 
analysera vidare och inte relevant för vår studie då vi begränsar oss till Sveriges gränser. 
 
Det finns en möjlighet att ge feedback på den information som sänts, det som är problemet 
inom TeliaSonera är att det är en sådan stor organisation att det är svårt att den feedbacken når 
den personen som feedbacken var ämnad för inom organisationen enligt David. 
 
David anser att responsen är möjlig inom organisationen vilket går i linje med Schramm’s 
teori eftersom där skickar mottagaren tillbaka budskapet på hur han eller hon har uppfattat 
det215. Det som är intressant dock är att David nämner att organisationens storlek försvårar för 
responsen att återvända till sändaren vilket vi kan se som ett sorts brus. Brus på så sätt att det 
stör informationsflödet vilket Shannon menar216. 
 
De två svaren vi fick från intervjupersonerna visar på att respons är möjlig att ge inom 
organisationen, men att den kan störas på grund av svårigheter för responsen att nå fram eller 
att responsen man erhåller är mer än vad man kan hantera. Vi anser att dessa två svar är 
givande och innehållsrika för att de ger oss mer exempel från verkligheten och att teorier inte 
alltid innehåller hur verkligheten ser ut. 

5:3:3 Kommunikationskanaler 
Dea säger att de kommunikationskanaler som är tillgängliga inom TeliaSonera är telefon, net 
meeting, chatt, sms, e-post, fysiska möten och via internet.  

Teorin räknar upp fyra olika kommunikationskanaler, vi anser att Dea räknar upp tre stycken 
av dessa kanaler217. Detta motiverar vi genom att de teknologiska kanalerna är självklara i 
svaret, vi tolkar sedan att Dea med fysiska möten menar både face-to-face kanalen samt 
gruppkanalen.  

David räknar upp ett flertal kommunikationskanaler som är tillgängliga inom organisationen, 
dessa är telefon, e-post, MSN, sms, net meeting, kurs samt möten. Det är återkommande 
möten varje tisdag på Davids avdelning plus med gruppen i Stockholm så används 
konferenstelefon och net meeting. 

                                                 
214 Windahl, Sven and Signitzer, Benno with Olson, Jean T. Using Communication Theory. (London: 
Publications Ltd, 1992) s. 71 
215 Ibid s. 71 
216 Shannon, C. and Weaver, W. The Mathematical Theory of Communication. The Bell System Technical 
Journal Vol. 27, pp. 379-423, 623-656, July, October, (1948) s. 2 
217 Zmund, Robert W. An Attribute Space for Organizational Communication Channels. Information system 
research 1047-7047 vol. 1 No 4 pp 440 (1990) s. 444 
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Davids svar indikerar att det är tre kanaler som används om man ska titta på det utifrån de 
valda teorierna218. Vi menar att vi inte kan se möten ur två perspektiv eftersom David 
exemplifierar vad mötena består av. 

De båda anställda inom TeliaSonera nämner samma kommunikationskanaler, vi anser utifrån 
den information vi fått ifrån de intervjuer vi utfört att det Dea menar med chatt är samma sak 
som David säger är MSN. Det enda som enligt oss skiljer sig ifrån varandra är att David även 
nämner kurs som en kommunikationskanal, vår egen tolkning av faktorn möte skiljer sig även 
åt. 

Det finns absolut en chans att kombinera kommunikationskanaler, inom TeliaSonera så 
kombinerar oftast via tre stycken kanaler samtidigt, e-post, skriftligt och via team möten och 
helst ska informationen gå tre gånger genom varje kanal, menar Dea.  Dock säger Dea tidigare 
i intervjun att e-post är på väg ut ur tiden eftersom e-posten måste bevakas hela tiden för att 
kunna bli besvarad. Sms kan också kombineras med andra kanaler medan chatt används om 
informationen är mer specifik, riktad till någon speciell individ inom organisationen. 

Deas svar indikerar på att det finns ett vedertaget sätt att sända ut information till 
medarbetarna inom hela TeliaSonera och inte vara på Deas avdelning. Vi anser att Deas svar 
är mycket utförligt och att det ger oss en bra bas att analysera utifrån, eftersom hon inte bara 
bekräftar att det är möjligt att kombinera kommunikationskanalerna utan även berättar vilka 
dessa kanaler är vilket är i enlighet med teorin219.  

Det går att kombinera kommunikationskanalerna, de som är att föredra är telefon och net 
meeting menar David. Vid dessa kombinationer så används båda att man ser och hör 
samtidigt, man använder fler sinnen samtidigt vilket gör att individen uppfattar informationen 
bättre. 

David menar även han att det går att använda sig av multipla kommunikationskanaler, han 
förklarar vidare att genom att använda flera kanaler så uppfattar mottagaren informationen på 
ett bättre sätt. Vi anser precis som David att genom att sända information genom flera kanaler 
så ökar chansen att mottagarna uppfattar budskapet vilket Hagström kallar för att 
kommunicera effektivt220. 

