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Sammanfattning 

Kommunikation finns i allt vi gör och används dagligen, vi omges även dagligen av 

organisationer som på olika sätt påverkar våra liv. Den kommunikation som då sker 

inom organisationer är den interna och formella kommunikationen, det vill säga ett 

informationsutbyte mellan ledning och medarbetare. Kommunikation beskrivs främst 

som en funktion för utbyte av information och kan delas in i två processer. Den 

enkelriktade som kopplas samman med Shannon & Weavers kommunikationsmodell 

från 1940 – talet, samt den dubbelriktade processen som hör samman med Newcombs 

modell. Undersökningen som är av kvantitativ natur och gjord ur ett 

medarbetarperspektiv bestod av medarbetare vid både Handelsbanken och Nordea. 

Denna uppsats undersöker medarbetares upplevda tillgodogörande av ledningens 

information i en centraliserad och en decentraliserad organisation. 

I tidigare forskning har olika kommunikationskanaler undersökts, även 

organisationsstruktur och dess effektivitet har studerats (Andrews et al., 2009; Kupritz 

& Cowell, 2011; Santra & Giri, 2008; White et al., 2010) Denna kvantitativa uppsats 

undersöker dock fler kommunikationskanaler och kopplar detta till medarbetares 

upplevda tillgodogörande. Detta för att kunna undersöka om ledningens val av 

kommunikationskanal påverkar hur medarbetare upplever att de tillgodogör sig 

information. Tillgodogörandet mäts genom olika indikatorer på tillgodogörandet. Dessa 

indikatorer var; tid, mängd, motivation, arbetsbelastning, kvalitet och feedback. 

Handelsbanken och Nordea valdes ut på grund av deras skilda organisationsstruktur. 

Medarbetare vid både dessa svenska storbanker valdes ut för att medverka vid en 

enkätundersökning. 461 medarbetare tillfrågades sammanlagt vid båda bankerna. 

 Inledningsvis frågades kontorschefer vid varje bank för att be om lov att 

distribuera enkäten vid deras kontor. 

 Enkäten distribuerades via en datorenkät tillsammans med ett följebrev. 

 Totalt består enkäten av 28 frågor som knyter an till den teoretiska 

referensramen och hypoteser som formulerats för att kunna göra 

tillgodogörandet mätbart. 

 

Det fanns skillnad i vilka kommunikationskanaler som medarbetare vid bankerna 

föredrog, men resultat från undersökningen visar att interpersonell även kallat ansikte-

mot-ansikte kommunikation med chefen är mycket uppskattat. Detta resultat gäller 

genomgående för respondenter vid båda bankerna. Att den personliga kommunikationen 

värdesattes stämde för alla indikatorer. Det var däremot mindre tydligt vilka 

enkelriktade kommunikationskanaler som föredrogs hos medarbetarna vid de båda 

bankerna Detta berodde till stor del på vilken indikator på tillgodogörandet som 

kopplades samman med de olika kommunikationskanalerna.  

 

Nyckelord: Kommunikation, Organisationsstruktur, Information, 

Kommunikationsmodell, Tillgodogörande 
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1. Inledning 
______________________________________________________________________ 

I detta inledande kapitel beskrivs först vår problembakgrund för att du som läsare ska 

få en inblick i varför detta ämne är relevant att studera. Vi kommer att visa på tidigare 

forskning inom både kommunikation och organisationsstruktur. När forskningsgapet är 

redovisat mynnar diskussionen ut i vår problemformulering och vårt syfte med denna 

studie. 

 ______________________________________________________________________ 

 

1.1 Problembakgrund 

 
“Vad vi än gör i livet, vilka vi än lever ihop med, vilka arbeten vi än har och vilken 

utbildning vi skaffar oss, måste vi ju ständigt kommunicera med andra människor” 

(Nilsson & Waldemarson, 2007, s. 10).  

”Överföring av information” eller ”göra gemensamt” är två av förklaringarna som 

beskriver samma process som vi i dagligt tal kallar för kommunikation. 

Kommunikationen kan antingen vara en enkelriktad eller en dubbelriktad process, 

oavsett så är det ett vanligt verktyg som används när chefer ska förmedla information 

till sina anställda. (Heide et al., 2005, s. 31 – 32) Kommunikationen blir därför av 

yttersta vikt då det har visat sig att det finns ett samband mellan chefers ledarskap och 

medarbetares arbetstillfredställelse. (Madlock, 2008)  

Kommunikationsprocessen kan beskrivas med hjälp av en sändare – mottagare modell 

där en avsändare skickar ut ett budskap genom en kommunikationskanal. Därefter tas 

budskapet emot av en mottagare. (Nilsson & Waldemarson, 2007, s. 25 – 26) Denna 

modell för kommunikationsprocessen utvecklades på 1940-talet men beskrivs 

återkommande i kurslitteratur om kommunikation (Heide et al., 2005, s. 31 – 32; 

Larsson, 2008, s. 48; Nilsson & Waldemarson, 2007, s. 25 – 26).  

Idag är kommunikation mycket mer komplext än vad forskare förespråkade på 40-talet, 

vi har fler kanaler att kommunicera genom än tidigare och det handlar inte längre endast 

om ett möte mellan två personer. Tekniken gör det möjligt för människor att 

kommunicera oavsett plats och tidspunkt. Tillgängligheten av information ökar och det 

blir lättare för sändaren att specificera samt välja ut vad som ska kommuniceras och till 

vilken mottagare. (Fiske, 1997, s. 23) Trots detta lever ett flertal liknande teorier och 

modeller kvar som publicerades redan på 1940-talet, och dessa styr även idag personer i 

ledande ställnings förhållningssätt till hur kommunikationen ska ske internt inom 

organisationer. Dessa förenklade modeller förhindrar därmed den interna 

kommunikationens utveckling. (Heide et al., 2005, s. 31 – 32) 

För att försäkra sig om att medarbetare förstår organisationen och dess information är 

det viktigt att personer i ledande ställning använder sig av så kallad effektiv 

kommunikation. Enligt Kikoski (1993, s. 87) är effektiv kommunikation en process som 

uppstår först då meddelandet har blivit förstått av mottagaren. Författaren betonar på så 

sätt att mottagarens roll är det viktiga i processen för att effektiv kommunikation ska 

kunna uppnås. Nilsson & Waldemarson (2007, s. 25 – 26) menar att det är lättare att ta 
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till sig den kommunicerade informationen förutsatt att meddelandet är anpassat efter 

mottagarens värderingar och förkunskaper. Detta belyser ytterligare mottagaren som en 

väsentlig beståndsdel i kommunikationsprocessen. I och med detta blir det även av vikt 

på vilket sätt mottagaren får informationen och det är därför rimligt att anta att valet av 

kommunikationskanal har stor betydelse. Mottagarens förmåga att tillgodogöra sig 

information, alltså förstå den på rätt sätt, är i enlighet med Kikoski (1993, s. 87) 

resonemang om att effektiv kommunikation är av stor vikt.  

Kupritz & Cowell (2011) undersökte hur medarbetare på en stor amerikansk bank 

uppfattade olika typer av kommunikationskanaler. I studien testades både personlig 

kommunikation och elektroniska kanaler. Resultaten visade att personlig 

kommunikation fungerar bäst när informationen som ska kommuniceras är konfidentiell 

eller känslig. Information av allmän karaktär såsom mötestider och policyförändringar 

kommuniceras mest effektivt via mejl. Mottagarens förmåga att tillgodogöra sig 

information skiljer sig således beroende på vilken typ av information som ska 

kommuniceras, och ledningens val av kommunikationskanaler fungerar bra i olika 

sammanhang.  Även White et al (2010) undersökte hur medarbetare uppfattar olika 

kommunikationskanaler. I den studien undersöktes uppfattningar hos medarbetare på ett 

universitet och det visade sig att möten är en uppskattad kommunikationskanal där 

medarbetarna har möjlighet att ge feedback, trots att möten är tidskrävande. White et al 

(2010) kom även fram till att elektroniska kanaler kan plana ut en hierarkisk 

organisation eftersom medarbetarna upplever att de får information direkt från 

ledningen.  

Ansvaret för att kommunikationen ska fungera är enligt Heide et al (2005, s. 19) 

ledningens skyldighet, eftersom de åligger personer i ledande ställning att de mål och 

strategier som organisationen har ska uppnås. Enligt Bayerlein & Gailey (2005, s. 32) 

måste ledare vara duktiga på att kommunicera företagets mål och strategier genom hela 

organisationen, det vill säga från ledning till medarbetare. Informationen måste vara 

öppen och ärlig för att medarbetarna ska kunna tillgodogöra sig den på bästa sätt. 

Författarna menar även att utvecklandet av kommunikation inom organisationer är en 

viktig princip och att man ska hitta orsaker till varför kommunikationen inom 

organisationen är bristfällig. (Bayerlein & Gailey, 2005, s. 32; 34). Att vara bristfällig i 

sitt sätt att kommunicera är för övrigt en egenskap som gör att ledare kan uppfattas som 

inkompetenta av sina medarbetare (Toor & Ogunlana, 2009 s. 264; 267) vilket måste 

anses vara ett betydande problem. 

Det är en vanlig infallsvinkel när kommunikation studeras att göra undersökningen 

inom organisationer. I båda studierna, Kupritz & Cowell (2011) samt White et al 

(2010), har kommunikation undersökts mellan chefer och medarbetare. Detta förstärker 

Heide et al (2005, s. 72) resonemang om att organisationer skapas av de människor som 

organisationen består av samt betydelsen av att information kommuniceras på ett 

mottagligt sätt. Raina (2010) undersökte i sin studie kommunikation inom 

organisationer utifrån ett ledningsperspektiv och påvisade sambandet mellan effektivitet 

av nedåtgående kommunikation och organisationens effektivitet. Det är därför rimligt 

att anta att kommunikation och organisation går hand i hand. 

En organisation kan vara centraliserad eller decentraliserad, skillnaden mellan dessa 

begrepp är var i organisationen beslut fattas. Ju högre upp i organisationen den 

beslutande makten finns desto högre grad av centralisering. Motsatsen till centralisering 



3 
 

är decentralisering och detta innebär att besluten fattas längre ned i organisationen. 

(Andrews et al., 2009; Hao et al., 2012, s. 38 Macheridis & Knutsson, 2007, s. 94 – 95) 

Forskningen kring decentraliserade och centraliserade organisationsstrukturer är 

omfattande. Bland annat Andrews et al (2009) studerade vilken effekt en organisations 

centralisering har på utförandet av tjänster. Resultatet jämfördes med decentraliserade 

tjänsteföretag och författarna kom fram till att decentraliserade organisationer är att 

föredra. En annan undersökning av Alonso et al (2008) undersökte ledarskapet inom 

centraliserade och decentraliserade organisationer. Även detta resultat landade i att 

decentraliserad organisationsstruktur var mest lämpad i jämförelse med centraliserad. 

Det som väcker intresse inom detta område är att i en undersökning gjord av Santra & 

Giri (2008) visade sig motsatt resultat. Studien analyserade organisationsstrukturens 

påverkan på organisationens effektivitet genom interpersonell kommunikation. Det 

visade sig att en organisation som var centraliserad till sin struktur hade högre 

effektivitet jämfört med en decentraliserad. Detta bevisar att med resultaten från tidigare 

forskning inom organisationsstrukturer, går det inte att generellt bestämma vilken 

struktur som är den ultimata. Eftersom undersökningarna behandlar olika situationer 

finns dock möjligheten att olika organisationsstrukturer fungerar bra eller mindre bra 

beroende på sammanhanget.  

Hao et al (2012) fann i sin studie att organisationsstruktur har påverkan på 

organisationers effektivitet och organisatoriskt lärande. Denna studie belyser dock 

vikten av vilken organisationsstruktur en organisation tillämpar, men begränsar sig på 

så sätt att författarna inte har undersökt vikten av kommunikation inom 

organisationsstrukturen. Då en effektiv kommunikation är viktig för organisationer 

(Kikoski, 1993, s. 87) och då det inte är självklart vilken organisationsstruktur som är 

den ultimata, är en väsentlig fråga vilken organisationsstruktur som fungerar bäst för att 

medarbetarna ska kunna tillgodogöra sig information. I undersökningen av Santra & 

Giri (2008) undersöktes enbart en kommunikationskanal nämligen personlig 

kommunikation och denna kommunikationskanal visade sig vara mest effektiv i en 

centraliserad organisation. Kirkhaug (2010) gjorde en studie om förutsättningar för 

effektiv kommunikation inom decentraliserade organisationer som är särskilt utsatta för 

risk. Resultaten i denna studie var att informell och horisontell kommunikation är bättre 

för medarbetarnas förmåga att tillgodogöra sig information än formell kommunikation 

från ledare. Studien av Kirkhaug (2010) fokuserade endast på decentraliserade 

organisationer och resultaten kan således inte appliceras på centraliserade 

organisationer. 

För att kunna undersöka både centraliserade och decentraliserade organisationer 

kommer vi att studera de svenska bankerna Handelsbanken och Nordea. De är båda i 

samma bransch och är båda lika i storleken, men de har olika organisationsstruktur. Av 

den anledningen minskar vi risken för att andra faktorer än organisationsstrukturen 

påverkar medarbetarnas förmåga att tillgodogöra sig information. Medan 

Handelsbanken är en decentraliserad organisation är Nordea en centraliserad. 

(Handelsbanken, 2012a; Nordea 2012a) Handelsbanken är en organisation som har 

undersökts tidigare. Hagström et al (2009) undersökte hur medarbetare uppfattar 

företagskulturen och fann att det finns en stark integration inom företagskulturen i 

förhållande till aktiviteter. Denna studie har dock inte tagit hänsyn till 

organisationsstruktur eller medarbetares tillgodogörande av information.  
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Anledningen till valet av fokuseringen på banker är att efter krisen 2007 har 

allmänhetens förtroende för dessa minskat. Bennett & Kottasz (2012) menar att banker 

tillsammans måste göra en kraftansträngning för att återfå allmänhetens förtroende. 

Hans studie belyser att banker har ett samhällsenligt ansvar eftersom de handskas med 

allmänhetens pengar. Clutterbuck & James (1993) menar att det är viktigt att 

kommunikationen fungerar internt till medarbetarna och att de får reda på information 

som rör organisationen. Kommunikation inom banker är ingen ny undersökning. 

Paliwal & Harigunani (2004) belyser hur viktigt det är att banker kommunicerar rätt 

eftersom banker kan bli utsatta för systematiska och osystematiska kriser både inom och 

utanför organisationen. Denna undersökning har dock inte studerat vilken påverkan 

organisationsstruktur har på kommunikation. Organisationsstrukturer inom banksektorn 

har dock studerats tidigare. Hunter & Timme (1993) undersökte 

organisationsstrukturens påverkan på kostnader och produktionseffektiviteten och kom 

fram till att centraliserat beslutsfattande tenderade till att öka kostnaderna för 

organisationen. Denna undersökning fokuserade dock på kostnaderna som är förenliga 

med olika organisationsstrukturer samtidigt som bankerna var amerikanska. 

Det finns alltså flera studier som undersöker de två organisationsstrukturerna 

decentraliserad och centraliserad samt ett antal som studerar kommunikation inom dessa 

strukturer. Det finns även studier som är gjorda inom banksektorn. För att föra denna 

forskning vidare avser vi att studera hur information tillgodogörs i både decentraliserade 

och centraliserade organisationer genom att se till flera kommunikationskanaler än vad 

tidigare studier har visat. Vad den tidigare forskningen belyser är vikten av att 

kommunikation fungerar och testar det mot organisationsstruktur, men det är ingen 

studie som tidigare har sammanfogat detta med att undersöka hur medarbetare 

tillgodogör sig information eller om organisationsstrukturen har någon påverkan. Detta 

är ett kunskapsgap som vi ämnar fylla med denna studie och med bakgrund av tidigare 

forskning kom vi fram till nedanstående problemformulering. 

 

1.2 Problemformulering 
 

Har ledningens val av kommunikationskanaler någon påverkan på hur medarbetare 

upplever att de tillgodogör sig information i en centraliserad jämfört med en 

decentraliserad bank? 

 

1.3 Syfte 

 
Syftet med denna uppsats är att undersöka ifall ledningens val av kommunikationskanal 

har någon påverkan på hur medarbetare upplever att de tillgodogör sig information. För 

att undersöka detta jämförs olika kommunikationskanaler i en centraliserad och en 

decentraliserad bank. De kommunikationskanaler som undersökts är mejl, personliga 

möten, intranät, gruppmöten, telefon och organisationens egna nyhetsbrev. Vi ämnar 

sedan jämföra resultatet mellan en centraliserad och en decentraliserad bank för att se 

om organisationsstruktur har någon påverkan på hur medarbetare upplever att de 

tillgodogör sig ledningens information. 



5 
 

Vår förhoppning är att ledningar i framtiden ska kunna ta ställning till vilka 

kommunikationskanaler som ger medarbetare bäst förutsättning för att tillgodogöra sig 

information. Det teoretiska bidraget som denna uppsats bidrar med är att sammanföra 

organisationsstruktur med kommunikation och resultatet kan därmed fylla det 

kunskapsgap som för nuvarande existerar. 

 

1.4 Avgränsningar 

 
Studien fokuserar på kommunikationen som sker internt inom organisationer. Eftersom 

tyngdpunkten ligger på den interna kommunikationen kommer vi att koncentrera oss på 

kommunikationen mellan ledning och medarbetare. De organisationsstrukturer vi har 

valt att fokusera på är decentraliserade och centraliserade. Att valet föll på dessa beror 

på dem är starkt sammankopplade med personer i ledande ställnings makt att fatta 

beslut.  

Banker har ett stort samhällsekonomiskt ansvar, konsekvenserna av att en bank inte 

fungerar internt kan därför få stor betydelse för övriga delar i samhället.  Vi har valt att 

studera två svenska banker, Nordea och Handelsbanken. Detta eftersom de har två 

skilda organisationsstrukturer, Nordea är centraliserad medan Handelsbanken är 

decentraliserad. Valet av de svenska bankerna motiveras med tillgänglighet av 

information som vi behöver för att kunna genomföra denna studie. Genom att välja 

dessa företag ger det oss möjligheten att jämföra två storbanker av samma storlek men 

med skilda organisationsstrukturer.  
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
______________________________________________________________________ 

I det här kapitlet presenteras uppsatsens förförståelse, kunskapssyn, perspektiv, källor 

och källkritik. Inledningsvis introduceras vårt ämnesval som grundar sig dels i vår 

utbildning men även att vi båda har arbetat inom olika organisationer. Detta för att ge 

läsaren en ökad förståelse och en inblick i hur de val vi har gjort har påverkat vår 

uppsats samt vårt val att fokusera på kommunikation och organisationsstruktur. 

______________________________________________________________________ 

 

2.1 Ämnesval och förförståelse 

 
Vårt val av ämne grundar sig dels i den utbildning vi har men även genom våra tidigare 

erfarenheter inom olika organisationer. Genom våra erfarenheter har vi båda fått ett 

intresse för kommunikation och speciellt den kommunikation som sker inom 

organisationer. Det är viktigt att vi som skriver uppsatsen förstår hur våra tidigare 

erfarenheter och kunskaper påverkar vår uppsats. Detta för att ge en ökad insikt för 

läsaren om hur våra tidigare erfarenheter kan komma att påverka vår studie. För att 

kunna göra en så tillförlitlig studie som möjligt anser vi att det är viktigt att ta hänsyn 

till tidigare kunskaper. Johansson (2011, s. 48) menar att en tolkning inte kan göras helt 

objektiv, eftersom den som tolkar utgår från sig själv och sin egen förförståelse. 

Johansson Lindfors (1993, s. 76) delar upp förförståelse i två delar, 

förstahandförförståelse och andrahandsförförståelse. Författaren menar att den första 

delen belyser egna erfarenheter och den andra delen behandlar kunskaper, hämtade från 

bland annat föreläsningar och kurslitteratur.  

Vi har båda läst vid Umeå Universitet på Civilekonomprogrammet under sju avklarade 

terminer, under dessa terminen har vi samlat på oss andrahandsförförståelse genom vår 

utbildning. Agnes valde inriktning mot Finansiering och Emelie mot Management, våra 

olika utbildningsinriktningar har haft till följd att vi har en något skild syn på 

kommunikation och organisationsstruktur. Våra olika bakgrunder har därmed påverkat 

vårt val av ämne. Detta medför att vi kan diskutera kontraster och olika uppfattningar, 

samt vilka val vi bestämmer oss för att göra. Vår grundsyn på kommunikation är att det 

används i situationer där det förekommer fler än en person. Organisationsstruktur 

förknippar vi med en ram för företaget att verka inom och vilken form beslutsfattande 

kan ha. 

 

Emelie har under två terminer verkat som vice ordförande i en studentförening. Hon har 

fått förstahandsförförståelse för hur en styrelse kommunicerar budskap och information 

vilket sedan tolkas av ledningen och vidarebefordras till medlemmarna av föreningen. 

Detta medför att hon har fått en syn på kommunikation ur ledningens perspektiv. Hon 

har fått en förståelse för hur frustrerande det kan vara för ledningen när 

kommunikationen inte fungerar, det vill säga när ledningens information inte når fram 

till medlemmarna. Detta har därmed gett henne en förståelse för hur viktigt det är med 

väl fungerande kommunikation. 

 

Agnes har arbetat inom en organisation där ledningen förmedlar verksamhetens 

budskap som hon i sin tur ska förmedla till verksamhetens kunder. Hon har fått en 

förståelse för att ledningens val av kommunikationskanaler påverkar i vilken 
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utsträckning hon har använt sig av ledningens information. Vår förförståelse anser vi 

vara av vikt eftersom det påverkat vårt synsätt på kommunikation inom organisationer. 

Vidare har det även påverkat vår uppfattning om hur information förmedlas och 

tillgodogörs. Att vi har olika bakgrund och uppfattning om kommunikation inom 

organisationer har väckt vår nyfikenhet för detta ämne och på så vis påverkat att vi valt 

att skriva om just kommunikation inom olika organisationer. 

Att vi sedan tidigare har arbetat inom olika organisationer medför att vi kan ha 

förutfattade meningar om hur kommunikation sprids genom organisationer. En 

förutfattad mening som vi har är att vi generellt sett har en positiv syn på hur 

kommunikation sker inom olika organisationer och på medarbetarnas kompetens att 

tillgodogöra sig information. Genom vår utbildning har vi fått en syn på banker som är 

förhållandevis positiv, vilket kan medföra att vi överskattar medarbetarna och deras 

förståelse för vårt ämne. Det blir här av vikt att vi är medvetna om detta, speciellt när vi 

gör vår undersökning. Det blir viktigt att vi testar undersökningen innan ett utskick så 

att det inte till exempel blir några missförstånd på grund av hur vi har formulerat oss. 

Eftersom vi är medvetna om detta kan vi arbeta på så sätt att vi förstår att våra 

förförståelser och erfarenheter kan påverka vår uppsats. 

 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

 
Kunskapssynen är det förhållningssätt som en forskare har till den verklighet som ska 

undersökas och på vilket sätt denna verklighet ska studeras (Johansson Lindfors, 1993, 

s. 10 – 11). Vårt vetenskapliga förhållningssätt grundar sig i positivismen eftersom vår 

undersökning gick ut på att undersöka hur ledningens val av kommunikationskanal 

påverkar hur medarbetare upplever att de tillgodogör sig information. Inom 

positivismen används naturvetenskapliga metoder och det är endast företeelser som kan 

bekräftas med sinnena som betraktas vara sann kunskap. (Bryman & Bell, 2005, s. 26) 

Detta är något vi använt då vi mätt tillgodogörande genom att dela upp hur medarbetare 

upplever tillgodogörande av information i kvalitét, tid, mängd, motivation och 

arbetsbelastning. 

Andersen (1994, s. 186 – 187) skriver att positivismen utgår från fakta som observerats 

och att detta i sin tur leder till kunskap om orsakssamband som går att generalisera. 

Hartman (1998, s. 95) anser att positivismen är en vetenskapsteori där kunskap har sin 

grund i teorier som genereras av observationer. Vi har genom vår studie undersökt hur 

ledningens val av kommunikationskanaler påverkar hur medarbetare upplever att de 

tillgodogör sig information inom olika organisationsstrukturer. På så sätt ville vi 

undersöka om det fanns samband mellan kommunikation och organisationsstruktur. Vår 

förhoppning är den kunskap som framkommit genom vår undersökning av 

tillgodogörandet i två olika organisationsstrukturer går att generalisera. 

När positivismen tillämpas ska den forskningen vara objektiv, det får därmed inte 

appliceras några egna värderingar på studien (Bryman & Bell, 2005, s. 26). Argumentet 

styrks av Johansson Lindfors (1993, s. 45) som skriver att forskarens värderingar ska 

hållas från det som undersökts. Författaren menar även att detta innebär ett problem för 

forskaren då studien från början är gjord på val baserade på forskarens tidigare kunskap. 

Även om vi har valt vårt ämne baserat på tidigare erfarenheter och förförståelse medför 

detta att vi har en medvetenhet för att inte låta vår uppsats domineras av våra egna 



8 
 

värderingar. Som tidigare nämnts har vi båda verkat inom olika organisationer och fått 

en förståelse för kommunikation, vilket medfört att vi använt oss av våra tidigare 

erfarenheter och förståelse. Vår förståelse för kommunikation och 

organisationsstrukturer har bland annat underlättat för hur vi har sökt efter teorier och 

studier till vår uppsats, något som varit en hjälp vid starten av denna studie. Eftersom vi 

har haft en något skild syn på kommunikation och organisationsstruktur har vi börjat 

med att göra en bred sökning efter material och sedan diskuterat oss fram till vårt val av 

teorier.  

Inom positivismen finns både det deduktiva och det induktiva metoderna (Bryman & 

Bell, 2005, s.27). Vi utgår från befintliga teorier och dessa finns genomgående i vår 

uppsats, vi har därmed infört ett deduktivt element i vår studie. Vi går från redan valda 

teorier som vi baserat vår undersökning på och eftersom denna är av kvantitativ natur 

resulterade detta i att vi landat i det positivistiska synsättet. Detta leder oss fram till vårt 

vetenskapliga förhållningssätt. Johansson Lindfors (1993, s. 39) skriver att redan i 

problemformuleringen kan det fås en aning om vilken kunskapssyn som författaren 

kommer att använda sig av. Eftersom vi genom befintliga teorier mätt hur ledningens 

val av kommunikationskanaler påverkar kommunikationsflödet från ledning till 

medarbetare inom olika organisationsstrukturer skrivs vår studie att utifrån den 

positivistiska kunskapssynen.  

 

2.3. Perspektiv 

 
Vi har valde att göra vår undersökning ur ett medarbetarperspektiv.  Detta eftersom vi 

ville undersöka hur ledningens val av kommunikationskanal påverkar hur medarbetare 

upplever att de tillgodogör sig information inom två olika organisationsstrukturer. Vi 

avsåg att undersöka hur medarbetarna upplever att de får ta del av information, genom 

vilka kommunikationskanaler och om kanalerna skiljer sig åt mellan olika strukturer.  

Vårt perspektiv går väl ihop med vår problemformulering, om vi hade valt att göra en 

undersökning utifrån ett ledningsperspektiv skulle detta kunnat resultera i att vi inte fått 

svar på hur medarbetare upplever att de tillgodogör sig information i en centraliserad 

jämfört med en decentraliserad bank. Viktigt att förstå är att vi i vår undersökning inte 

ämnade ta reda på ett enda bästa sätt att kommunicera eller strukturera en organisation. 

Vårt resultat är till för att ledningen ska få en förståelse för hur medarbetare upplever att 

de tillgodogör sig information inte att ge en rekommendation för omstrukturering av 

organisationen.  

 

2.4 Val av metod 

 
Vi har valt att studera vårt problem utifrån befintliga teorier. Kommunikation och 

organisationer är inga nya forskningsområden och det finns omfattande teorier samt 

tidigare forskning inom båda ämnena. Enligt Bryman & Bell (2005, s. 23 – 25) går 

forskaren från teori till hypoteser och datainsamling i det deduktiva angreppssättet. På 

grund av att det inom både kommunikation och organisationer finns mycket tidigare 

forskning använder vi oss av en deduktiv metod. Vi har genom vår förförståelse och 

teorier kunnat formulera ett problem kring hur medarbetare upplever att de kan 

tillgodogöra sig information från ledningen, enligt den deduktiva metoden.  
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Som tidigare nämnts utgår vi från teorier och på så sätt blir inte våra observationer 

oberoende från dessa. Vi har även kunnat generera ett antal hypoteser baserat på dessa 

teorier. Enligt Bryman & Bell (2005, s. 23) deducerar forskaren ett antal hypoteser från 

sina valda teorier inom deduktion. Vi har formulerat hypoteser eftersom vår 

undersökning grundade sig i att undersöka hur ledningens val av kommunikationskanal 

påverkar hur medarbetare upplever att de tillgodogör sig information. Detta leder fram 

till att metoden som använts är den deduktiva metoden. 

Vi valde att göra en kvantitativ undersökning i form av att ge ut en enkät. Eftersom vi 

utgick från tidigare forskning och teorier låg dessa till grund för vår enkätundersökning. 

Med hjälp av teorier inom vårt ämne kunde vi formulera frågor för att hjälpa oss 

besvara vår problemformulering.  

 

2.5 Val av källor 

 
Andersen (1998, s. 60) menar att det är viktigt att göra en litteratursökning. Vid 

teoriurval är inhämtningen från litteratursökningen förknippat med 

problemformuleringen (Johansson Lindfors, 1993, s. 87) Vi har på så sätt utgått från vår 

problemformulering när vi har gjort vårt teoriurval och sökt efter material till vår 

uppsats. När vi har letat efter vetenskapliga artiklar har vi främst använt oss av Business 

Source Premier (EBSCO) och Emerald vilka är sökfunktioner för artiklar tillgänglig via 

Umeå Universitetsbibliotek. Business Source Premier och Emerald anser vi vara 

användbara sökfunktioner då det finns mycket artiklar inom vårt valda ämne. En annan 

sökfunktion vi har använt är Google Scholar. Sökorden har vi skrivit på engelska 

eftersom artiklarna i Business Source Premier och Emerald är textade på engelska. Vi 

skrev även orden på svenska när vi letat artiklar genom Google Scholar. När vi har sökt 

har vi använt oss av ord inom communication och organizational structure. 

Ord vi har använt inom samt i kombination med communication/kommunikation och 

organizational structure/organisationsstruktur när vi sökt källor är,  

 Assimilate/tillgodogöra 

 Banker/banks 

 Centralized/centraliserad,  

 Channel/kanal 

 Decentralized/decentraliserad, 

 Formal communication/formell kommunikation 

 Internal communication/intern kommunikation 

 Intranet/intranät  

 Workload/arbetsbelastning 

 Quality/kvalitet 

 Quantity/mängd 

De artiklar vi har hittat har ibland lett oss vidare till andra artiklar av intresse. Vi har då 

använt oss av artiklarnas referenslistor för att hitta källor omnämnda i texten. Vi har 

även använt oss av Umeå Universitetsbibliotek för att finna kurslitteratur till våra 

teorier, denna litteratur har i sin tur lett oss vidare till ytterligare kurslitteratur eller 

artiklar. 



10 
 

Tidigare forskning som vi har använt oss av har vi fått tillgång till genom DiVa vilket är 

en databas för studentuppsatser och forskningspublikationer. DiVa ges via Umeå 

Universitets webbplats.  Tidigare studentuppsatser och forskningspublikationer har i sin 

tur lett till ytterligare artiklar eller litteratur. 

2.6 Källkritik 

 
Ejvegård (1996, s. 59 – 60) skriver att det är viktigt att ta hänsyn till äkthetskravet. 

Forskaren bör ställa sig frågan om underlaget är äkta, och om det kan finnas 

förvanskningar. Vidare menar författaren att materialet som används ska vara 

oberoende, det vill säga underlaget får inte vara vinklat. Då vi har använt oss av flera 

olika källor till våra teorier och en del kurslitteratur bedömde vi att detta minskade 

risken för att materialet skulle vara vinklat eller förfalskat.   

Johansson Lindfors (1993, s. 88 – 89) menar att det är viktigt att ta hänsyn till 

ursprunget och aktualiteten. Ursprunget handlar om att i den mån det är möjligt inte 

använda sig av andrahandskällor utan att nyttja originalkällor. En del av de artiklar som 

vi använt oss av har hänvisat till äldre källor och vi har så långt det är möjligt försökt 

leta upp originalkällan även om den har varit betydligt äldre. Vi har försökt att undvika 

andrahandskällor, men detta har inte varit fullt möjligt och vi har då ansett att det har 

varit av vikt att använda oss av dessa källor. 

Aktualitet eller färskhet menas att forskaren ska så långt det är möjligt använda sig av 

nyare forskning, dock menas det inte att det är olämpligt att nyttja äldre källor 

(Ejvegård, 1996, s. 61; Johansson Lindfors, 1993, s. 89 – 90). En del av den litteratur vi 

har använt oss av som behandlar kommunikation är äldre, bland annat Shannon & 

Weavers modell är från 1949. Vi har ansett att det har varit viktigt att ge läsaren en bred 

förståelse för kommunikationsmodeller samt vilken kritik som modellen har fått. Vi har 

även använt oss av nyare källor som vetenskapliga artiklar. Eftersom vi har använt oss 

av både äldre och yngre teorier kring kommunikation och organisationsstruktur, 

upplever vi att vi har uppfyllt kravet på aktualitet. Detta eftersom vi har tagit hänsyn till 

äldre litteratur men även så långt det är möjligt använt oss av nyare forskning. Enligt 

Ejvegård (1996, s. 61) är ytterligare ett krav vid källkritik samtidighetskravet vilket 

innebär att en händelse som är nedskriven i anknytning till händelsen har större 

trovärdighet. Vi har som tidigare nämnt försökt att ta hänsyn till detta då vi dels har sökt 

upp originalkällor även då dessa har varit äldre samt att vi använt oss av teorier inom 

kommunikation som är förhållandevis gamla.   
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3. Teoretisk referensram 
______________________________________________________________________ 

I det här kapitlet får läsaren en bakgrund till vad som har forskats om inom 

kommunikation och framförallt kommunikation inom organisationer. En diskussion förs 

kring de problem som uppstår genom olika kommunikationskanaler och typer av 

information. Den kommunikation som är av intresse är den interna och formella 

kommunikationen då det är denna som sker inom organisationen. Läsaren får en 

djupare förståelse för betydelse och användning av enkelriktad och dubbelriktad 

kommunikationsprocess. De teorier som valts ligger till grund för att svara på vår 

frågeställning.  