Både Dea och David bekräftar att det går att kombinera olika kommunikationskanaler inom 
TeliaSonera, detta är enligt oss helt i enlighet med den valda teorin221. Det anser vi är extra 
intressant med TeliaSonera är att de enligt Deas svar verkar ha ett utarbetat system där de 
använder sig av tre olika kanaler vid tre olika tillfällen för att förstärka viktigheten i den sända 
informationen. Vi anser att det är de kanaler som TeliaSonera väljer att kombinera är 
teknologikanalen genom att använda sig av e-post, skriftliga kanaler samt gruppkanalen enligt 
Dea medan David nämner att de som kombineras är två olika sorters teknologikanaler genom 
att använda telefon och net meeting. Anledningen till att de olika kombinationerna av kanaler 
skiljer sig mellan Dea och David anser vi ligga i deras respektive position inom företaget. Dea 
är den som till största delen agerar sändare av multipla kanalen och det tror vi innebär att hon 
i större utsträckning vet vilka kanaler som används. Detta medan David är till största delen 
                                                 
218 Zmund, Robert W. An Attribute Space for Organizational Communication Channels. Information system 
research 1047-7047 vol. 1 No 4 pp 440 (1990) s. 444 
219 Högström, Anders, Bark, Mats, Bernstrup, Sofia, Heide, Mats, Skoog, Anneli. Kommunikativt ledarskap – en 
bok om organisationskommunikation. (Kristianstad: Kristianstads Boktryckeri AB, 1999) s. 92 
220 Ibid s. 92 
221 Hartley, Peter och Bruckmann, Clive G. Business Communication. (London: Routledge, 2002) s. 242 
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mottagaren av information vilket vi anser medför att han inte vet vilka kanaler som sändaren 
använder för att skicka ett budskap till David. Vi menar vidare att det är helt naturligt, 
multipla kanaler används just för att alla ska uppfatta informationen och detta innebär att alla 
inte kommer att uppfatta alla kanaler, det räcker att sändaren förstår budskapet från en av de 
multipla kanalerna. 

Dea tycker att team möten fungerar bäst av kommunikationskanalerna, där kan man få 
respons omedelbart dessutom kan man direkt se om informationen gått fram. Chatten fungerar 
också bra och är en relativt ny kommunikationskanal, man kan sitta var som helst i världen 
det har ingen betydelse, används ofta i specifika fall. E-post är som vi har nämnt tidigare på 
väg ut ur tiden på grund av att den ger så mycket information av allt, det är svårt att välja ut 
det som är viktigt menar Dea. 

Vi anser att Deas svar är mycket utförligt, hon förklarar vikten av ett antal olika kanaler dock. 
Teorin menar att grupp kanalens starka sida är att det omedelbart går att ge feedback samt att 
sändaren ser hur det sända budskapet tar emot informationen vilket också Deas svar 
bekräftar222.  

De ovan nämnda kommunikationskanalerna som David har nämnt fungerar bra, det som kan 
vara negativt är att det är inte samma sak att vara fysiskt på en plats man kan inte förklara lika 
lätt men händerna med mera, dessutom kan det vara svårt att ställa frågor via net meeting 
eftersom det är så många som lyssnar. Det är bättre att träffas fysiskt tycker David men det är 
ytterst personligt menar han vidare. 

Vi anser att David ger en någorlunda klassificering av de kommunikationskanaler som han 
nämner existerar i organisationen.  Han nämner nackdelen med net meeting och jämför det 
med face-to-face kanalen vilkens positiva sida är just att den ger möjlighet att ge feedback 
omedelbart och på ett personligt sätt223.  

Vi ser genom dessa svar att de båda anställda inom TeliaSonera kan se de olika kanalerna från 
olika perspektiv inte bara från den positiva sidan, vilket vi menar ger svaren en tyngd. Vidare 
menar vi att Deas svar angående e-post ger en intressant ståndpunkt, detta speciellt med tanke 
på att TeliaSonera är ett kommunikationsbolag vilket vi anser borde innebära att de bör ligga 
långt fram i utvecklingen av deras kommunikationskanaler. Vi anser att detta syns eftersom 
TeliaSonera är de enda som använder sig av chatt vilket ingen av de andra två 
organisationerna använder som kommunikations verktyg. 

Dea säger att hon personligen har använt alla kommunikationskanaler som hon tidigare 
nämnt. 

Vi anser att det är bra att Dea har använt alla kanaler, för vi menar att detta ger en större 
sanningsenlighet eftersom Dea vet vad hon pratar om när det kommer till kommunikations 
kanaler. 

David har personligen använt alla nämnda kommunikationskanaler, dock har han bara varit 
åskådare vid net meeting inte hållit någon net meeting kurs. Han använder dagligen alla 
kommunikationskanaler som han nämnt. 

                                                 
222 Daft, Richard L. och Lengel Robert H. Organizational information requirements, media richness and 
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Davids svar anser vi ge bra tyngd till de svar angående kommunikationskanaler som han 
svarat på ytterligare. Det faktum att David inte varit den ledande position inom net meeting 
anser vi inte ger har någon inverkan på svaren eftersom han använt net meeting just att vara 
ledaren menar vi inte har någon betydelse. 