______________________________________________________________________ 

 

3.1 Kommunikation 

 
För att kunna använda och bearbeta begreppet kommunikation måste vi först tydliggöra 

vad som menas med begreppet. Vi har valt att följa Svenska Akademins ordlista för 

definitionen av ordet kommunikation som ” överföring av information”. (Svenska 

Akademin, 2006, s. 452) En ytterligare urskiljning på begreppet har gjorts av Heide et al 

(2005, s. 31) där författarna förstärker skillnaden mellan begreppen information och 

kommunikation. Författarna menar att information kan ses som en enkelriktad process 

medan kommunikation är dubbelriktad. Att kommunikationen är en dubbelriktad 

process anser även Macheridis & Knutsson (2007, s. 35) som menar på att 

kommunikation är ett tillstånd där det sker ett informationsutbyte. Det är detta 

informationsutbyte som är av intresse, för att ta reda på hur ledningens val av 

kommunikationskanal påverkar hur medarbetare upplever att de tillgodogör sig 

information.  

För att illustrera hur kommunikationsprocessen kan gå till har vi valt ut två kända 

kommunikationsmodeller. Den ena är Shannons & Weavers linjära 

kommunikationsmodell och den andra är Newcombs triangulära 

kommunikationsmodell. Att vi valt just dessa två modeller beror på att de är omnämnda 

i både nyare och äldre studier (Bowman & Targowski 1987; Frishammars, 2003; 

Newcomb, 1953; Nilsson, 2010). För tidigare forskning se appendix 1. De har även 

valts ut för att de skiljer sig åt när det gäller utformningen av hur ett meddelande ska 

transporteras och hur feedback ska återfås.  

Shannon & Weavers linjära kommunikationsmodell består av fem steg (sändare-

meddelande-kanal-mottagare -brus) och avsågs från början till telefoni (Larsson, 2008, 

s. 48). Modellen börjar med en informationskälla, denna källa ses även som 

beslutsfattare. Beslutsfattaren väljer vilket meddelande som ska föras vidare i ledet till 

sändaren. Sändaren i detta fall omvandlar meddelandet till en signal som sänds vidare 

genom en kanal till mottagaren. Bruset i modellen innefattar allt som stör signalen 

mellan sändning och mottagning. (Fiske, 1997, s.19) Denna modell är bra att tillämpa 

för att förklara hur kommunikationskanaler såsom mejl eller övrig elektronisk 

information förmedlas.  
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(Larsson, 2008, s. 48. Vår bearbetning) 

 

Bruset som nämns i Shannon & Weavers kommunikationsmodell kan delas in i två 

vidare begrepp, semantiskt brus och tekniskt brus. Det semantiska bruset beskrivs som 

feltolkning av det sända budskapet. Det tekniska bruset är störningar som uppstår inom 

kanalen, som gör att informationen inte når helt fram från sändaren till mottagaren. 

(Fiske, 1997, s.19 – 20) 

För vår studie får bruset betydelse beroende på vilken kommunikationskanal ledningen 

väljer att transportera meddelandet genom. Det är rimligt att anta att det semantiska 

bruset finns oavsett kommunikationskanal, eftersom det beror på medarbetarens 

tolkning av meddelandet. Det tekniska bruset beror istället på valet av 

kommunikationskanal eftersom till exempel intranät eller mejl är beroende av att det 

finns en strömkälla. Det är därför intressant för vår studie att se ifall ledningens val av 

kommunikationskanal skiljer sig åt beroende på organisationsstruktur. 

För att kunna kontrollera om meddelandet har nått fram tillfördes med tiden även 

feedback, vilket innebar att mottagaren svarar sändaren. I och med detta kunde kodning 

och avkodning kontrolleras mellan sändare och mottagare. (Larsson, 2008, s. 47 – 48) 

Shannon & Weavers kommunikationsmodell har kritiserats av bland annat Nilsson 

(2010, s. 141) för att den inte tar hänsyn till vad som kommuniceras, det vill säga det 

sända meddelandet. Det kan lika gärna vara en upprepning av sändarens meddelande av 

mottagaren och ändå räknas detta som kommunikation. Kommunikation ses vidare som 

effektiv först när meddelandet har blivit förstått av mottagaren (Kikoski, 1993, s. 87) 

Med hänsyn till detta har vi därför valt att även titta på Newcombs triangulära 

kommunikationsmodell. 

Den triangulära kommunikationsmodellen bygger på jämvikt mellan sändare, mottagare 

och omgivning. Ifall S (sändaren) meddelar information om något som M (mottagaren) 

inte håller med om eller inte förstår kallas detta O (omgivning) i modellen. S och M 

måste kommunicera tills att de båda har samma attityder mot O. Har de samma attityder 

så är systemet i jämvikt och informationen har avkodats på rätt sätt. (Newcomb, 1953, s. 

393) Newcombs modell tar därmed, till skillnad från Shannon & Weavers 

kommunikationsmodell, hänsyn till tolkning av det meddelande som har 

kommunicerats. 

BRUS 

Figur 1. Shannon & Weavers modell. 
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Figur 2. Newcombs modell. 

(Fiske., 1997, s. 50. Vår bearbetning). 

 

Kikoskis (1993) undersökning visade att personliga möten behövs i större utsträckning 

inom organisationer. Författaren menade som tidigare nämnts att kommunikation endast 

är effektiv när mottagaren har förstått meddelandet. Newcombs triangulära 

kommunikationsmodell lägger stort fokus på just tolkning, däremot tar den ingen 

hänsyn till kommunikationsprocessens största problem inom organisationer. Enligt 

Roger & Agarwala-Rogers (1976, referat i Heide et al., 2005, s. 83 – 84) är att det 

kommuniceras för mycket information. För lite information kan leda till att dåliga beslut 

fattas, dock kan även för mycket information leda till samma sak (Zhuang et al., 2011, 

s. 70) Det blir därför tydligt att balansen mellan nödvändig och relevant information är 

viktig inom en organisation för att minska risken för informationsöverbelastning för 

medarbetarna. 

Kommunikationsmodellerna får därmed relevans för vår studie då de belyser hur själva 

kommunikationen går till. De båda modellerna fokuserar på olika saker, Shannon & 

Weavers att kommunikationen går från sändare till mottagare. Newcomb lägger 

däremot stor tyngd på tolkning av meddelande. Enligt Frishammars (2003, s. 322) så 

kan den linjära kommunikationen som Shannon & Weaver förespråkade leda till att 

medarbetare måste leta ytterligare information själva. Samtidigt visar Nilssons (2010) 

studie om chefer som retoriker, att ledarna som undersöktes inte tyckte att 

kommunikation handlar om hur meddelandet presenteras och tolkas. Det viktigaste 

visade sig vara hur meddelandet har skickats från sändare till mottagare, detta i enlighet 

med Shannon & Weavers modell. Studien visade att en person i ledande ställnings 

största problem på organisatorisk nivå var att hitta rätt sorts kanal att skicka 

meddelandet genom. Detta kan kopplas till vår studie vars syfte är att se huruvida 

organisationsstrukturerna påverkar hur medarbetare upplever att de tillgodogör sig 

information från ledningen. Beroende på hur en organisation är uppbyggd kan det 

slutliga kommunicerade meddelandet bli förvrängt, speciellt om organisationens 

hierarki har flera nivåer (Leavitt, 2003, s. 102). Faktorer om hur meddelandet har 

transporteras och genom vilken kanal påverkas därmed av olika organisationsstrukturer 

när det gäller framkomlighet av kommunikation. Det som får betydelse är hur 

ledningens val av kommunikationskanal påverkar hur medarbetare själva upplever sitt 

tillgodogörande.  
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3.1.1 Kommunikation i organisationen 

 

Hur kommunikation sker inom organisationen är av intresse för att ge läsaren en 

förståelse för hur kommunikationen fungerar. Denna kunskap behövs för att sedan 

kunna göra en jämförelse av två olika organisationsstrukturer. 

 

Den pyramidformade modellen nedan beskriver det interna informationsflödet och visar 

hur ledningen kommunicerar med sina medarbetare. Detta är av vikt för denna uppsats 

då vi är intresserade av hur ledningens information tillgodogörs av organisationens 

medarbetare. För att kunna förstå detta måste vi veta hur den hierarkiska ordningen ser 

ut och dess funktioner. Modellen är uppdelad i tre skikt för att ge en generell överblick 

på den hierarkiska ordningen som en större organisation innehar.  

 

I det översta skiktet verkar ledningen, här fattas beslut som är strategiska. Exempel på 

strategiska beslut är organisationens mål, strategier, struktur och förändringar. För att 

denna typ av information ska kunna bli förstådd krävs det ytterligare ett skikt. Det 

mittersta skiktet, där mellanchefer verkar, har därför kommunikation som utgångspunkt. 

Både medarbetare och ledning vänder sig till dessa mellanchefer, ledningen för att 

informera om de beslut som fattas och medarbetare för att få reda på vad som ska göras. 

I det nedersta skiktet arbetar de vi har valt att kalla för medarbetare. För att dessa ska 

kunna få tillgång till information som rör deras dagliga arbete krävs det att 

kommunikationen fungerar genom hela pyramiden. (Dawson-Shepard, 1997, s. 159 – 

160) 

 

 

 

Figur 3. Hierarki av intern kommunikation 

(Dawson-Shepard., 1997, s. 159. Vår bearbetning).  

 

Vår studie belyser hur ledningen väljer att kommunicera information till sina 

medarbetare genom olika kommunikationskanaler. Eftersom den största delen av 

informationen går genom det mellersta ledet får chefer en stor betydelse när det gäller 

informationsflödet från ledning till medarbetare. Det är därför av vikt att reda ut 

begreppen chef och ledare. Jönsson & Strannegård (2009) gör skillnad på begreppen 

Ledning 
Policy/Beslut 

Mellanchefer 
Lyssna/Feedback 

Diskussion/Tolkning 
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chef och ledare. De menar att en ledare inte kan tvinga någon att lyda, utan det är ett val 

som görs. En chef är tillvald och har rätt att fatta beslut som medarbetare måste följa. 

Skillnaden mellan dessa begrepp är därmed den befogenhet som chefer kan utöva över 

sina medarbetare. Vidare menar författarna att begreppen chefskap och ledarskap inte 

bör särskiljas, eftersom båda är associerade med varandra. Ledarskap uppkommer i 

olika situationer och anses av Jönsson & Strannegård (2009, s. 22 – 23) som en form av 

övertygande. Dock är det inte hur ledare övertygar sina medarbetare som är av intresse 

för vår uppsats, utan den befogenhet som chefer har över sina medarbetare. 

 

Att anta rollen som chef innebär att personen tar på sig förväntningar både från chefer 

över en, samt från sina medarbetare (Jönsson& Strannegård, 2009, s. 22 – 23) Hur 

chefer agerar i sin maktposition kan påverka hur de uppfattas. Toor & Ogunlana (2009) 

undersökte negativa sidor hos ledare. De fann att dålig kommunikation var en 

bidragande faktor till att medarbetare bedömde ledare som inkompetenta, vilket kan 

medföra att förtroendet för ledaren minskar. Här får kommunikationen en betydande 

roll eftersom hur chefer uppfattas kan påverka hur medarbetare upplever 

kommunikationen till sina chefer. 

 

I en studie gjord av Nienaber & Roodt (2008) sammanfattade de att studenter vid en 

managementutbildning inte ansåg att det fanns någon skillnad mellan ledarskap och 

chefer. Studien stärker Jönsson & Strannedgårds (2009) argument om att inte skilja 

mellan chef och ledare mer än att en ledare inte behöver vara officiellt vald till sin 

position. Vi kommer i vår uppsats att skriva om de ledare som är tillvalda chefer. Detta 

eftersom att det är den personen som ledningen har valt att förmedla sin information 

genom för att nå ut till medarbetarna. När vi skriver ledare menar vi personer i ledande 

ställning med befogenhet över medarbetare. Därav blir cheferna av intresse för vår 

uppsats eftersom det är genom dessa chefer som ledningen kan förmedla 

organisationens mål och strategier till medarbetarna. 

 

3.1.2 Formell och Intern kommunikation 

 

Inom kommunikationen i organisationer ingår fyra olika delar. Dessa är formell, 

informell, intern och extern kommunikation. Formell och informell kommunikation 

finns i den interna och externa kommunikationen (Larsson, 2008, s. 80) Figuren nedan 

är en modell över hur delarna intern, extern, informell och formell kommunikation 

relaterar till varandra. Eftersom den interna kommunikationen sker inom 

organisationen, mellan ledning och medarbetare så är det de rutor som behandlar 

formell och intern kommunikation vi i huvudsak kommer att fokusera på. Extern 

kommunikation är den kommunikation som sker utåt från organisationen. Det kan till 

exempel vara kommunikation till journalister eller andra organisationer. (Johansson & 

Ottestig, 2011, s. 149 – 150.) Eftersom vi är intresserade av den information som går 

från ledning till medarbetare kommer vi inte att beröra den externa kommunikationen. 

 “Internal communication is generally defined as the communication flow among 

people within the boundaries of an organization”. (Mazzei, 2010, s. 221)  

 

Intern kommunikation är därmed, som namnet antyder, den kommunikation som sker 

inom ramen för organisationer. För att ledningens strategi ska fungera måste den interna 

kommunikationsprocessen genomsyra hela organisationen. Ett flertal studier har visat 
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att det är viktigt att medarbetare får ta del av information som rör deras organisation 

internt istället för externt genom andra källor som exempelvis media. (Eppler, 2012, s. 

34; Clutterbuck & James, 1993, s. 251; Mazzei, 2010, s. 222). På grund av detta har vi 

därför valt att se till den interna kommunikationen och inte till den externa. Detta 

eftersom studierna ovan betonar vikten av att medarbetare ska bli informerade internt i 

organisationen. 

  

Figur 4. Översikt av formell och informell kommunikation i relation till extern och 

intern kommunikation 

(Larsson., 2008, s. 80. Vår bearbetning). 

 

Inom den interna kommunikation är det ledningsfunktionen och den informativa 

funktionen som riktar sig mot medarbetarnas kommunikation. Mazzei (2010, s. 226) 

fann i sin undersökning att en organisation definierar intern kommunikation som ett 

informationsutbyte mellan medarbetare. Richmond & McCroskey (refererad i Heide et 

al., 2005, s. 43 – 44) beskriver ledningsfunktionen som den interna kommunikation 

vilken fokuserar på att få medarbetare att bidra till organisationens mål. Denna funktion 

är intressant för oss eftersom det är information om organisationens mål som vi ämnar 

undersöka.  

En annan funktion inom den interna kommunikationen är den informativa funktionen. 

Denna funktion går ut på att se till att medarbetare har tillräckligt med information för 

att kunna utföra sina arbetsuppgifter. (Richmond & McCroskey refererad i Heide et al., 

2005, s. 43 – 44) Eppler (2012, s. 36) fann dock att det är en balansgång med hur 

mycket information som ledningen bör delge och att de ska fokusera på det som 

ledningen anser är viktigast. Då vi avser att undersöka hur medarbetare upplever att de 

tillgodogör sig information om ledningens mål och strategier är det som tidigare nämnts 

ledningsfunktionen som kommer att bli aktuell i vår uppsats.  

Enligt Thomas et al (2009) kan undanhållning av information från ledningen orsaka 

opålitlighet hos de anställda. Likaväl kan tillit som är baserad på värderingar mellan 

arbetare och skapade genom information öka förtroendet hos de anställda. (Thomas et 

al., 2009, s. 290) Som tidigare nämnts kan även dålig kommunikation vara en 

bidragande faktor till att förtroendet för chefers kompetens minskar (Toor & Ogunlana, 

2009, s.290). 
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Den informella kommunikationen är den kommunikation som sker mellan medarbetare. 

Denna kommunikation liknar den horisontella kommunikationen vilken är mellan olika 

avdelningar eller divisioner inom en organisation. (Postmes et al., 2001, s. 227) Vid 

medarbetares engagemang fann Postmes et al (2001, s. 231) att medarbetare var mer 

engagerade i organisationen om de fick informationen genom formella kanaler än 

genom informell kommunikation. Eftersom vi är intresserade av hur medarbetare 

upplever att de tillgodogör sig information från ledningen kommer vi inte att undersöka 

om medarbetares uppfattning av hur de tillgodogör sig information påverkas av sina 

kollegor, det vill säga genom informell kommunikation.  

Vi är medvetna om att den interna och informella kommunikationen kan vara en 

betydande faktor när det gäller medarbetares tillgodogörande av information. Dock 

belyser vår uppsats ledningens information och sättet de förmedlar denna till 

medarbetarna. Om vi skulle fokusera på den informella kommunikationen skulle även 

medarbetarnas relation till varandra vara en avgörande faktor och enligt vår mening 

skulle därmed resultatet bli svårt att applicera på fler organisationer än de vi undersöker. 

Vi är i huvudsak intresserade av medarbetares egen upplevelse om hur de tillgodogör 

sig information, inte i vilken utsträckning de frågar sina kollegor om informationen de 

har fått ta del av. Det är hur ledningens val av kommunikationskanal påverkar 

medarbetare upplevda tillgodogörande av information som är av intresse i vår uppsats. 

Inom den informella och interna kommunikationen ingår bland annat oplanerade möten 

i grupp, detta är inte en kommunikationskanal som ledningen har valt att kommunicera 

genom.  Grunden för vår undersökning ligger i ledningens val av kommunikationskanal, 

vilket medför att för vår studie är det den interna och formella kommunikationen som 

får betydelse.  

Den formella kommunikationen inom en organisation fokuserar på att ge information 

om mål, policy och regler till de anställda. (Larsson, 2008, s. 81) Kommunikationen 

fungerar som ett verktyg för organisationens anställda, så att kunskap och 

organisationsmål ska kunna omvandlas till handling och resultat (Heide at al., 2005, s. 

19). Clutterbuck & James (1993) skriver i sin studie att den interna kommunikationen 

inte än används på ett effektivt sätt. De menar även att verktyg måste utvecklas för att 

den interna kommunikationen ska kunna utnyttjas. Raina (2010) skriver dock att det är 

en viktig del av ledarskapet att skapa kommunikation som fungerar med både högre 

chefer och medarbetare. Vidare måste ledarna utvärdera kommunikationen regelbundet. 

(Raina, 2010, s. 346) Denna studie belyser vikten av att formell kommunikation 

fungerar och hur ofta kommunikationen granskas kan vara en faktor som påverkar hur 

medarbetare upplever att de tillgodogör sig information. 

 

Figur 5. Översikt av formell kommunikation i relation till intern kommunikation. 

(Larsson., 2008, s. 80. Vår bearbetning). 
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I figuren ovan kan det avläsas att det är den interna och formella kommunikationen som 

behandlas. Under den interna och formella delen i figuren finns kommunikationen om 

inriktning och organisationsteknik. Det finns en del forskning kring hur ledare ska 

kommunicera. Det är viktigt att ledare håller sina medarbetare informerade även om de 

inte har ett slutgiltigt svar. Om ledare inte kontinuerligt informerar sina medarbetare, 

kan detta skicka ut signaler om att ledningen antingen inte gör någonting eller att de inte 

litar på sina medarbetare. (Toor & Ogunlana, 2009; Nilsson, 2010; Sinickas, 2001, s. 1 

– 2)  

Eppler (2012, s. 33) anser att det därför är av yttersta vikt att informationen är 

lättillgänglig, annars kommer medarbetare att strunta i informationen de har fått ta del 

av och vända sig till andra källor. Författaren menar även att det är svårt för den som 

kommunicerar att veta om mottagaren har uppfattat eller tagit emot det kommunicerade 

meddelandet. Att det kan brista i kommunikationen gör att det blir tydligt att ledningen 

måste utvärdera kommunikationen vilket Raina (2010) styrker med sin studie.  

Den kommunikation som har diskuterats ovan är dels inom organisationer men även 

mellan ledning och medarbetare, samt medarbetare emellan. Kommunikationen mellan 

ledning och medarbetare kan dels gå nedåt men även uppåt inom organisationen. Som 

tidigare nämnts kan den kommunikation som sker mellan medarbetare kallas för den 

horisontella kommunikationen. Vi har som tidigare nämnts valt att inte undersöka den 

informella kommunikationen eftersom vi ämnar undersöka hur medarbetare upplever att 

de tillgodogör sig information som rör organisationen. Den information som rör 

organisationen är mål och strategier och denna information hamnar under den formella 

kommunikationen. Detta leder oss in på den uppåtgående, nedåtgående och horisontella 

kommunikation.  

 

Daft & Steers Modell, uppåtgående, nedåtgående och horisontell kommunikation. 

Kommunikation inom organisationer kan ske på tre olika sätt enligt modellen för 

formell kommunikation. Dessa är uppåtgående, horisontell och nedåtgående 

kommunikation. (Daft & Steers, 1986, s. 537).  

Horisontell kommunikation kan ske mellan olika avdelningar inom organisationen och 

detta ökar effektiviteten inom organisationen. Denna typ av kommunikation sker ofta 

genom formella rapporter och scheman. Uppåtgående kommunikation är 

kommunikation från medarbetare till ledningen. Denna kommunikation kan ske på olika 

sätt, genom att ledningen talar med medarbetare eller skickar ut olika undersökningar.  

Kommunikation som går från ledning till medarbetare är nedåtgående kommunikation. 

Denna kommunikation sker genom varierande kanaler, exempelvis organisationens 

egna nyhetsbrev eller gruppmöten och förmedlar vilka mål och strategier som 

organisationen har. (Daft & Steers, 1986, s. 537 – 541) 
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Figur 6. Downward, Upward and Horizontal Communication in Organizations. 
(Daft & Steers, 1986, s. 538. Vår bearbetning).  
 

Den uppåtgående kommunikationen är som tidigare nämnts den som går från 

medarbetare till ledningen. Den information som här blir intressant för vår studie är 

feedback från medarbetare till ledning som berör den nedåtgående kommunicerade 

informationen. Milliken et al (2003) fann i en studie med 40 medarbetare att 

medarbetare inte alltid känner sig bekväma med att ge feedback till sina chefer. Detta 

eftersom medarbetaren själv kan uppleva att medarbetaren kan framställas i dålig dager. 

Som tidigare nämnts fann White et al (2010) att personliga möten och gruppmöten med 

chefer var en uppskattad kommunikationskanal för att ge feedback till sina chefer. Det 

är av vikt att möjligheten att ge feedback är uppskattat, men det är mindre klart i vilken 

utsträckning som medarbetare utnyttjar detta och genom vilka kommunikationskanaler 

som är att föredra. Därför blir en del av vår undersökning att ta reda på om medarbetare 

ger feedback till sina chefer angående den kommunicerade informationen. Genom att 

studera organisationernas kommunikationskanaler får vi svar på om medarbetarna 

värdesätter möjligheten att kunna ge feedback. Eftersom ledningens val av 

kommunikationskanal kan påverka hur medarbetare upplever att de tillgodogör sig 

information blir det en intressant del att ta reda på om medarbetare ger feedback till sina 

chefer. Feedback gällande både hur medarbetarna upplever ledningens val av 

kommunikationskanaler samt den kommunicerade informationen.   

Nedåtgående kommunikation är inom vilken ledningen informerar om mål och 

strategier till medarbetare (Postmes et al., 2001, s. 227). Här ligger tyngdpunkten på 

vilken information som går från ledning till medarbetare och hur den tillgodogörs av 

medarbetarna. Nedåtgående kommunikation kan delas in i olika områden där bland 

annat mål och strategier är det som ska gå från ledningen till medarbetarna. Det är sedan 

upp till medarbetarna att använda denna information så att de kan bidra till 
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organisationens mål och strategier. (Daft & Steers, 1986, s. 538) En organisations mål 

är startpunkten för strategin som organisationen bör tillämpa (Khalifa, 2011, s. 25).  

”The mission statement spells out the underlying motivation for being in business in the 

first place – the contribution to society that the firm aspires to make”. (Collis & 

Rukstad, 2008, s. 85)  

 

För att klargöra vad mål är för något för en organisation så menar Khalifa (2011, s. 26) 

och Vasconcellos e Sá et al (2011, s. 99) att organisationens mål behandlar vad 

organisationen ska göra och varför den existerar. Det är denna information, dels om 

organisationens mål men även strategin för att uppnå målen som kommuniceras till 

medarbetare som är av intresse för oss.  

 

Organisationers mål är allmänt förekommande men kanske inte så enkla att ta till sig. 

Om målen är för breda för organisationen skulle de tjäna på att göra sina mål enklare att 

tillgodogöra sig. Detta gäller särskilt om målen ska förstås av medarbetare på lägre 

nivåer inom en organisation. (Sattari et al., 2011, s. 289) Vår studie fokuserar inte på 

om organisationens mål är för breda utan snarare på valet av kommunikationskanal som 

informationen transporteras genom och om detta har en påverkan på hur medarbetare 

upplever sitt tillgodogörande. Tydliga mål och visioner tillsammans med olika 

kommunikationskanaler leder till att medarbetare i högre grad tillgodogör sig kunskap 

och har lättare att applicera denna kunskap. (Kim & Lee, 2010, s.144; 146)  

Väl fungerande nedåtgående kommunikation leder till att effektiviteten för hela 

organisationen ökar. Positiva effekter såsom bättre planering, struktur och 

kommunikation är ett resultat av ledningens förmåga att presentera korrekt och tydlig 

information till sina medarbetare. Det är viktigt att ge sina medarbetare tid att ta till sig 

information och det ligger i chefers intresse att uppmuntra att medarbetare utnyttjar 

intranät och att de läser organisationens nyhetsbrev. Om ledare inte uppmuntrar till detta 

beteende måste de lägga tid på att personligen informera sina medarbetare. (Raina, 

2010, s. 345; Sinickas, 2001, s. 2)  

Vi kommer att undersöka den nedåtgående och uppåtgående kommunikationen inom 

både en centraliserad och decentraliserad organisation. Horisontell kommunikation är 

den kommunikation som sker mellan medarbetare som arbetar på samma nivå inom 

organisationen (Bartels et al., 2010, s. 212). Identifikation med organisationen beror 

däremot på kommunikationen som sker mellan ledning och medarbetare. (Bartels et al., 

2010, s. 220) Vi kommer inte undersöka den horisontella kommunikationen som sker 

mellan olika avdelningar inom en organisation. Det är i huvudsak den kommunikation 

som sker mellan ledning och medarbetare som ligger till fokus för vår undersökning, 

inte om medarbetare kommunicerar med varandra eller andra avdelningar. Det är den 

nedåtgående kommunikationen som sprider mål och strategier från ledningen till 

medarbetare och den uppåtgående kommunikationen ger medarbetare möjlighet att ge 

feedback. Det är denna information och tillgodogörandet av den som är intressant för 

oss. 

När ledningen kommunicerar exempelvis genom kommunikationskanalen mejl uppstår 

en enkelriktad process eftersom sändaren av meddelandet inte har speciellt stor kontroll 

över vad mottagaren gör med meddelandet (Vidgen et al., 2011, s. 87 – 88). Detta kan 

kopplas samman med nedåtgående kommunikation. Om ledningen väljer att 

kommunicera nedåt i organisationen via en enkelriktad process vet de inte vad 
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medarbetarna gör med informationen. Detsamma gäller om medarbetarna väljer att 

kommunicera uppåt till sina chefer genom en enkelriktad process.  

Om ledningen istället kommunicerar via en dubbelriktad process såsom gruppmöten 

sker kommunikationen genom både nedåtgående kommunikation samt uppåtgående 

kommunikation. Detta eftersom ledningen informerar och medarbetare har möjlighet att 

direkt ge feedback tillbaka till ledningen (Vuuren et al., 2007, s. 124). Det är därför av 

intresse för oss att undersöka både den nedåtgående och den uppåtgående 

kommunikationen. Detta för att undersöka hur ledningens val av kommunikationskanal 

påverkar hur medarbetare upplever att de tillgodogör sig information. Det centrala här 

är medarbetarnas tillgodogörande, och hur de själva upplever detta. 

 

3.2 Tillgodogörande 

 
Med tillgodogörande menar vi hur medarbetare uppfattar och använder sig av den 

kommunicerade information som de har fått ta del av. Xu et al (2010) fann i sin studie 

att hur medarbetare upplever information, kan vara en indikator på vilken 

kommunikationskanal som medarbetare föredrar att söka efter information genom. 

Detta visar på att hur medarbetare upplever att de tillgodogör sig information och 

genom vilka kommunikationskanaler kan ha samband. De indikatorer vi har valt att 

använda oss av för att mäta hur medarbetare upplever att de tillgodogör sig information 

är kvalitet, mängd, tid motivation och arbetsbelastning. 

 

Ledningsfunktionen möjliggör men även begränsar möjligheten till ett effektivt samspel 

och kommunikation mellan ledning och medarbetare. De olika typer av strukturer som 

utgörs av ledningen bidrar till och består av särskilda relationella sammanhang. Dessa 

har i sin tur en påverkan och bidragande effekt i kommunikationen mellan ledning och 

medarbetare, inom organisationen. Dessa ledningsstrukturer skapar den formella och 

traditionella prägel som sätts på samspelet mellan ledning och medarbetare inom 

organisationen. Som en funktion av denna formalisering uppstår tydliga förväntningar 

på kommunikationen mellan ledning och medarbetare. Förväntningar såsom hur 

kommunikationen går till och innehållet av denna. (Bisel et al., 2012, s. 130) 

Bisel et al (2012) diskuterar med referens till Drew & Heritage (1992) betydelsen av 

sammanhang och situation som råder vid kommunikation inom organisationen. 

Sammanhanget spelar en avgörande roll för hur den förmedlande parten, i detta fall 

ledningen, uttrycker information samt för hur mottagaren, medarbetare, uppfattar 

informationen. (Bisel et al., 2012, s. 130) Tyngdpunkten ligger här vid hur ledningen 

kommunicerar information, samt hur medarbetaren upplever att de tillgodogör sig denna 

information. 

Oavsett vilken nivå medarbetarna befinner sig på inom organisationen föredrar dessa att 

tillgodogöra sig information direkt från organisationens ledning. Medarbetare upplever 

att information som kommer direkt ifrån ledningen och som sprids därifrån inom hela 

organisationen har en högre grad av trovärdighet än den som förmedlas genom flera 

medarbetare uppifrån och ned. (White et al., 2010, s. 72)  

White et al (2010, s. 72) grundar med stöd av sin undersökning att information som 

förmedlas genom nedåtgående kommunikation inom organisationen, uppfattas av 

anställda som ett svårare sätt att förmedla konsekvent information till alla medarbetare. 
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På så vis tappar den ursprungliga informationen värdet. Författarna menar att de 

medarbetare inom organisationen som var mest nöjda med den interna 

kommunikationen var de som fått ta del av och tillgodogjort sig information från ett 

flertal olika kommunikationskanaler. Författarna fann även att många anställda värderar 

personliga kommunikationskanaler högt, såsom möten, även om dessa anses 

tidskrävande. (White et al., 2010, s. 74) Detta visar på att ledningens val av 

kommunikationskanal för att förmedla sin information påverkar hur medarbetare 

upplever sitt tillgodogörande av informationen.  

Hwang et al (2010, s. 120 – 121) menar att det är viktigt hur hantering av information 

sker eftersom detta är av vikt för hur medarbetare ska kunna utföra sina arbeten. Hur väl 

en medarbetare utför sitt arbete kan bli påverkat av individuella egenskaper såsom 

informationsmotivation, informationskapacitet och informationsbeteende. Hur de olika 

delarna förhåller sig till varandra är illustrerat nedan i figur 7. Vidare skriver författarna 

att informationsmotivation är hur villig medarbetare är till att leta efter information. 

Informationskapacitet hos medarbetare indikerar hur väl individen använder sig av, 

samt tillämpar information, det vill säga, hur denne tillgodogör sig information. (Hwang 

et al., 2010, s. 114)  

 

 

 

  

(Hwang et al., 2010, s. 120. Vår bearbetning).  

 

3.2.1 Kvalitet 

 

Kvaliteten på information kan påverka tillgodogörandet av den. Thomas et al (2009, s. 

305) fann att kvalitet på information kan öka förtroendet för kollegor och chefer hos 

medarbetare. Vidare definierar författarna kvalitet på information som hur korrekt den 

är, lämplighet och användbarheten på informationen. (Thomas et al., 2009, s. 290). 

Ledningen är de som sätter målen för organisationen och strategierna för att nå dessa. 

Ledningen måste därför få förtroende från medarbetare för att kunna visa medarbetare 

hur deras arbete kopplas till organisationens mål och strategier. Det är därför av yttersta 

vikt att ledningen ger medarbetare information av hög kvalitet så att medarbetare kan 

utföra sina arbeten. (Thomas et al., 2009, s. 303)  

 

Kuo & Ye (2010, s. 288) menar att om medarbetare inte förstår hur de ska använda sig 

av den information de får ta del av kan detta leda till att de inte kan tillgodogöra sig 

informationen.  Detta visar på att kvalitativ information är viktigt för att medarbetare 

ska kunna tillgodogöra sig ledningens information och på så sätt arbeta i enlighet med 

organisationens strategier för att uppnå de satta målen. 