Tabell 5, Informationsöversikt över de olika situationerna TeliaSonera 

Svaren som intervjupersonen på TeliaSonera gett oss indikerar att chefen respektive 
medarbetaren har gjort ett liknande val när det kommer till de olika situationerna. Det är 
enligt oss enbart på fråga ett som rör om en chef vill komma i kontakt med en enskild 
medarbetare så väljer Dea i första hand chatt medan David väljer face-to-face. Westmyer 
påstår att den muntliga kanalen föredras och det styrks med de svar vi erhållit224. 

Det finns faktorer som kan störa kommunikationen inom organisationen detta kan vara att det 
sänds ut för mycket information, att mycket oviktig information sänds ut menar Dea. E-post 
kan störas av att man får för mycket e-post, man orkar inte gå igenom allting eftersom det är 
mängden information som stör inte just den specifika kanalen förklarar hon vidare. En annan 
sak är att man inte kan stänga av en bordstelefon utan att den stör i en kommunikation, det 
kan också hända på net meeting att chatten är igång samtidigt så störs hon av det och kan inte 
koncentrera sig på net meeting. Dea säger att det är oftast kommunikationskanalerna som stör 
varandra, det blir för många kanaler, tidigare hade Dea en bordstelefon som inte gick att 
stänga av vilket kunde störa en annan kommunikation. Dea säger slutligen att det inte är 
kommunikationskanalerna i sig som stör utan det är hur man använder dessa kanaler, det är 
användaren som gör fel. 

Dea bekräftar att det finns faktorer som kan störa kommunikationen i organisationen, hon 
vidareutvecklar sedan sitt resonemang och ger tydliga exempel på vad som kan störa 
kommunikationen. Hon för ett bra resonemang och vidare så menar vi att det är ytterst 
positivt att Dea i slutet av svaret förklarar att det är kommunikationskanalerna som stör 
varandra men att det inte beror på kanalerna i sig utan på användaren av kanalen. Det här 
resonemanget anser vi som författare att gå helt i linje med våra tankar gällande att kanalerna 

                                                 
224 Westmyer, Stephanie, DiCioccio, Rachel och Rubin, Rebecca., Appropriateness and Effectiveness of 
Communication Channels in Competent Interpersonal Communication. Journal of Communication, Vol. 48, no. 
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stör varandra men att det är användarens fel i slutändan som använder kanalerna på ett 
felaktigt sätt.  

David menar att det finns faktorer som kan påverka kommunikationen negativt som till 
exempel när han jobbar mycket med nätverket och via telefon, så kan tekniska problem 
verkligen störa kommunikationen. Inom TeliaSonera så sker det även många 
organisationsförändringar och andra faktorer som kan störa kommunikationen inte bara det 
rent tekniska. Detta kan till exempel vara att den man hade kontakt med igår inte gäller idag, 
vilket kan vara mycket störande och kan leda till en stressad situation eftersom man inte vet 
vem man ska kontakta längre.  

Även David bekräftar att det finns element som kan störa informationsflödet inom 
TeliaSonera. Han tar enligt oss mestadels upp tekniska problem som kan medföra att 
budskapet inte kan skickas överhuvudtaget. Sedan menar vi att David även ser förändringar i 
organisationen som en orsak till brus vilket vi kan hålla med om att det är men det är sådana 
störningar som medför att budskapet inte skickas överhuvudtaget. Vi hade önskat att personen 
hade tolkat frågan på ett mer kanal och sändare specifikt sätt genom att som teorin 
förklarar225. 

Vi anser att vi kan verifiera att det finns faktorer som kan störa kommunikationen, detta 
eftersom de båda respondenterna svarat relativt lika och båda menar att det finns saker som 
kan störa informationsflödet.  

 

5:4 Korsanalys 
En korsanalys görs i den här uppsatsen för att jämföra hur verkligheten ser ut i de olika 
företagen. 

5:4:1 Intern kommunikation 
När vi jämför de tre företagen Proffice, Coop Forum och TeliaSonera, så ser vi att 
definitionen av intern kommunikation är i överlag densamma, de flesta respondenter, både 
anställda och chefer har svarat liknande. Samtliga har svarat att intern kommunikation är 
något som sker inom organisationen, men vad som skiljer respondenter från varandra är deras 
val av ord för att beskriva begreppet. Vi har i slutändan tolkat som att den interna 
kommunikationen är inne i företaget. Strid anser att den interna kommunikationen är inom 
organisationen226, vilket alltså är bekräftad av vår studie. 

När vi ska analysera vad respondenterna anser med vad målet med kommunikation är, så kan 
vi inte se en gemensam åsikt eller att definitionen är densamma för det specifika företaget. 
Svaren beror på tolkningen den individuella intervjupersonen har gjort. Vi kan inte se att det 
beror på ett perspektiv som en anställd har eller positionen som chefen har, utan svaret beror 
på arbetsuppgifter och personlighet anser vi. Enligt Daft och Lengel är målet med 
kommunikation att minska osäkerheten bland anställda och göra sitt budskap tydligare genom 
att förklara227. Å andra sidan har vi kunnat tolka en del svar med att respondenten anser att 
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kommunikation finns för att underlätta. En del svar vilket går i linje med teorin, men svaren är 
inte självklara vilket gör det svårt att se likheter och skillnader. 

Det som skiljer företagen åt är när vi analyserar vad för slags information som flödar, är enligt 
oss att Coop Forum och Proffice anser sig ha både hård och mjuk information, medan 
TeliaSonera anser sig mest andel hård information som flödar. Vi tolkar svaren från 
TeliaSoneras som att de är beroende av den avdelning som respondenterna befinner sig på, 
vilket är en teknisk avdelning där mycket information om tekniska och praktiska fakta med 
siffror och koder som dominerar flödet228. Coop Forums information är fylld med både hård 
och mjuk information och vi anser att de har en mer påverkan på flödet eftersom mycket 
information är muntlig. Proffice levererar information mellan konsultchef och konsult mest 
om jobb och annan information, vilket vi anser vara mycket hård information men som 
respondenterna anser sig balanseras med mjuk information. 

Kroppsspråket påverkar kommunikation anser alla respondenter vi har intervjuat, men 
TeliaSoneras chef Dea menar att de teknologiska kanalerna idag har lite av denna egenskap. 
Även påpekar Dea att e-posten börjar sjunka i användning och anser att MSN kommer att öka 
inom företaget. Vi kan dra slutsatsen att användningen av teknologikanaler är väldigt fattiga 
på kroppsspråk och vi menar att om TeliaSonera i framtiden ännu flitigare använder sig av 
dessa kanaler kan kroppsspråket inom deras kommunikation gå förlorat.  

Vad som var liknande bland företagen var att de ansåg att informationen inte gick hela vägen 
upp utan den stannade halvvägs. Vi fann ingen teori om detta och Larssons teori om den 
uppåtgående teorin stämmer inte helt eftersom den inte tar upp att den uppåtgående riktningen 
kan stanna halvvägs229. 

Många respondenter svarade att de anser sig vara både vara sändare och mottagare av 
information, vilket vi inte har funnit i teorin att dessa två begrepp kan blandas. Teorin 
separerar de två begreppen, medan vi anser att en mottagare kan även den vara sändare av 
information och ord som koordinator och filtrerare är goda exempel på detta230. 

Respons på information som har sänts är från respondenternas synvinkel något som är vanligt 
och kan i stor utsträckning ges. Vi fann ingen övergripande åsikt för företaget, utan att det 
gemensamma är att samtliga tre är ense om responsens viktighet och relevans. Vi som 
författare anser att responsen är essentiell för sändaren för att kunna veta om mottagaren har 
förstått information eller inte, vilket även Adam menar i sitt svar. Vad som är intressant att 
beakta är att de anställda på TeliaSonera tog upp störningsmoment om responsen och menade 
att responsen kunde bli sämre eller inte komma fram på grund av vissa störningar. Medan 
Proffice är det företag som inte ger oss lika mycket information om deras respektive åsikter 
om responsen, vilket vi kan tolka som att de inte upplever responsen lika essentiell och 
använd i vardagen. 

I stora drag ger cheferna oss en överblick och vi anser att de har oftast har erhållit bra 
information och kommunikation som de själva anser. Cheferna har i två fall av tre lätt att 
definiera begreppen vi bad dem göra och vid intervjun upplevde vi att cheferna var mer 
avslappnade än de anställda och gav oss mer information. Det är naturligt i sig att det är så att 

                                                 
228 Häckner, Einar. Strategiutveckling i medelstora företag (Göteborg: BAS, 1985) s. 50-51 
229 Larsson, Larsåke. Tillämpad kommunikationsvetenskap. (Lund: Studentlitteratur, 2001) s. 73 
230 Windahl, Sven and Signitzer, Benno with Olson, Jean T. Using Communication Theory. (London: 
Publications Ltd, 1992) s. 71 
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chefen vet mer än den anställde, men det är intressant detta då svaren blir lite annorlunda på 
grund av vad respondenten kan och vet om en organisation och dess verksamhet. 

5:4:2 Kommunikationskanaler 
Vi anser att dessa tre företag har utvecklats olika mycket angående kommunikation och de 
kanaler som används inom organisationerna. Vi kan dock tydligt se att de har olika 
verksamheter som styr kanalerna till stor del. Till exempel, TeliaSonera som är ett stort 
företag där kommunikationslösningar är det kunderna köper, har utvecklat bra verktyg för 
kommunikationen inom företaget. Proffice anser sig också använda de bästa kanalerna, vilka 
är snarlika TeliaSonera eftersom de båda använder teknologiska kanaler. Vi anser att Coop 
Forum kommer längst ner på trappan av utveckling av kommunikationskanalerna eftersom de 
är oense om vilken kanal som används samt att de klassiska kanalerna där muntlig 
kommunikation är främst och anslagstavlor används flitigt. 