Figur 7. Framework 
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Kommunikativ tillfredställelse bland medarbetare definieras med hjälp av ett flertal 

olika aspekter med perspektiv på kommunikation, bland annat mängden av information 

och kvaliteten på denna. Flera studier som gjorts påvisar den viktiga innebörden av 

tillfredställande kommunikation och dess kvalitet. Den kommunikativa kvaliteten har 

stark inverkan på medarbetares attityder gentemot arbetet, motivation, utförande, 

produktivitet och hängivenhet till organisationen. Medarbetare som upplever ett dåligt 

kommunikativt förhållande till sina överordnade tenderar bland annat att ha mindre 

organisatorisk lojalitet, högre arbetsfrånvaro och reducerad produktivitet. Att uppleva 

ett tillfredställande kommunikativt utbyte med överordnade på arbetsplatsen är därför 

av stor vikt i syfte att uppnå högsta möjliga tillfredställelse hos medarbetare gentemot 

deras arbete och därmed organisationens framgång. (Madlock & Booth-Butterfield, 

2012, s. 28) 

 

3.2.2 Mängd 

 

Mängden av information som medarbetare får ta del av, kan påverka hur medarbetare 

upplever att de tillgodogör sig informationen. Enligt Thomas et al (2009, s. 290; 306) 

handlar mängden av information om medarbetarna upplever att de har blivit tillräckligt 

informerade. Författarna fann även att mängden av information var en viktig aspekt när 

informationen kom från ledningen. Vad denna studie visar är att mängden kan påverka 

hur medarbetare upplever att de tillgodogör sig informationen. 

Medarbetare hävdar enligt studien gjord av White et al (2010) att de föredrar att ta del 

av information med hjälp av mejl men att de egentligen föredrar ett interpersonellt 

utbyte av information, exempelvis den som sker genom möten. Mejl framstår många 

gånger som ett smidigt sätt att utbyta information inom organisationen. Dock på grund 

av den stora mängd som erhålls varje dag tenderar medarbetare att enbart ytligt se över 

sin inkorg för mejl. Detta istället för att läsa varje brev noggrant vilket bidrar till att en 

del information går förlorad. (White et al., 2010, s. 74 – 75) Denna typ av 

kommunikationskanal anses därför vara effektiv i syfte att utbyta information men inte 

att kommunicera (White et al., 2010, s. 78). Mängden av information kan påverka hur 

medarbetare tillgodogör sig information, men det är mindre klart vilka 

kommunikationskanaler som ledningen ska använda sig av. Här blir det även av vikt om 

mängden av information har ett samband till ledningens val av kommunikationskanal 

och hur medarbetare upplever att de tillgodogör sig information.  

 

3.2.3 Tid 

 

Tid är ytterligare en aspekt av tillgodogörandet. Hur lång tid det tar för en medarbetare 

att tillgodogöra sig information kan vara påverkat av individuella egenskaper som 

modellen ovan visar. Tid när det handlar om tillgodogörandet kan även vara den tid 

medarbetare använder sig av för att söka efter användbar eller ytterligare information. 

Organisationens webbsida som kommunikationskanal uppfattas av många anställda som 

informativ med perspektiv på den information som webbsidor oftast delger. Men trots 

dess flexibla åtkomst så upplever många medarbetare att det finns för lite tid att surfa 

och på så vis tillgodogöra sig den information som erbjuds på webbsidan. Webbsidan 
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uppfattas som god i syftet att erhålla specifik, arbetsrelaterad och arkiverad information 

men som mindre effektiv i kommunikativt syfte. (White et al., 2010, s. 74 – 75) 

Xu et al (2010, s. 212) fann att medarbetare spenderar mycket tid till att leta efter 

information men att det är svårt att hitta värdefull information. Detta visar på att det är 

ytterst viktigt att ledningen inte bara delger information, men även att informationen är 

sådan att medarbetare kan tillgodogöra sig den utan att de behöver söka efter ytterligare 

information. Vikten ligger här vid att ledningen kommunicerar på så sätt att det ökar 

tillgodogörandet för medarbetare. När det handlar om att leta efter ytterligare 

information eftersom den kommunicerade informationen inte varit tillräcklig kan 

ledningens val av kommunikationskanal påverka hur medarbetare upplever att de 

tillgodogör sig informationen. 

 

3.2.4 Motivation 

 

Motivation kan påverka hur medarbetare upplever att de tillgodogör sig information 

som berör organisationen. Hur ett meddelande upplevs påverkas av individuella 

egenskaper såsom motivation och uppfattning. (Bambacas & Patrickson, 2008, s. 65) 

Hwang et al (2010, s. 114) menar att motivation i kombination med information är hur 

villiga medarbetare är att använda sig av den information som de har fått ta del av.  

Hur chefer agerar och hur effektiva de är påverkar medarbetares motivation till arbetet. 

Om medarbetare är mer motiverade för att utföra sina arbetsuppgifter påverkar detta på 

så sätt att det är lättare för organisationen att nå sina mål. (Mahal, 2009, s. 45 – 46) 

Bambacas & Patrickson (2008, s. 52 – 53) menar att motivera sina medarbetare innebär 

att ledare bland annat måste sätta mål och tydliggöra förväntningar på medarbetare. Hur 

motiverad en medarbetare är och hur väl denne förstår vilka förväntningar som finns 

samt vilka mål medarbetaren ska bidra till, kan påverka hur väl en medarbetare upplever 

att han eller hon tillgodogör sig information.  

 

3.2.5 Arbetsbelastning 

 

Den arbetsbelastning som medarbetare upplever att de har kan påverka hur medarbetare 

upplever att de tillgodogör sig information från ledningen. Om en medarbetare upplever 

att arbetsbelastningen är för stor kan medarbetare känna att han eller hon inte har tid 

med den information som medarbetaren får ta del av. Ilies et al (2010, s. 409) menar att 

den dagliga arbetsbelastningen är de krav medarbetaren uppfattar att han eller hon har 

under dagen inom sitt arbete. 

Medarbetare som arbetar inom tjänsteföretag kan känna av stress från sin 

arbetsbelastning. Detta eftersom inom tjänsteföretag måste medarbetarna möta 

kundernas krav. (Jaramillo et al., 2011, s. 349) Arbetsbelastning kan därmed påverka 

hur medarbetare upplever att de tillgodogör sig information från ledningen. Detta blir 

även av vikt för vår undersökning eftersom de medarbetare vi ämnar undersöka arbetar 

inom tjänstesektorn. 
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3.3 Enkelriktad och dubbelriktad process 

 
Ledningens val av kommunikationskanaler kan påverka hur medarbetare upplever att de 

tillgodogör sig ledningens information. I följande del kommer vi att förklara den 

enkelriktade och dubbelriktade processen.  

Som tidigare nämnts har vi valt att titta på två välkända kommunikationsmodeller. 

Shannon & Weavers kommunikationsmodell tog till en början inte hänsyn till tolkning 

och avkodning, detta tillfördes senare till modellen. (Larsson, 2008, s. 47 – 48) Det är 

av denna anledning omöjligt för sändaren av meddelandet att veta om meddelandet har 

nått fram eller om det har blivit tolkat på rätt sätt av mottagaren. Shannon & Weavers 

modell kan därför ses som en enkelriktad process där sändaren sänder ett meddelande 

men saknar sedan möjlighet att veta om meddelandet har nått fram. Nilsson (2010, s. 

141) har som tidigare nämnts kritiserat modellen på grund av att det inte går att 

kontrollera vad det är som egentligen kommuniceras.  

Mejl är en kommunikationskanal där sändaren skickar ett meddelande till mottagen, 

men när väl meddelandet är skickat har sändaren lite kontroll över vad mottagaren gör 

med meddelandet. Vidgen et al (2011, s. 87 – 88) menar att ett mejl är ett smidigt, 

tidsvinnande och kostnadseffektivt sätt att sända ett meddelande som även går att skicka 

till fler än en person i jämförelse med exempelvis ett traditionellt brev. Dock när mejlet 

har nått fram till den avsedda mottagaren kan mottagaren välja att läsa meddelandet 

eller låta det finnas kvar i inboxen. Mottagaren kan även välja att direkt ta bort 

meddelandet. Den dåliga kontrollen som sändaren har över meddelandet går även i 

likhet med intranät eller organisationens nyhetsbrev. Sändaren kan där lägga ut 

information men har lite möjlighet att kontrollera om informationen har nått fram till 

den avsedda mottagaren eller om informationen har blivit förstådd. Det kan även vara så 

att mottagaren väljer att läsa meddelandet och anse att detta är viktigt. Enligt Rowley 

(1999, s. 72) kan mejl ses som ett substitut till telefonsamtal. Detta medför att eftersom 

mejl kan anses vara en enkelriktad process faller även telefoni under denna kategori. 

Det är med stöd av detta som mejl, telefoni, intranät och nyhetsbrev kan anses vara en 

enkelriktad process i likhet med Shannon & Weavers modell.  

Enligt Vuuren, et al (2007, s. 124) kan kommunikation genom chefer påverka hur 

medarbetare uppfattar organisationen. Detta visar på att personliga möten med chefer 

kan influera medarbetares attityder mot organisationen. Vuuren et al (2007, s. 124) fann 

att det visade sig att medarbetarna kände sig tillfredställda med att kunna ge feedback 

till sin chef. Det är då kommunikationskanalerna gruppmöte och personligt möte som 

berörs av att medarbetare har möjlighet att ge feedback direkt till sina chefer. På så sätt 

uppstår en dubbelriktad process som vid Newcombs kommunikationsmodell. Vi har 

valt att koppla modellerna till dessa processer och kommunikationskanaler. Vi har delat 

in kommunikationskanalerna i dessa två processer eftersom vi undersöker flera olika 

kommunikationskanaler. Detta eftersom vi inte endast vill undersöka den ena av 

processerna. Vi vill undersöka hur ledningens val av kommunikationskanaler påverkar 

hur medarbetare upplever att de tillgodogör sig ledningens information inom två olika 

organisationsstrukturer.  
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För figurer i tabellen, se figurförteckning. 

 

3.3.1 Kommunikationskanaler  

 

Vi har redan berört vikten av hur information sprids inom organisationer. Ledningens 

val av kommunikationskanal kan vara av olika preferens för medarbetare. Det kan skilja 

vilken typ av information, mängd och genom vilken kanal medarbetare upplever att de 

tillgodogör sig informationen. I en studie av White et al (2010) framgick det att 

medarbetare föredrog olika typer av kommunikationskanaler beroende på vilken typ av 

information som de skulle tillgodogöra sig. När det handlade om information som 

ansågs ha större betydelse för den enskilde medarbetaren föredrog de personliga möten 

med sin chef. Däremot information som rörde hela organisationen skulle gärna 

kommuniceras genom någon form av elektronisk kanal. White et al (2010) Detta medför 

att både den enkelriktade och den dubbelriktade processen för kommunikationsflöde får 

betydelse när information ska förmedlas mellan chefer och dess medarbetare. Enligt 

Macheridis & Knutsson (2007, s. 35) är det viktigt att en organisation har ett 

ändamålsenligt och effektivt sätt att kommunicera information för att lyckas leda och 

styra sina medarbetare. Vilka som ska tillges den interna informationen beror på 

organisationens uppbyggnad, men vanligen sker kommunikation mellan ledning och 

medarbetare (Larsson, 2008, s. 90)  

Kupritz & Cowell (2011) fann i sin studie att medarbetare föredrar att få personlig 

information direkt kommunicerad från chefen, det vill säga ansikte – mot – ansikte. 

Information som rör organisationen som helhet, till exempel förändringar i policy eller 

mötestider föredrog medarbetare att få via elektroniska kanaler. Detta leder oss in på 

olika typer av kommunikationskanaler som organisationer använder sig av internt. Inom 

större organisationer visar White et al (2010) studie att de vanligast förekommande 

kommunikationskanalerna för intern kommunikation till medarbetare är; intranät, 

interna nyhetsbrev, olika mötesformer, telefonsamtal och mejl. Hur väl medarbetare 

Tabell 1. Enkelriktad och dubbelriktad process.  

Process Modell Kanal 

Enkelriktad 

kommunikation 
Shannon & Weavers kommunikationsmodell 

 
 

Intranät 

Mejl 

Telefon 

Nyhetsbrev 

Dubbelriktad 

kommunikation 
Newcombs triangulära kommunikationsmodell 

 

Gruppmöten 

Personliga 

möten 

BRUS 
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tillgodogör sig informationen beror till stor del på vilken kommunikationskanal som 

används (White et al., 2010, s. 69) Detta belyser att ledningens val av 

kommunikationskanal är av vikt. Vi har av denna anledning valt att fokusera på de 

kommunikationskanaler som förekommer i White et al (2010) studie.  

 

Intranät 

Morgulo-Poore och Pitt (2001, s. 237 – 238) har i sin studie samlat in historisk data på 

tidigare kommunikationskanaler och dess användning. Författarna fann att cirka en 

tredjedel av de medarbetare som ingick i undersökningen använde sig av intranät för att 

tillgodogöra sig information från ledningen. Av de anställda som återstod visade det sig 

att över hälften av medarbetarna uppgav att de skulle använda sig av intranät i 

framtiden. Intranätet är en effektiv kommunikationskanal för att möjliggöra 

kommunikation mellan ledning och medarbetare där det geografiska avståndet kan vara 

ett hinder. (Morgulo-Poor & Pitt, 2009, s. 234)  

Intranät har även visat att det ställs höga disciplinära krav på medarbetaren, 

informationen nås endast genom att medarbetaren själv söker efter denna på intranätet. 

Fördelen är istället att information snabbt och smidigt kan kommuniceras ut, 

informationen behöver inte gå igenom flera led och når ett flertal anställda på samma 

gång. (Edenius & Borgerson, 2003, s. 133) Detta får betydelse för vår studie då det 

framförallt i centraliserade organisationer kan innebära att medarbetare har ett 

geografiskt avstånd till sina chefer. Vad som även får betydelse vid användandet av 

intranät som kommunikationskanal är om den kommunicerade informationen som 

medarbetare får ta del av upplevs som tillräcklig eller om medarbetare måste spendera 

tid för att söka efter ytterligare information.   

 

Personliga möten 

Möten enligt White el al. (2010) är ett sätt för medarbetare att känna att de får träffa 

sina chefer personligen och kan ge feedback till dessa. Även om möten kräver mycket 

tid och resurser, är dessa uppskattade av medarbetare. Den personliga kommunikationen 

skapar sammanhang genom att ta kontakt med enskilda individer eller grupper som 

informationen berör. På detta sätt kan misstolkningar redas ut och upplysningar sättas i 

sitt sammanhang. (Heide et al., 2005, s. 162 – 163) Förutom detta visade det sig i 

Kikoskis (1993) undersökningen att personliga möten kan leda till effektiv 

kommunikation. Detta går i linje med Newcombs triangulära kommunikationsmodell 

där tyngden ligger på avkodning och tolkning. 

 

Organisationens egna nyhetsbrev 

Nyhetsbrev är riktade till ett flertal anställda på samma gång, det är ett enkelt och 

effektivt sätt att nå ut till en större del av medarbetarna på kort tid. Att få höra 

informationen först eller samtidigt som alla andra medarbetare har bevisat sig i White et 

al (2010) studie vara effektivt, det ger medarbetaren en känsla av vara betydelsefull för 

organisationen. Detta får betydelse för vår undersökning eftersom vi ämnar undersöka 

om ledningens val av kommunikationskanal påverkar hur medarbetare upplever att de 
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tillgodogörs sig ledningen information. Det blir då av intresse att se om ledningen 

använder sig av det egna nyhetsbrevet och hur denna kanal påverkar hur medarbetare 

upplever att de tillgodogör sig information. 

 

Telefonsamtal 

Telefonsamtal kan vara en effektiv kommunikationskanal men språk och dialekt kan 

utgöra barriärer för att meddelandet ska nå fram och avkodas på rätt sätt. Telefonsamtal 

som kommunikationskanal går i linje med Shannon & Weavers linjära modell som 

avsågs till en början för just telefoni. (Kikoski, 1993, s. 87) Berlo (1960, refererad i 

Kikoski, 1993, s. 88) höll inte med om att telefonsamtal endast kunde förklaras genom 

Shannon & Weavers kommunikationsmodell därför tillades två komponenter; kodning 

och avkodning.  

 

Gruppmöten 

All interpersonell kommunikation har värderats högt i ett flertal studier (White et al., 

2010, s. 79; Santra & Giri, 2008; Quirke, 1993, s. 68) Det har visat sig att denna typ av 

kommunikation ger medarbetarna ett mer trovärdigt intryck och ökar chanserna för att 

medarbetarna ska känna sig delaktiga i organisationen. (White et al., 2010, s. 79) 

Gruppmöten möjliggör att medarbetarna får känna sig mer delaktiga i en diskussion 

med sin chef. Det är dessutom viktigt att medarbetare verkligen förstår informationen 

som cheferna signalerar ut och ett vanligt fenomen inom organisationer är den så 

kallade ”megafon styrningen”. Detta sätt går ut på att cheferna informerar på ett sätt 

men medarbetarna uppfattar informationen på ett annat sätt. (Quirke, 1993, s. 70) Med 

hjälp av gruppmöten kan chefer direkt få respons på huruvida informationen har blivit 

korrekt uppfattad av medarbetarna. Eftersom gruppmöten omfattar ett större antal 

medarbetare på samma gång så blir detta kommunikationssätt mer effektivt och 

kostnadseffektivt än enskilda möten mellan chef och medarbetare. 

 

Mejl 

Mejl är en vanlig kommunikationskanal inom organisationer. Anledningen till detta är 

att det är ett relativt billigt och tidseffektivt sätt att transportera meddelanden på. 

Vanligen kommuniceras information som berör möten, generella uppdateringar, mål 

och nya projekt genom mejl. Anställda föredrar vanligen mindre konfidentiell 

information genom denna kommunikationskanal. Till mindre konfidentiell information 

tillhör bland annat mötestider, förändring i företagets policy samt information som 

innehåller rikligt med detaljer. (Kupritz & Cowell, 2011, s. 69)  

Att hitta olika vägar för att transportera information ut till organisationen är inte det 

stora problemet, svårigheterna ligger i att se om informationen har gått in hos de 

anställda (Heide et al., 2005, s. 162). Det har visat sig att med hjälp av elektronisk 

kommunikation, om den används på ett fungerande sätt, kan den minska den annars 

hierarkiska formen på intern kommunikation mellan medarbetar och chefer. 

Medarbetare kan då känna att denna kommunikationsform hjälper dem att tillgodogöra 

sig information, oavsett vilken nivå inom organisationen de arbetar på. (White el al., 
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2010) För vår studie är det viktigt att belysa olika kommunikationskanaler eftersom 

organisationer oftast använder sig av fler än en kanal. Kommunikationskanalerna har 

betydelse för vår undersökning eftersom vi vill räta ut frågetecken kring 

organisationsstrukturens påverkan. Vilket samband som kan finns mellan ledningens val 

av kommunikationskanal och medarbetarnas tillgodogörande av information i 

anknytning till organisationsstruktur.  

 

3.4 Organisationer 

 
För att kunna göra en jämförelse mellan två olika organisationsstrukturer måste vi först 

förklara vad som menas med en organisation. Den kommunikativa professionalismen 

sätts på prov när chefer ska kommunicera organisationens strategier. På organisatorisk 

ledningsnivå behandlar begreppet strategi både interna och externa faktorer. Mål och 

aktiviteter ska anpassas efter omgivningens krav och behov. Larsson (2008) beskriver 

två strategiformer, den ena går ut på att strategin skapas från nedåtstigande led inom 

organisationen och slutligen blir till ett kollektivt mönster. Den andra strategiformen är 

baserat på ledarskap och går ut på att chefer formulerar en färdig strategi som sedan ska 

implementeras hos medarbetarna. Gemensamt för båda formerna är att strategi anses 

vara ett verktyg för att förverkliga organisationens mål och visioner. (Larsson, 2008, s. 

165 – 166; 112) Det som är väsentligt är inte hur målen och strategierna ser ut för 

organisationen, utan hur dessa förmedlas och tillgodogörs av medarbetarna. 

Detta leder oss in på begreppet organisation, Davila Gomez & Crowther (1993, s. 104; 

106) beskriver organisationer som konstruktioner vilka ämnar åstadkomma ett syfte, 

oftast av ekonomisk natur. Vidare menar författarna att medarbetare emellanåt kan ses 

som en resurs av organisationer när de istället borde ses som en tillgång. Det är genom 

medarbetare som organisationer kan uppnå sina mål och syften. Dock måste 

medarbetare på något vis ta del av information som rör hur de ska bidra till 

organisationens mål och syften. Det blir därför av vikt för oss att jämföra två 

organisationsstrukturer. Detta för att se om det finns någon skillnad i hur medarbetare 

upplever tillgodogörandet av information och om detta påverkas av ledningens val av 

kommunikationskanal. Organisationsstruktur kan därmed ha en väsentlig betydelse, 

eftersom valet av kommunikationskanal kan grunda sig på hur organisationen är 

uppbyggd. 

Davila Gomez & Crowther (1993, s. 107) anser även att när det talas om organisationer 

menas de människor som organisationen egentligen består av. Det är av vikt att 

ledningen förstår hur medarbetare identifierar sig med organisationen. Detta för att de 

ska kunna skapa en kommunikation med medarbetarna så att dessa kan bidra till 

organisationens mål. (Cooper & Thatcher 2010, s. 534) Tonvikten ligger i att 

organisationer måste via chefer skapa en kommunikation som ger medarbetare en ökad 

förståelse. Inte endast sina egna arbeten, utan även mål som organisationen vill uppnå.  

Vi har valt att följa Heide et al (2005) förklaring av begreppet organisation där 

författarna ser organisationer som sociala konstruktioner, där människor samarbetar 

genom kommunikation för att nå organisationens mål (Heide et al., 2005, s. 37). Att vi 

valt just denna begreppsförklaring beror på att den stämmer väl överens med vår syn 

och definition av vad en organisation är. Intresset ligger i personerna, det vill säga 

medarbetarna, inom organisationer istället för organisationer som juridiska personer. 
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Det som även ligger till grund för vår syn är just att organisationer är sociala 

konstruktioner där medarbetare samarbetar genom kommunikation. Vilka val ledning 

gör i form av kommunikationskanaler för att sprida information till medarbetare för att 

uppnå organisationens mål är av vikt för vår undersökning. 

 

3.4.1 Organisationsstrukturer 

 

Organisationer följer ofta någon form av hierarkisk struktur där över- och  

underordnade utgör ett system av flera beslutsnivåer. Hierarki och auktoritet påverkar 

kommunikationen. (Heide et al., 2005, s. 80; 83)  

 

“The existence of a managerial hierarchy is a defining characteristic of the modern 

business enterprise.” (Alonso et al., 2008, s. 145)  

 

Hur organisationsstrukturen utformas beror på den miljö som organisationen verkar i, 

faktorer både inom och utanför organisationen påverkar. Exempel på dessa är storlek, 

verksamhetsform, konkurrens och organisationens geografiska läge. (Siggelkow & 

Levinthal, 2003, s. 650 – 651) Tidigare under teorikapitlet har chefers befogenhet 

diskuterats och klargjorts, det blir därför tydligt vilken vikt chefer har för att 

kommunikationen inom organisationer ska fungera. Att organisationer följer en 

hierarkisk struktur kan skilja sig åt, tyngdpunkten ligger i vilken form av struktur som 

organisationen tillämpar.  

 

Det är viktigt att förstå vilka konsekvenser valet av struktur kan medföra. Exempelvis 

argumenterar Siggelkow & Levinthal, (2003, s. 651) att valet är viktigt när det kommer 

till att nå nya marknadsandelar. Samma gäller för när organisationen ska vårda sitt 

varumärke. Enligt Hankinson (1999) måste ledningen använda den struktur som gör att 

de kan leda organisationen på så sätt att de kan leva upp till sitt varumärke. Författaren 

menar att det inte är strukturen i sig som är avgörande utan hur ledningen kan utnyttja 

denna som gör att ledningen kan styra organisationen på för dem bästa sätt. (Hankinson, 

1999) Detta innebär att valet och framförallt tillämpningen av struktur kan vara 

väsentligt för hur en organisation fungerar och når upp till sina mål. Det blir tydligt att 

en struktur som fungerar för en organisation kanske inte går att tillämpa på en annan 

organisation, även om de verkar i samma bransch. Det som blir av vikt är om strukturen 

gör att det skiljer sig i hur medarbetare upplever att de kan tillgodogöra sig information 

från ledningen.  

Mintzberg (1983, s. 95) menar att begreppet centraliserat och decentraliserat ofta är fel 

använt. Författaren påpekar att flertalet använder begreppet centraliserad trots att 

organisationen egentligen är decentraliserad. En centraliserad organisation 

kännetecknas av att besluten fattas på ett ställe i organisationen, oftast av en och samma 

person. När beslutsfattandet är fördelat bland flera, antingen personer eller divisioner är 

organisationen istället decentraliserad. (Mintzberg, 1983, s. 95; Siggelkow & Levinthal, 

2003, s. 651) Det viktiga med dessa organisationsstrukturer är hur beslut om mål och 

strategier fattas och hur dessa beslut når fram till medarbetaren. Detta blir därmed av 

vikt för vår studie då vi ämnar undersöka medarbetares upplevda tillgodogörande 

påverkas av ledningens val av kommunikationskanal för att förmedla information, inom 

en centraliserad och en decentraliserad organisation.  
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Hunter & Timme (1993) undersökte organisationsstruktur och jämförde centralisering 

mot decentralisering. De fann att centralisering tenderar till att öka kostnaderna för 

organisationen. Centralisering kan dock öka organisationens effektivitet (Santra & Giri, 

2008). Decentralisering däremot är enligt Andrews et al (2009) positivt förknippat med 

organisationer som utvecklas.  Alonso et al (2008, s. 146) menar att decentraliserade 

organisationer har en fördel genom att beslut som fattas på lokal nivå är lättare att 

tillämpa inom organisationen eftersom cheferna har den information de behöver för att 

kunna fatta beslut. Dock är en nackdel med detta beslutsfattande att chefer kan känna 

osäkerhet eftersom de inte har kontroll över andra beslut som fattas. Däremot 

poängterar Alonso et al (2008, s. 146) att det inte är säkert vilken struktur som är den 

bästa. Vad dessa studier visar är att det kan finnas både för- och nackdelar med den 

valda organisationsstrukturen.  Det är därför av vikt att tillämpa en organisationsstruktur 

som passar den egna organisationen för att denna ska kunna uppnå sina mål. Vad som 

även blir tydligt är hur kommunikationen sker, beslut som fattas om mål och strategier 

ska slutligen nå ut till medarbetarna. Organisationsstruktur är av intresse eftersom det 

finns både för- och nackdelar med centralisering och decentralisering. Denna uppsats 

fokuserar på organisationsstrukturernas roll när det kommer till hur medarbetare 

upplever att de tillgodogör sig information. 

 

3. 5 Sammanfattande teoretisk modell 
______________________________________________________________________ 

Här sammanfattas grunddragen i den teoretiska referensramen. Denna 

sammanställning ger upphov till en modell av variabler som ska undersökas i 

empiriavsnittet. Våra valda teorier och vår modell ligger sedan till grund för vår 

undersökning. 

______________________________________________________________________ 

 

Urvalet i denna undersökning består av medarbetare från en centraliserad och en 

decentraliserad organisation. Hur dessa upplever att de tillgodogör sig information från 

ledningen och via vilka kommunikationskanaler är av vikt. Detta för att kunna dra 

slutsatser i en jämförelse mellan två olika organisationsstrukturer angående hur 

ledningens val av kommunikationskanal påverkar hur medarbetare upplever att de 

tillgodogör sig information. Inom den interna och formella kommunikationen finns den 

uppåtgående och nedåtgående kommunikationen. Det är genom denna kommunikation 

som ledningen informerar om mål och strategier samt medarbetare kan ge feedback 

tillbaka till ledningen.  

Det som kan påverka tillgodogörandet är tid, mängd, kvalitet, motivation och 

arbetsbelastning. Bambacas & Patrickson (2008, s. 65) menar som tidigare nämnt att 

hur medarbetare uppfattar ett meddelande kan påverkas av motivation. Thomas et al 

(2009, s. 290; 360) diskuterar att mängden och kvalitén på informationen kan påverka 

medarbetares tillgodogörande av den. Xu et al (2010, s. 212) anser även att tid är en 

viktig aspekt eftersom medarbetare spenderar mycket tid på att leta efter värdefull 

information. Enligt Ilies et al (2010, s. 409) är den upplevda arbetsbelastningen de krav 

medarbetaren upplever finns inom sitt arbete. Arbetsbelastningen kan på så sätt påverka 

hur medarbetare upplever att de tillgodogör sig information från ledningen. Det blir då 
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av yttersta vikt att vi tar hänsyn till dessa variabler eftersom de kan påverka hur 

medarbetare upplever att de tillgodogör sig informationen.  

För att förstå hur kommunikationsprocessen kan gå till har vi valt att fokusera på två 

olika teorier. Den ena beskriver en enkelriktad kommunikationsprocess där 

meddelandets framkomlighet ligger i fokus. Till denna process har det visat sig att 

elektronisk kommunikation tillhör. Den andra kommunikationsprocessen är Newcombs 

triangulära, som kan kopplas ihop med den dubbelriktade processen. Tolkning och 

förståelse av meddelandet är i centrum och därför går kommunikationskanaler såsom 

personliga möten eller gruppmöten att koppla till denna teori.   

Ett flertal studier har i olika länder undersökt kommunikationens tillgodogörande eller 

påverkan, både internt och externt för organisationer. De variabler som undersöks är 

vanligen kommunikationskanalers enskilda påverkan på medarbetarnas arbetsprestation. 

Några exempel på dessa är Vidgen et al (2011) studie om överbelastning när det gäller 

interna mejl i organisationer. En annan studie som är gjord av Vuuren et al (2007) visar 

på chefers kommunikativa roll som kommunikationskanal och dess påverkan på 

medarbetarnas förmåga att tillgodogöra sig information. Tidigare forskning har främst 

inriktad sig på endast en kommunikationskanal och har inte tagit hänsyn till om 

organisationsstrukturen har någon påverkan på hur medarbetare upplever att de 

tillgodogör sig information. Studier har visat att valet av organisationsstruktur är 

avgörande för organisationen. (Siggelkow & Levinthal, 2003; Hankinsson, 1999) Det 

blir därför av vikt för vår undersökning att jämföra två organisationsstrukturer och ta 

reda på om ledningens val av kommunikationskanal påverkar medarbetarnas upplevda 

möjlighet att tillgodogöra sig information 

Ett flertal kommunikationskanaler har diskuterats genom teorikapitlet och en 

uppdelning har gjorts för att förklara hur kommunikationsprocessen för dessa går till. 

Att valet och tillgängligheten av kommunikationskanal har betydelse har klargjorts och 

de vanligaste kommunikationskanalerna har valts ut och hypoteser om dessa formuleras 

nedan. Diskussionen i teorikapitlet resulterar i följande modell som underlag för den 

empiriska undersökningen. Teorier som belyser hur tillgodogörandet går till i 

kommunikationsprocessen är därför uppdelade i en enkelriktad och en dubbelriktad 

kommunikationsprocess. Vi kommer att testa hypoteser i två olika 

organisationsstrukturer. Detta för att utreda om ledningens val av kommunikationskanal 

har någon påverkan på medarbetares upplevda tillgodogörande av information i en 

centraliserad jämfört med en decentraliserad bank. En sammanfattande teoretisk modell 

har därför tagits fram för att underlätta för dig som läsare och för att få en förförståelse 

för hur den empiriska undersökningen är uppbyggd. 
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Figur 8. Sammanfattande teoretisk modell 

 

3. 6 Hypoteser 
______________________________________________________________________ 

Här nedan följer hypoteser som behandlar hur medarbetare upplever att de tillgodogör 

sig information via kommunikationskanaler. Tillgodogörandet har delats in i fem olika 

indikatorer för att mäta medarbetares upplevda tillgodogörande av ledningens 

information. Dessa är; kvalitet, mängd, tid, motivation och arbetsbelastning. Vi har 

även formulerat två hypoteser som rör medarbetares upplevda möjlighet att ge 

feedback. 

______________________________________________________________________  

 

3.6.1 Tid 

 

Under avsnittet tid, är det den tid som medarbetare spenderar för att söka efter 

ytterligare information som berör indikatorn tid. Detta eftersom som tidigare nämnts 
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fann Xu et al (2010, s. 212) att medarbetare lägger ned tid för att leta efter information. 

En del av undersökningen kommer således att inkludera om ledningens val av 

kommunikationskanal är associerat med att medarbetare inte behöver spendera tid för 

att söka efter ytterligare information.  

H1: Dubbelriktade kommunikationsprocessen är positivt associerad med tid (att 

inte behöva söka efter ytterligare information) 

H2: Enkelriktad kommunikationsprocessen är positivt associerad med tid (att inte 

behöva söka efter ytterligare information) 

 

3.6.2 Mängd 

 

Mängden av information som en medarbetare får ta del av är en indikator som kan 

påverka hur medarbetare upplever att de tillgodogör sig ledningens information. Som 

tidigare nämnts fann Thomas et al (2009, s. 290; 306) att mängden av information som 

medarbetarna får ta del av handlar om medarbetarna själva upplever att informationen 

är tillräcklig. White et al (2010) fann även att medarbetarna föredrog vissa 

kommunikationskanaler när medarbetarna skulle ta del av mycket information. En del 

av undersökningen blir således om den upplevda mängden, det vill säga tillräckligt med 

information, har något samband med ledningens val av kommunikationskanal.  