Proffice som är ett bemanningsföretag som lägger mest tyngd på kommunikationskanalerna e-
post och telefon vilket enligt oss indikerar på att de har en opersonlig kontakt med varandra. 
Företaget kan ses som att är opersonligt och konsulter ses som produkter som ska hyras ut och 
anpassas till kunder. Den interna kommunikationen blir därför enlig oss oftast ensidig och 
envägsriktad på grund av att informationen mellan chef och anställd vilar på fakta om de nya 
kunderna, arbetsgivarna eller allmän information. Till exempel, medarbetaren Beda känner att 
hon inte tillhör Proffice lika mycket som hon känner att hon tillhör det företag som hon är 
uthyrd till vilket tyder på den kalla relationen hon har med Proffice och som vi anser gör att 
kommunikationsvägarna blir enkelriktade och opersonliga. 

TeliaSonera har imponerande bra kommunikationskanaler som de har investerat i för den 
verksamhet som de bedriver idag. Dea som är chef för den avdelning som vi intervjuade, 
menade att TeliaSonera indelar företaget i nationella avdelningar, vilket innebär att på 
specifika orter pågår ett visst arbete, det beror inte på stadens läge utan den kompetens som 
finns att tillgå. TeliaSonera vet hur de ska kommunicera med sina anställda och de anställda 
som finns på andra orter något som O’Kane och Hargie även styrker då de anser att 
teknologikanaler suddar ut linjer och geografiska gränser231. Vi anser att den anställde och 
chefen har i stort sett samma uppfattningar om den interna kommunikationen och 
kommunikationskanalerna. Däremot anser vi att TeliaSonera kan förlora information på grund 
av att teknologiska möten domineras inom organisationen istället för fysiska möten. Dessa 
kanaler går miste om kroppsspråkets viktiga essens, vilket nämnts tidigare så ansågs det 
viktigt för företagen. Som medarbetaren David nämnde, så vågar inte vissa prata under net 
meeting eftersom det är fler som ser och scenskräcken blir allt påtagligare, vilket också 
påverkar kommunikationen negativt. Vi ifrågasätter därför användningen med teknologiska 
kanaler och anser att företagen borde akta sig för att använda för mycket av dessa kanaler. 

Coop Forum har en kommunikationskanal som fungerar bäst hittills och det är den muntliga 
kanalen. Chefen nämnde tidigare under intervjutillfället att han var gammalmodig och tyckte 
mest om att kommunicera med sina anställda muntligen istället för genom teknologikanaler, 
fast han å andra sidan nämner att han skulle vilja använda e-post för att få ut information till 
sina anställda. David som är anställd hos Coop Forum påpekar att informationen vore mer 
effektiv om varje anställd hade varsin e-post som företaget kunde använda för att informera 
sin personal. Vi anser med tanke på dessa två svar från respondenterna att Coop Forum Umeå 
borde fundera kring sin kommunikation med de anställda och överväga att i framtiden börja 
                                                 
231 O’Kane, Paula & Owen, Hargie. Intentional and unintentional consequences of substituting face-to-face 
interaction with e-mail: An employee-based perspective Interacting with computers Vol. 19, no. 1, pp. 20-31, 8 
September (2007) s. 24 
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uppdatera sina kommunikationsvägar. Väljer Coop Forum att satsa på teknologikanaler bör de 
utbilda personalen så de kan använda kanalen på rätt sätt, eftersom Westmyer menar att om 
teknologiska kanaler inte fungerar tillräckligt bra så kommer de inte att användas232 vilket är 
fallet för Coop Forum som ännu inte har behov av att skicka e-post till sina anställda. 

Samtliga företag föredrar muntliga kanaler främst och då genom face-to-face och möten, men 
chefen för TeliaSonera påpekade att en del av hennes personal finns på annan ort och då 
fungerar teknologikanalen chatt bäst. Enligt undersökningen av Westmyer föredrar människor 
främst de muntliga kanalerna, men vad Westmyer även menar är att vid jobbrelaterad 
kommunikation som behandlar mycket hård data så fungerar skriftliga kanaler lika bra som de 
muntliga kanalerna233. När Proffice och TeliaSonera menar att de använder de teknologiska 
kanalerna flitigt, så kan vi dra paralleller att de har mycket hård data som funkar att levereras 
genom dessa kanaler. Westmyer påpekar också att teknologiska kanaler där face-to-face också 
används kommer att öka i bruk av företagen234och det går helt i linje med TeliaSoneras svar 
då de har mycket kontakt med sin personal över net meeting.  

E-post är använt i samtliga företag men det som är intressant är dess bruk av detta. Coop 
Forum har en splittrande åsikt som nämnt tidigare om e-posten som indikerar att e-post 
används inte flitigt. Proffice å andra sidan menar på att de använder nästan enbart e-post, 
medan chefen på TeliaSonera anser att e-posten går utför och används mindre och mindre. E-
posten enligt Lucas är relativt snabbare än face-to-face kanalen och gruppkanalen och 
fördelen är att sändare och mottagare behöver inte kommunicera samtidigt, utan mottagaren 
kan bestämma när den personen vill läsa informationen235. När det är beroende på hur viktig 
informationen är så väljs kanalen utifrån behovet, vilket vi anser påverkar på om e-posten är 
nödvändig i organisationen eller inte. Detta medför att cheferna för dessa företag har olika syn 
på denna kommunikationskanal och hur viktig den anses vara. 

 

                                                 
232 Westmyer, Stephanie, DiCioccio, Rachel och Rubin, Rebecca. Appropriateness and Effectiveness of 
Communication Channels in Competent Interpersonal Communication Journal of Communication, Vol. 48, no. 
3, pp. 27-48, September (2007) s. 46 
233 Ibid s. 44 
234 Ibid s. 46 
235 Lucas, William. Effects of E-mail on the Organization European Management Journal vol. 16, no. 1, pp. 18-
30, Februari (1998) s. 19 
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KAPITEL 6: SLUTSATSER 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som författarna arbetat fram utifrån den empiri och 
de analyser som gjorts under kapitel fem. Slutligen i detta kapitel kommer författarna även att 
introducera framtida rekommendationer till fortsatt forskning.  

 

6:1 Uppsatsens slutsatser 
Studiens frågeformulering: 

Hur upplevs olika kanaler av intern kommunikation av medarbetarna respektive cheferna i en 
organisation idag? 
 
Uppsatsens syfte: 
 
Vårt syfte med denna uppsats är genom att göra en kvalitativ undersökning undersöka hur 
intern kommunikation verkligen fungerar i en organisation och om medarbetare respektive 
chefer har olika syn på intern kommunikation. För att utveckla detta kommer vi även att 
analysera vilka kommunikationskanaler som används inom organisationer idag, samt se om 
det finns skillnader och likheter mellan företagen. 
 
För att kunna kommunicera inom en organisation behövs det rätta verktyg, även kallade 
kommunikationskanaler. Det är svårt att generalisera företag utifrån en kvalitativ 
flerfallstudie, men resultatet från denna studie visar att en kommunikationskanal behöver vara 
accepterad från både mottagare och sändare. Det går inte att endast tänka på att sändaren får 
respons om att informationen har gått fram och att mottagaren förstår den, utan det är viktigt 
att mottagaren känner sig bekväm och tillfreds med den valda kanalen som kommunicerar ut 
budskapet. 

Kommunikationskanalerna som används i organisationerna används utifrån behov, därför är 
budskapet viktigt att beakta då det påverkar hur mottagaren tolkar informationen och vilken 
respons sändaren får. Den verksamhet och bransch som företagen är aktiva inom påverkar 
valet av kanal på grund av att behovet av kommunikation är olika mellan dessa.  

Viktigt att beakta inom ett företag är valet kring de kanaler som chefen samt den anställde 
väljer att bruka. Om både chef och anställd anser att en kanal fungera bäst gör det att 
kommunikationen blir lättare att förmedla mellan parterna. Med dessa ord anser vi att 
företagen behöver reflektera över samt uppdatera sina kanaler för att effektivast uppnå god 
intern kommunikation. Företagen behöver även vara lyhörda om vad personal anser om 
kanalerna och en utvärdering kring kommunikationsvägar borde existera vilket vi anser ökar 
möjligheten att skapa god stämning inom organisationen. 

Användningen av fler kanaler är vanligt för att få fram budskap och beroende på vilken 
information som ska levereras inom organisationen väljs en eller flera kanaler ut. Information 
som är viktig ser företagen till att mottagaren eller mottagarna får, användning av multipla 
kanaler är bra då fler kanaler kan säkerställa att mottagaren tagit emot informationen. Om 
informationen är mindre viktig är valet av flera kanaler beroende på vad sändaren vill 
använda. 
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Problem som företagen stöter på idag är överösningen av för mycket information och 
obenägenheten att hantera all denna information. Företagen behöver hantera informationen 
och hålla kontroll på att de inte sänder ut för många budskap. Vi menar att ha filtrerare eller 
koordinatorer av kommunikation vore en bra idé för att förhindra denna störning. 

Vi anser att kommunikationens grundläggande betydelse aldrig kommer att minska i värde 
eller användning utan de kanaler som existerar kommer att fortsätta att användas och i 
framtiden förfinas eller försämras. 

 

6:2 Rekommendationer till framtida forskning 
Den fortsatta ökningen av IT och teknologi i vårt samhälle påverkar de kanaler som används. 
En del använder e-post flitigt, andra anser att e-post borde användas, medan vissa menar att e-
posten används mindre och håller på att gå ur tiden. Vad är nästa steg i utvecklingen? Vi ser 
att chatt börjar användas inom ett företag, och i framtiden kommer vi nog att se fler företag 
som använder chatt som en viktig kommunikationskanal. Vi efterlyser mer forskning om 
kommunikationskanalen chatt och hur den kanalen påverkar kommunikationen i ett företag.  
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KAPITEL 7: SANNINGSKRITERIER 
Det finns ett antal olika sätt att undersöka om uppsatsen i fråga är trovärdig eftersom 
sanningskriterierna skiljer sig beroende på vilken undersökningsmetod som valts för 
uppsatsen. Johansson Lindfors beskriver olika sanningskriterier som används vid en 
kvalitativ undersökning: giltighet, intersubjektivitet, systematisk vid datainsamling och analys 
samt överförbarhet236.  