H3: Den upplevda mängden information (d.v.s., tillräckligt med information) är 

positivt associerad med dubbelriktad kommunikation 

H4: Den upplevda mängden av information (d.v.s., tillräckligt med information) är 

positivt associerad med den enkelriktade kommunikationsprocessen 

 

3.6.3 Arbetsbelastning 

 

Arbetsbelastning är en indikator för att mäta medarbetares tillgodogörande av 

information och i likhet med de andra indikatorerna har denna kopplats till 

kommunikationsprocesserna. Under teorikapitlet har indikatorn beskrivits och den 

upplevda arbetsbelastningen kan påverka hur medarbetare upplever att de tillgodogör 

sig information. Som tidigare berörts är den upplevda arbetsbelastningen för en 

medarbetare enligt Ilies et al (2010, s. 409) de krav medarbetaren känner att denne har i 

sitt dagliga arbete. Det blir av intresse att undersöka om ledningens val av 

kommunikationskanal i samband med medarbetares upplevda arbetsbelastning har 

någon påverkan på hur medarbetare upplever att de tillgodogör sig information. Nedan 

följer två hypoteser som sammankopplar arbetsbelastning med de två 

kommunikationsprocesserna. 

H5: Dubbelriktad kommunikation är positivt associerad med att den upplevda 

arbetsbelastningen är hög. 

H6: Enkelriktad kommunikation är positivt associerad med att den upplevda 

arbetsbelastningen är hög. 
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3.6.4 Motivation 

 

Hur medarbetare upplever att de tillgodogör sig information kan vara påverkat av 

indikatorn motivation.  Hur intresserade medarbetare är till att använda den 

kommunicerade informationen är enligt Hwang et al (2010, s. 114) 

informationsmotivation. Följande två hypoteser har formulerats i kombination med 

kommunikationsprocesserna. Detta för att ta reda på om det finns någon skillnad mellan 

hur medarbetare upplever att deras motivation påverkas av ledningens val av 

kommunikationskanal. 

H7: Dubbelriktad kommunikationsprocessen är positivt associerad med att 

motivationen ökar 

H8: Enkelriktad kommunikationsprocessen är positivt associerad med att 

motivationen ökar 

 

3.6.5 Kvalitet 

 

Under avsnittet tillgodogörande har en uppdelning av begreppet tillgodogörande 

resulterat i fem indikatorer. Kvalité är en av dessa indikatorer. Thomas et al (2009, s. 

305) beskriver som tidigare nämnts att kvalitativ information är hur riktig och 

användbar den är. För att kunna undersöka hur medarbetare upplever kvalitén på 

informationen som de har fått ta del av genom ledningens val av 

kommunikationskanaler har följande hypoteser genererats.  

H9: Dubbelriktad kommunikationsprocess är positivt associerad med att den 

upplevda kvaliteten på informationen är högre 

H10: Enkelriktad kommunikationsprocess är positivt associerad med att den 

upplevda kvaliteten på informationen är högre  

 

3.6.6 Feedback 

 

Under avsnittet enkelriktad och dubbelriktad process har processerna sammanförts med 

de valda kommunikationskanalerna. Till den enkelriktade processen hör 

kommunikationskanalerna, mejl, telefonsamtal, intranät och organisationens egna 

nyhetsbrev. Den dubbelriktade processen är sammanlänkad med 

kommunikationskanaler som berör möte, det vill säga gruppmöte och personligt möte 

mellan chef och medarbetare. Som tidigare nämnts är det under den uppåtgående 

kommunikationen som medarbetare har möjlighet att ge feedback till ledningen 

angående den information som medarbetaren har fått ta del av. Med grund i detta har 

följande två hypoteser formulerats som för samman den enkelriktade och dubbelriktade 

processen med medarbetares upplevda möjlighet att ge feedback. 

H11: Dubbelriktad kommunikation är positivt förknippad till medarbetares 

upplevda möjlighet att ge feedback. 

H12: Enkelriktad kommunikation är positivt förknippad till medarbetares 

upplevda möjlighet att ge feedback. 
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Vi ämnar testa dessa hypoteser genom att ge ut en enkätundersökning till medarbetare 

vid Handelsbanken och Nordea. Detta eftersom dessa båda banker har skild 

organisationsstruktur. På så sätt kan vi undersöka våra hypoteser och göra en jämförelse 

mellan organisationsstrukturerna. För att underlätta för läsaren har vi i appendix 2 en 

kopia av vår enkät där de frågor som hör till våra hypoteser är skrivna tillsammans. Vid 

distributionen av enkäten var hypoteserna dock inte synliga för respondenterna.  
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4. Tillvägagångssätt 
______________________________________________________________________ 

Nedan följer en förklaring till de praktiska val vi har gjort. Vi kommer att ge läsaren en 

förståelse för vårt val att göra en kvantitativ undersökning i form av en datorenkät. 

Läsaren kommer att få en förståelse för vårt val av population och urvalet vi har gjort 

vid Handelsbanken och Nordea. En diskussion förs kring enkätutformningen och på 

vilket sätt vi genomförde vår enkätundersökning. Svarsfrekvensen kommer att 

presenteras och vi kommer att ge reflektioner kring detta. Slutligen presenteras även de 

krav som finns på kvalitet i en kvantitativ undersökning. 

______________________________________________________________________ 

 

4.1 Val av datainsamlingsmetod 

 
När en undersökning ska genomföras är det viktigt att ta i beaktning vilken typ av 

undersökningsform som ska genomföras. Eftersom vi vill kunna genera kunskap om 

den grupp vi ska undersöka samt kunna göra en jämförelse mellan medarbetare vid 

Nordea och Handelsbanken är enligt Holme & Solvang (1997, s. 77; 81) en kvantitativ 

undersökning lämplig. Vid en kvantitativ metod är en av styrkorna att den möjliggör 

generalisering, givet att det finns representativitet av populationen.  

Enligt Bryman & Bell (2005, s. 86) är en del av den kvantitativa forskningen att denna 

går från teori till resultat, det vill säga att forskaren använder sig av en deduktiv 

angreppsätt. Vi gjorde en kvantitativ undersökning i form av att ge ut en enkät. Enligt 

Andersen (1994) är förutsättningen för en kvantitativ studie att det som undersöks går 

att mäta samt att resultaten framförs numeriskt.  Vidare menar författaren att forskaren 

objektivt måste mäta det som undersöks och att detta har sin grund i positivismen 

(Andersen, 1994, s. 70). En enkätundersökning passar sig därmed väl med vår 

vetenskapliga förhållningsätt.  

Det kan dock ifrågasättas varför vi inte gjort en kvalitativ studie till exempel i form av 

intervjuer. Eftersom vi har ett medarbetarperspektiv ansåg vi att en kvantitativ studie 

passar bättre för vårt ämne och vår problemformulering. På detta sätt kunde nå ut till 

fler medarbetare än vad vi kunnat göra genom intervjuer. En styrka som den 

kvantitativa undersökningsmetoden även har är att den har en hög grad av 

generalisering (Holme & Solvang, 1997, s. 81).  

Hartman (1998) skriver att när det ska göras gör en kvantitativ undersökning är de tre 

delar som måste genomgås. Dessa delar är; planerings- insamlings- och analysdelen. 

Inom alla delar ingår dessa moment och momenten finns till för att undersökningen ska 

ske på ett vetenskapligt vis. (Hartman, 1998, s. 175) Vi följde detta eftersom under 

planeringsdelen började vi med att ringa till kontorscheferna för att få tillstånd att 

distribuera enkäten. Vi valde tidigt att distributionen av enkäten skulle ske genom att ge 

ut den som en datorenkät. Detta eftersom det är tidssparande både för oss men även för 

medarbetarna att fylla i enkäten via internet. Om vi skulle ha skickat ut papperskopior 

av enkäten skulle vi dessutom riskera att få ytterligare bortfall om enkäten kom bort i 

posten. Samt att det inte är säkert att den hade delats ut till alla medarbetare vid alla 

kontor. Under planeringsstadiet utformades även enkäten (se appendix 2 för enkät).  
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Insamlingsfasen är när information samlas in. I vårt fall innebar detta att när 

respondenterna svarat på vår enkät och vi fått svaren var insamlingsfasen över för vår 

del. Holme & Solvang (1997, s. 82) betonar att vid insamlingsfasen i en kvantitativ 

undersökning har undersökaren ingen möjlighet att ta hänsyn till vad respondenterna 

anser om undersökningen, vad de egentligen tycker om frågorna i enkäten. Det är av 

denna anledning av yttersta vikt att en enkät utformas med stor eftertanke. Vi 

återkommer i avsnittet enkätutformning till hur vi valde att utforma vår enkät. 

 

4.2 Val av organisationer 

 
De organisationer som valdes till vår undersökning är två svenska banker, 

Handelsbanken och Nordea. Detta på grund av deras skilda organisationsstruktur. Valet 

av banker gör att vi utesluter andra organisationer, vi ansåg att det bästa för vår 

undersökning var att begränsa oss till banker. Detta främst på grund av deras skilda 

organisationsstruktur men även för att båda bankerna verkar i samma bransch och är 

lika till storlek passade de väl till vår undersökning. 

 

Eftersom en del av syftet var att kunna jämföra en centraliserad bank med en 

decentraliserad var det av vikt att vi gjorde vår undersökning på två organisationer som 

uppfyllde det kravet på organisationsstruktur.  

 

4.2.1 Handelsbanken 

 

För 141 år sedan öppnade Handelsbanken sitt första kontor i Stockholm och gick under 

namnet Stockholms Handelsbank (Handelsbanken, 2012b). Under åren växte banken 

och öppnade fler kontor, men när banken nådde 1960-talet gick det sämre. Banken 

hamnade i en kris, vilket ledde till att Jan Wallander anställdes till verkställande 

direktör. Wallander fattade beslut om en omorganisering där banken decentraliserades, 

vilket innebar att beslutsfattande och ansvar förflyttades från huvudkontoret till 

regionala huvudkontor. (Handelsbanken, 2012c) 

Handelsbanken anser själva att de fortfarande är starkt decentraliserade något de skriver 

på sin egen hemsida (Handelsbanken, 2012a). Lindvall (2001) skriver att den struktur 

som Handelsbanken tillämpar fungerar väl eftersom bankens kontor är utspridda. 

Enheterna arbetar dessutom oberoende av varandra. (Lindvall, 2001, s. 173) Bankens 

egna mål är: 

”Handelsbankens mål är att ha högre avkastning på eget kapital än det vägda 

genomsnittet för jämförbara banker i Norden och Storbritannien. Målet ska nås genom 

att erbjuda kunderna bättre service samtidigt som kostnadsnivån ska vara lägre än i 

andra banker. Lönsamhet är alltid viktigare än volym” (Handelsbanken, 2012a). 

Genom att ge kontoren eget ansvar för sina kunder använder sig banken av 

decentraliserade enheter som har eget ansvar för produktområden och 

marknadssegment. 
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4.2.2 Nordea 

 

Nordea är i grunden en sammanslagning av 300 nordiska banker. Efter ett antal 

föreningar av dessa banker fanns det under 1990-talet endast fyra banker kvar, vilka var 

Nordbanken, Merita Bank, Unibank och Christiania Bank øg Kreditkasse. De fyra 

bankerna har sina rötter i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Under 2001 gick dessa 

fyra banker samman och bildade det som idag är Nordea. Banken har på senare tid 

globaliserat sig och har nu även kontor utanför norden. (Nordea, 2012b) 

Nordeas mål är: ”Gör det möjligt” (Nordea, 2012c) Vidare menar Nordea även att deras 

vision är: ”Att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som 

skapar betydande värde för kunder och aktieägare.”(Nordea, 2012c)  

Nordeas mål är skrivna här för att underlätta för läsaren att förstå att mål och strategier 

som tidigare nämnts kan skilja sig åt för olika organisationer.  Björkman & Søderberg 

(2006, s. 662) beskriver Nordea som en centraliserad bank. Detta medför att Nordea i en 

jämförelse med Handelsbanken är en centraliserad organisation, vilket innebär att de 

båda bankerna lämpar sig väl för vår undersökning. 

 

4.3 Population och urval 

 
En population är alla enheter som forskaren vill få upplysningar om (Holme & Solvang, 

1997, s. 181; Moore, 2007, s. 192). Detta medför att vår population är alla medarbetare 

vid Handelsbanken och Nordea. Vidare skriver Holme & Solvang (1997, s. 181) att det 

inte alltid är önskvärt att undersöka hela populationen eftersom det kan vara dyrt och 

tidskrävande, samt att totalundersökningar kan ge mindre noggrant resultat än 

urvalsundersökningar. Det kan av dessa anledningar vara viktigt att göra ett urval ur 

populationen. (Holme & Solvang, 1997, s. 182)  

Vi valde att begränsa vårt urval till bankkontor belägna inom Sverige. Detta eftersom 

även om båda bankerna har kontor utomlands skulle de försvåra spridningen av enkäten. 

Vår enkät är skriven på svenska och på grund av språkliga skillnader där medarbetare 

utomlands kanske missförstår frågor eller väljer att inte svara kan detta leda till ett 

större bortfall. Av denna anledning valde vi att enbart distribuera enkäten i Sverige. 

Detta medför även att vi inte undersökte om språk var en faktor som påverkar 

medarbetarnas möjlighet att tillgodogöra sig information.  

Den urvalsmetod som vi har använt oss av är ett klusterurval. Vi valde att dela in 

medarbetarna efter de kontor som de arbetar vid. De kluster vi utgick från är städer i 

Sverige.  (Bryman & Bell, 2005, s. 117 – 118; Ejlertson, 2005, s. 21) Vi valde ut 

kontoren genom att samla svenska städer i en lista i ett Excel-dokument. Efter detta 

blandade vi städerna slumpvis genom en funktion i Excel. Vi gjorde en lista vardera till 

de båda bankerna. Totalt var det 154 städer, och vi valde sedan ut var tredje stad och 

valde ett kontor i varje stad. För de båda bankerna blev det då 51 städer för varje bank. 

Vi är medvetna om att eftersom vi har valt att använda oss av städer som kluster kan 

detta ge en skevhet eftersom bankerna kan ha kontor på mindre orter. Vi valde städer 

eftersom det inte är säkert att det finns kontor på alla orter och detta skulle kunna 

medföra att vi valt ut orter där det inte finns kontor och skulle då behöva välja ut fler 

kontor till varje bank. Vi ville även kunna få ett resultat som kan generaliseras på 

medarbetare vid bankkontor i Sverige. Om vi gick efter alla orter skulle detta kunna 
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leda till en större vinkling mot någon del av Sverige. Vi valde även att göra vårt urval 

efter städer på grund av kontorsstorlek. Vid de kontor som valdes ut fick vi en stor 

spridning på kontorsstorlek. Om vi hade valt att göra ett urval som innefattade alla orter, 

skulle det kunna resultera i ytterligare skevhet. Detta eftersom vi skulle ha kunnat få 

kontor med enbart få medarbetare, detta skulle försvåra en generalisering av vårt 

resultat. Detta eftersom i vilken utsträckning som olika kommunikationskanaler 

används kan vara beroende av kontorsstorlek.  

Eftersom vi gjorde detta slumpvis blev några av de utvalda städerna samma för båda 

bankerna. Efter det att vi valt ut städer kunde vi hämta nummer till kontorscheferna via 

Handelsbankens hemsida, om det inte fanns ett kontor i den valda staden, tog vi 

nästkommande stad på listan. Vid ett par av städerna fanns det fler än ett kontor, vi 

valde då det kontor som låg först på Handelsbankens lista över kontor i samma stad. En 

av oss fick sedan ringa kontorscheferna för att dels fråga om lov att distribuera enkäten 

men även be om mejladresser till medarbetarna. Vi valde att en av oss skulle ringa till 

kontorscheferna för att säkerställa att det som frågades sades på samma sätt till alla 

kontorschefer. Detta för att alla kontorschefer skulle få samma information om vad 

undersökningen handlar om. 

Till Nordea ringde vi deras kundcenter för att fråga efter nummer till kontorscheferna 

och därefter kunde vi ringa dem och fråga på samma sätt som till Handelsbanken. Då 

det ibland fanns fler än ett kontor i samma stad fick telefonisten i kundcenter välja det 

kontor som låg först på deras lista över kontor i samma stad. När vi ringde kontoren vid 

båda bankerna var det en del kontor som direkt tackade nej till undersökningen, några 

kontorschefer var inte på plats på grund av semester, konferenser eller sjukdom. Vi 

valde då att ringa fyra gånger till varje kontorschef och fick vi inte tag på kontorschefen 

strök vi det kontoret från vår lista. 

 För Handelsbanken blev det totalt 21 kontor som ställde upp på vår undersökning och 

238 medarbetare. Vid Nordea blev det ett liknande antal där 17 kontor var med i 

undersökningen vilket innebar 223 medarbetare.  

 

4.4 Enkätutformning 

 
Hur enkäten utformas är viktigt eftersom den ska kunna ge svar på den 

problemformulering som används. Det är för sent att ändra en enkät under 

insamlingsfasen om det upptäcks att den inte kan besvara problemformuleringen. 

(Holme & Solvang, 1997, s. 81) Detta leder oss in på hur vi har utformat vår enkät och 

vilka val vi har gjort.  