 

7:1 Uppsatsens giltighet 
En god giltighet innebär att tillräcklig mängd av data har samlats in från de undersökta 
grupperna för att uppnå en mättnad, med det menas att skulle man samla in ytterligare data 
skulle det inte medföra någon ny information. Detta innebär vid en undersökning av ett eller 
flera företag ska så många individer och grupper undersökas till dess att ingenting nytt 
upptäcks och för att pröva de valda teorierna.237 
 
I vår undersökning har vi som nämnts tidigare i uppsatsen valt att undersöka tre företag, i 
dessa företag har vi valt att intervjua två stycken inom de valda organisationerna. Detta 
medför en relativt hög giltighet eftersom vi anser oss ha funnit en någorlunda mättnad, det är 
svårt att ha en hög andel mättnad eftersom vi valt att undersöka annorlunda organisationer. Vi 
hade en intention att undersöka ett företag till förutom de tre valda men eftersom detta inte var 
möjligt så anser vi oss enbart ha en relativt hög giltighet. Valet vi gjort att använda två 
stycken anställda per företag menar vi har varit lagom eftersom vi haft en chef samt en 
medarbetare. Vi anser att dessa två har gett oss tillräckligt med information om företaget och 
dess interna kommunikation utifrån de förutsättningar vi har haft under arbetet med denna 
kandidatuppsats. 
 

7:2 Intersubjektivitet 
Johansson Lindfors förklarar att de analyser som gjorts under uppsatsens gång måste 
accepteras både av de som intervjuats samt forskare och praktiker inom det undersökta 
området. Intersubjektivitet kan också användas som hjälp under både datainsamlingen och 
teoriprocessen. För att nå en hög intersubjektivitetsnivå kan författarna efter intervjun och 
transkriberingen avslutats skicka ut transkriberingen till intervjupersonen för att denne ska få 
möjlighet att granska samt godkänna den tolkning som författaren gjort under 
transkriberingen.238 
 
För att undvika felaktiga tolkningar av intervjuerna så har en av oss haft huvudansvaret vid 
panelintervjuerna medan den andre har suttit med, tagit anteckningar samt inflikat om det den 
haft några frågor. Den som suttit med och inte haft huvudansvaret har därefter arbetat med 
transkriberingen av den intervjun. Efter transkriberingen slutförts så har intervjun lyssnats 
igenom samtidigt som vi lästs igenom transkriberingen för att se eventuella feltolkningar och 
rätta dessa innan analysen av intervjun påbörjats.  
 

                                                 
236 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap. Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning (Lund: Studentlitteratur, 1993) s. 165 
237 Ibid s. 165 
238 Ibid s. 166-167 
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Vår tanke var att skicka ut transkribering för att få ett godkännande av intervjupersonen men 
på grund av en begränsad tidsram så gjorde vi bedömningen att det skulle ta för lång tid att 
genomföra. Istället så frågade vi intervjupersonerna under intervjutillfället om de ville ta del 
av vår tolkning och kunna ändra eventuella feltolkningar men ingen av de intervjuade hade 
något intresse att ta del av transkriberingen, istället ville de se det färdiga resultatet alltså 
uppsatsen i sin helhet när den var klar. Vi har dessutom kontinuerligt delat med oss av våra 
tankar och utkast av uppsatsen till vår handledare assisterande professor Per Nilsson för att 
han i form av forskare ska kunna godkänna arbetet239. 
 

7:3 Systematik vid datainsamling och analyser 
Det huvudsakliga elementet till opålitlighet som kan komma upp vid arbetet med 
datainsamlingen och analysen är att mätinstrumentet inte är helt tillförlitligt. Detta innebär 
inte att om en undersökning skulle upprepas att samma resultat skulle uppnås vilket är 
omöjligt vid en kvalitativ undersökning, speciellt vid vår undersökning eftersom vi undersökt 
vad anställda känner vilket snabbt kan ändras från dag till dag. Istället innebär det hur de som 
genomfört undersökningen arbetat; har dessa verkligen upptäckt alla nyanser i informationen? 
Vid en kvalitativ undersökning där en intervju används som instrument så ligger pålitligheten 
i undersökningen hos den som intervjuar, hur denne arbetar under intervjun, ställs följfrågor, 
är denne uppmärksam eller är den låst till frågorna?240 
 
I vår uppsats har vi för att uppnå en så hög pålitlighet som möjligt arbetat utifrån de 
premisserna att vi båda två varit med på alla moment tillsammans för att undvika missförstånd 
eller att vi analyserat på olika sätt. Vid våra intervjuer har vi båda två närvarat men vi har 
delat på att vara den som haft huvudansvaret under själv intervjun. Fördelen med detta sätt är 
att båda två närvarat och ser vad den andre gör samt finns det några frågor som kommer upp 
finns det möjlighet för båda två att ställa dessa. Detta medför att båda två har då möjlighet att 
upptäcka olika synvinklar av den information som kommer fram vid intervjun och båda två 
kan ställa följdfrågor. Utifrån dessa faktorer tycker vi oss ha en pålitlighet både vid 
datasamlingen och vid analyserna som gjorts. 
 

7:4 Uppsatsens överförbarhet 
Johansson Lindfors menar att en uppsats överförbarhet grundar sig i vilken utsträckning som 
de teorier och resultat som använts i studien kan överföras på andra grupper än den eller de 
som ingår i undersökningen241.  Syftet med denna uppsats var inte att generalisera resultatet 
utan istället låg fokus på att nå en högre förståelse inom det valda problemområdet. Det fanns 
ingen intention att använda de resultat vi erhållit på andra organisationer. 
 
Dock anser vi att det finns möjligheter att använda de samlade resultaten som gällde för alla 
tre organisationer. Då vi valt tre olika organisationer som möjligt så kan det samlade resultatet 
överföras på andra organisationer till viss del, detta på grund av att vi anser oss ha tillräckligt 
med underlag från ett brett spektrum av organisationer för att i vissa fall kunna tala om 
överförbarhet. 

                                                 
239 www.usbe.umu.se  2008-05-22 kl:10:11 
240 Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap. Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning (Lund: Studentlitteratur, 1993) s. 168-169 
241 Ibid s. 169-170 
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Bilaga 1 Intervjumall till chef 
 

Fakta/bakgrund: 

1. När började organisationen verka i Umeå? 

2. Hur är företaget indelat här i Umeå?  

3. Hur många anställda har organisationen i Umeå? 

 3a. Hur många anställda har Ni på Er avdelningen? 

4. Vilken position har Ni inom organisationen? 

5. Vilken/vilka huvudsakliga arbetsuppgift/-er har Ni? 

 

Intern kommunikation: 

6. Vad anser Ni att intern kommunikation är? 

7. Vad är målet med kommunikation, enligt Er? 

8. Upplever Ni att det är mestadels fakta influerad information eller personlig 
information som flödar i Er organisation? 

9. Vad är verbal kommunikation enligt Er? 

10. Vad är icke-verbal kommunikation? 

 10a. Anser Ni att kroppsspråket påverkar kommunikationen inom Er 
 organisation? 

 10b. Hur menar Ni nu? 

11. Hur definierar Ni formell kommunikation? 

12. Hur definierar Ni informell kommunikation? 

13. Om ni tänker Er organisationen som en pyramid, i vilken riktning flödar 
informationen? 

14. Anser Ni Er vara sändare eller mottagare av information, eller både och? 

15. Finns det möjlighet att ge respons till den information som sänds? 

 

Kommunikationskanaler: 

16. Vilka kommunikationskanaler är tillgängliga inom Er organisation? 

 16a. Är det möjligt att kombinera några av dessa kanaler? 
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 16b. Vilka i så fall? 

17. Hur fungerar dessa kanaler anser Ni personligen? 

18. Vilka av dessa kanaler har Ni personligen använt? 

19. Beskriv den kommunikationskanal som Ni tycker passar bäst i följande situationer: 
Motivera! 

 19a. Ni som chef vill förmedla något till en enskild medarbetare 

 19b. Ni som chef vill förmedla något till en grupp medarbetare 

 19c. En medarbetare vill informera Er om något 

 19d. En grupp av medarbetare vill informera Er något 

20. Finns det faktorer som stör informationsflödet i Er organisation? 

 20a. Ifall ja, beskriv vad som kan störa kommunikationen. 
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Bilaga 2 Intervjumall till medarbetaren 
 

Fakta/bakgrund: 

1. Vilken position har Ni inom organisationen? 

2. Vilken/vilka huvudsakliga arbetsuppgift/-er har Ni? 

 

Intern kommunikation: 

3. Vad anser Ni att intern kommunikation är? 

4. Vad är målet med kommunikation, enligt Er? 

5. Upplever Ni att det är mestadels fakta influerad information eller personlig 
information som flödar i Er organisation? 

6. Vad är verbal kommunikation enligt Er? 

7. Vad är icke-verbal kommunikation? 

 7a. Anser Ni att kroppsspråket påverkar kommunikationen inom Er 
 organisation? 

 7b. Hur menar Ni nu? 

8. Hur definierar Ni formell kommunikation? 

9. Hur definierar Ni informell kommunikation? 

10. Om ni tänker Er organisationen som en pyramid, i vilken riktning flödar 
informationen? 

11. Anser Ni Er vara sändare eller mottagare av information, eller både och? 

12. Finns det möjlighet att ge respons till den information som sänds? 

 

Kommunikationskanaler: 

13. Vilka kommunikationskanaler är tillgängliga inom Er organisation? 

 13a. Är det möjligt att kombinera några av dessa kanaler? 

 13b. Vilka i så fall? 

14. Hur fungerar dessa kanaler anser Ni personligen? 

15. Vilka av dessa kanaler har Ni personligen använt? 

16. Beskriv den kommunikationskanal som Ni tycker passar bäst i följande situationer: 
Motivera! 
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 16a. Chefen vill förmedla Er något 

 16b. Chefen vill förmedla något till en grupp av medarbetare 

 16c. Ni som individ vill informera chefen 

 16d. Er arbetsgrupp vill informera chefen 

 16e. Ni vill förmedla inom din arbetsgrupp 

 16f. Ni vill förmedla till en större grupp inom organisationen 

17. Finns det faktorer som stör informationsflödet i Er organisation? 

 17a. Ifall ja, beskriv vad som kan störa kommunikationen 

 

 