Vi utformade vår enkät efter vår teoretiska referensram, problemformulering och vårt 

syfte. Detta för att vara noga med att det som efterfrågades i enkäten skulle kunna 

besvara vårt problem och våra hypoteser. Enligt Holme & Solvang (1997, s. 173) är det 

av yttersta vikt när enkäter utformas att det används ett språk som gör att 

respondenterna förstår vad de ska svara på. Detta för att minska att det blir ett bortfall 

på grund av att frågorna inte är förståeliga.  

För att säkerställa att frågorna och framförallt språket i enkäten kunde förstås valde vi 

att testa enkäten på några av oss utvalda personer. Personerna som enkäten testades på 

var i olika åldrar och med olika bakgrund, detta för att se om olika personer förstod våra 
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frågor. Sju av personerna var studenter vid Handelshögskolan i Umeå, två studenter vid 

Umeå Universitet tillhörande Civilingenjörerna, en arbetar på ett stort internationellt 

företag och en av personerna är pensionerad.  Genom våra testpersoner fick vi även stöd 

för att i följebrevet kunna skriva att enkäten tar mellan fem och tio minuter att besvara. 

 

4.4.1 Frågeställningar i enkäten  

 

Ejlertson (2005, s. 51) poängterar väsentligheten i att det finns begränsade möjligheter 

att tolka de alternativ som ges i enkäten. Respondentens tolkning av de olika 

svarsalternativen får inte gå utöver vad svarsalternativen medger. Det är bland annat av 

denna anledning som vi gjorde en pilotstudie av enkäten på olika personer innan vi 

distribuerade den. Detta för att enkätfrågorna och alternativen inte skulle misstolkas. 

Vi utformade vår enkät med hjälp av litteratur i ämnet (se appendix 2 för enkät). Vår 

första fråga i enkäten ”Vilken bank arbetar du för?” är en öppen frågeställning, 

medarbetare vid Handelsbanken och Nordea får själva fylla i vilken bank de arbetar för. 

Vi valde denna metod istället för att använda oss av två fasta alternativ. Detta för att 

minska risken att medarbetarna inte svarar sanningsenligt, utan väljer de svarsalternativ 

som får den bank de arbetar för att framstå i bättre dager. Vi ville på så sätt undvika att 

det skulle bli en sorts tävling och konkurrans mellan medarbetarna vid de två bankerna. 

Holme & Solvang (1997, s. 175) menar att frågorna och svarsalternativen kan komma 

att påverka svaren. Enkäten måste utformas efter den teoretiska referensramen. 

Eftersom vi mäter tillgodogör sig genom indikatorerna på tillgodogör sig vilka är; tid, 

mängd, kvalité, arbetsbelastning och motivation utformade vi frågor till dessa variabler. 

Vi kopplade även frågor som berör indikatorerna till våra kommunikationskanaler. 

Detta eftersom vi ämnade undersöka hur ledningens val av kommunikationskanal 

påverkar hur medarbetare upplever att de tillgodogör sig information.  

När frågor ställs som berör värderingar eller förhållningssätt kan det vara av vikt att 

dessa är ledande (Holme & Solvang, 1997, s.175). Det är av denna anledning som ett 

antal av våra frågor har ställts som ledande påståenden, som respondenterna ska ta 

ställning till. Därefter har vi valt en svarsskala med sex steg, där det första steget är 

”Instämmer inte alls” och det sjätte steget är ”instämmer helt”. Enligt Ejlertson (2005, s. 

91) är denna typ av skala en Likert-skala och används för att mäta attityder. Vidare 

menar författaren att denna skala används vid påståenden som respondenten ska ta 

ställning till. Genom att formulera frågan som ett ledande påstående leder detta till att 

det blir lättare för respondenten att ta ställning. Anledningen till de sex stegen är att 

respondenterna ska ta ställning till påståendet och inte välja ett mittenalternativ som 

skulle tolkas som neutralt.  

 

Totalt innehöll enkäten 28 frågor, där ett antal av dessa frågor var kopplade till 

kommunikationskanaler. Vi valde att koppla frågorna till våra kommunikationskanaler 

för att kunna få svar på vår problemformulering, samt våra hypoteser. Vi valde att ha 21 

frågor formulerade som påståenden, varav 13 kopplades till våra 

kommunikationskanaler. För varje kanal skulle medarbetarna ta ställning till 

”Instämmer inte alls” eller ”instämmer helt” på en sex gradig skala.  Ett av dessa 13 

påståenden frågade vi i vilken utsträckning som medarbetare har fått ta del av 

information och genom vilka kommunikationskanaler. Här var alternativen för varje 

kanal, ”Ja, i stort sett alltid”, ”Ja, oftast”, ”Nej, oftast inte” och ”Nej, i stort sett aldrig”. 
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Ejlertson (2005, s. 79 – 80) poängterar att det bör finnas en symmetri i 

svarsalternativen, det bör därför finnas lika många positiva som negativa 

svarsalternativ. På grund av detta har vi därför valt att ha två alternativ som börjar med 

ja och två alternativ som börjar med nej. Författaren skriver även att denna typ av fråga 

med ovanstående alternativ är en ordinalskala eftersom alternativen går att rangordna. 

Med en ordinalskala går det att rangordna respondenterna. Vidare menar författaren att 

denna skala används ofta när respondenter ska svara på frågor som rör attityder eller 

åsikter. (Ejlertson, 2005, s. 89)  

Sju av våra frågor var formulerade som direkta frågor istället för påståenden. Med dessa 

frågor använde vi oss av både våra kommunikationskanaler och samma svarsalternativ 

som tidigare nämnts. För fråga 21, 22 och 24 i enkäten la vi även till alternativet ”vet 

ej”. Detta eftersom vi ville veta hur respondenterna själva upplever att de får ta del av 

information som rör dels kontoret, banken samt mål och strategier. Vi ville även veta 

genom vilken kommunikationskanal de vill få ta del av den informationen. Vi ansåg 

därför att det var viktigt att respondenterna kunde svara ”vet ej” då de kanske inte har 

någon preferens för kommunikationskanal eller kan ta ställning till vilken kanal de fått 

information om kontoret, banken eller mål och strategier.  

Fråga nio i enkäten behandlade hur mängden av information påverkar medarbetares 

egen uppfattning om deras tillgodogörande av information. Alternativen var kopplade 

till den information som vi är intresserade av, nämligen den som rör bankens mål och 

strategier. Ett av alternativen var att medarbetaren kanske inte känner till bankens mål 

och strategier. Detta för att det inte är en självklarhet att medarbetaren har vetskap om 

dessa.  

Ejlertson (2005, s. 54) menar att det är viktigt att förklara och sätta gränser för tids- och 

rumsangivelser. Detta för att respondenten annars kan tolka frågan annorlunda än vad 

som är tänkt. Vi klargjorde genom att precisera att det är under det senaste kvartalet 

som medarbetaren har fått ta del av information. Detta eftersom medarbetare kan ha 

använt eller fått ta del av information genom exempelvis en fadder i början av sin 

anställning men efter ett par år som anställd kanske inte gör detta längre. Anledningen 

till att vi valde under det senaste kvartalet är på grund av minnesfaktorn. Ejlertson 

(2005, s. 65 – 66) skriver att desto längre tillbaka i tiden som det frågas om kan leda till 

att respondenten inte minns. Undantagsfall är en för respondenten väldigt betydande 

händelse. Vidare menar författaren att tre månader bakåt i tiden ger mer trovärdiga svar.  

Vi skrev även exempelvis för fråga tre ”Den information som jag i dagsläget får ta del 

av från ledningen är mycket användbar mitt dagliga arbete”. Vi preciserade att det är i 

de dagliga arbetsuppgifterna som informationen de får ta del av kan komma att påverka 

i deras dagliga arbete. Detta eftersom medarbetare ska få en förståelse för vad vi menar 

med deras arbete. Vi valde även för vissa frågor att skriva under en genomsnittlig 

arbetsdag för att medarbetaren ska förstå att vi menar vad de normalt gör under en 

arbetsdag. Detta eftersom vi är medvetna om att medarbetare har möjlighet att 

exempelvis kontrollera sin mejl hemifrån. Vi menar då inte hur de får ta del av 

ledningens information vid exempelvis en långvarig sjukskrivning alternativt vid 

föräldraledighet. 

Holme & Solvang (1997, s. 175) skriver att ett frågeformulär lämpligen kan innehålla 

olika typer av frågor och svarsalternativ. Det är dock av vikt att alternativen passar ihop 

med frågan som ställs. Av den anledningen har vi använt oss av både frågor och 

påstående samt de olika alternativen som ovan nämnts. I vår sista fråga i enkäten bad vi 
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respondenterna att tillägga om de upplever att det är något som saknas eller vill lämna 

en kommentar.  

Enligt Bryman & Bell (2005, s. 170) bör det till varje fråga ingå instruktioner om hur 

respondenten ska svara. Detta för att respondenter inte ska välja fler än ett alternativ på 

en fråga där respondenten endast ska svara med ett alternativ. Om respondenten anger 

fler än ett alternativ medför detta att frågan måste bortses från. För att underlätta för 

respondenten skrev vi instruktioner till varje fråga om hur många alternativ som vi ville 

att respondenten skulle ange. 

 

4.5 Genomförande 

 
Det finns olika sätt att distribuera en enkät. Vi valde att skicka vår enkät som en 

datorenkät. Eftersom en datorenkät användes behöver vi heller inte göra någon 

inmatning av data eftersom svaren blir sparade direkt i ett register (Ejlertson, 2005, s. 

10) På så sätt är det en fördel att distribuera enkäten som en datorenkät. En ytterligare 

fördel med att använda denna typ av enkät är att den går att distribuera över stora 

geografiska områden samt att den är kostnadsfri (Ejlertson, 2005, s. 11) 

Vi skickade ut enkäten via Google DOCs som är en funktion på internet för att skapa 

och distribuera dokument. Vi utformade vår enkät via Google DOCs och eftersom vi 

hade mejladresser till medarbetarna vid båda bankerna kunde vi distribuera enkäten på 

detta sätt. Vi var båda med när vi skickade ut enkäten, detta för att försäkra oss om att vi 

skrev in rätt mejladresser. Mejlet som medarbetarna tog emot innehöll ett följdebrev 

som i korta drag förklarade undersökningen samt länken till enkäten. (för följebrev se 

appendix 3).  

 

4.6 Bortfall 

 
Det finns två typer av bortfall enligt Ejlertson (2005, s. 12; 25), dels det externa 

bortfallet som beror på att respondenterna inte deltar i undersökningen. Det andra 

bortfallet är det interna bortfallet, det innebär ett bortfall på vissa frågor. Desto bättre 

konstruerade frågor desto mindre risk för internt bortfall. Vidare menar författaren att 

det finns ytterligare ett bortfall vilket är att enkäter kan tappas bort. Denna typ av 

bortfall har vi minimerat eftersom vi distribuerat vår enkät som en datorenkät, det vill 

säga våra enkäter har inte kunnat tappas bort i exempelvis posten. Att enkäterna skulle 

ha kunnat komma bort skulle kunna ha varit ifall vi hade skrivit in mejladresserna fel. 

Som tidigare nämnts var vi båda närvarande när vi skrev adresserna för att säkerställa 

att dessa inte skrevs in felaktigt.   

En del av bortfallet beror på att ett antal av medarbetarna inte var närvarande på 

kontoret för att ta del av vår undersökning. Eftersom vi skickade ut enkäten som en 

datorenkät via mejl, fick vi direkt tillbaka automatiserade mejl om att ett antal 

medarbetare vid båda bankerna var på semester, konferens, sjuka eller föräldralediga. 
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Tabell 2. Svarsfrekvens 

 Totalt Handelsbanken Nordea 

Totalt antal 

utskick 

461 238 223 

Totalt antal svar 264 (57,3%) 146 (61,3%) 118 (52,9%) 

 

Orsaker till det externa bortfallet kan vara att respondenterna har ansett att de inte haft 

tid att fylla i enkäten. Som ovan nämnts kan det även ha att göra med att de inte har 

varit på plats och kunnat ta del av undersökningen. Vi har försökt att minska risken för 

bortfall genom att ha ett intressant ämne, följebrev, och genomarbetade frågor. Vi har 

även skickat ut påminnelse om att delta i vår undersökning. Enligt Ejlertson (2005, s. 

26) är det främsta steget för att minska bortfall förutom att skicka med följebrev och ha 

genomarbetade frågor att skicka ut påminnelse. Vi skickade ut vår påminnelse sju dagar 

efter det första utskicket. Påminnelsen gjorde att de inkom fler svar och främst från 

Handelsbanken. 

Det interna bortfallet är som ovan nämnts att respondenter inte svarar på alla frågor, 

eller enligt Bryman & Bell (2005, s. 170) om respondenter anger fler än ett svar där 

endast ett svar eftersöks. I undersökningen har vi fått ett internt bortfall där 

respondenter har valt att inte svara på några frågor. Orsaker till detta kan vara att 

respondenterna har uppfattar enkätfrågorna som svårbesvarade och har av denna 

anledning valt att inte svara. Det kan även vara så att respondenterna inte har sett 

frågan.  

 

4.7 Etik vid undersökningen 

 
Enligt Ejlertson (2005, s. 29) är det viktigt att använda sig av etik i en undersökning. 

Det finns fyra krav som ska vara uppfyllda menar författaren enligt Vetenskapsrådets 

forskningsprinciper. Dessa fyra krav är informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Ejlertson (2005, s. 30) skriver även att 

enkäten bör granskas så att det inte finns olämpliga eller känsliga frågor. Vi har låtit 

testa vår enkät för att försäkra oss om att inte ha med frågor som kan anses stötande 

eller olämpliga. 

 

4.7.1 Informationskravet 

 

Informationskravet berör att respondenterna ska bli informerade om vad 

undersökningen går ut på, dess syfte. Det är av yttersta vikt att det framgår att det är 

frivilligt att delta i undersökningen. (Ejlertson, 2005, s. 29) Vi har när vi distribuerat 

enkäten skickat med ett följebrev (för följebrev se appendix 3) där vi har förklarat vad 

vår undersökning handlar om, instruktioner till enkäten och att deras svar kommer att 

behandlas konfidentiellt.  
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4.7.2 Samtyckekravet 

 

Respondenterna ska själva kunna välja om de vill delta eller ej. Vid en datorenkät, i vårt 

fall en webbenkät har respondenterna samtyckt till enkäten när de har skickat in sina 

svar. (Ejlertson, 2005, s. 30) Vi har av denna anledning i vårt följebrev upplyst 

medarbetarna om att deras deltagande är frivilligt.  

 

4.7.3 Konfidentialitetskravet 

 

Konfidentialitetskravet handlar om att en respondents svar inte ska gå att koppla till den 

personen. Utomstående ska inte kunna avläsa och lista ut vem det är som har besvarat 

frågorna. Personuppgifter ska även behandlas konfidentiellt. (Ejlerston, 2005, s. 30)  

Vi har i vår undersökning fått mejladresser till de medarbetare som är med i vår 

undersökning. Eftersom mejladresserna till Nordea består av både för- och efternamn 

har vi valt att dessa inte kommer att återfinnas i vår uppsats. Handelsbankens 

mejladresser är utformade på liknande vis och deras mejladresser kommer heller inte att 

finnas med i vår uppsats. Vi har upplyst medarbetarna genom vårt följebrev om att deras 

svar inte kommer att kunna kopplas till dem personligen samt meddelat kontorscheferna 

om att deras mejladresser inte kommer att anges i uppsatsen.  

 

4.7.4 Nyttjandekravet 

 

Enligt Ejlertson (2005, s. 30) innebär detta krav att de uppgifter som samlats in om 

respondenterna inte får användas för andra ändamål än vad enkäten avser. Vi har gjort 

vår undersökning för att kunna besvara vår problemformulering och kommer inte att 

använda undersökningens material i något annat sammanhang.  

 

4.8 Reliabilitet och Validitet 

 
Kvaliteten på en kvantitativ forskning anses som god om det som ska mätas faktiskt har 

mätts. Det krävs att undersökningen åstadkommer en acceptabel grad av validitet och 

reliabilitet. God reliabilitet är en förutsättning för god validitet (Patel & Davidson, 2003, 

s. 99) 

 

4.8.1 Reliabilitet 

 

Reliabilitet handlar om huruvida undersökningen går att genomföra igen av andra och 

om de kan komma fram till samma resultat.  Inom reliabilitet ingår begreppet stabilitet 

som innebär att om undersökningen genomförs två gånger efter varandra på samma 

grupp ska resultatet i princip vara detsamma. (Bryman & Bell, 2005, s. 93 – 94)  

Om enkäter används som undersökningsinstrument finns det enbart en liten möjlighet 

att granska reliabiliteten innan enkäten distribueras. Enkätfrågorna bör konstrueras så att 

det inte missförstås av respondenterna och att det medföljer instruktioner samt att 
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enkäten inte är svår att svara på. Innan enkäten distribueras är det av vikt att testa 

enkäten på andra, till exempel kan vänner tillfrågas. (Patel & Davidson, 2003, s. 102). 

 

Vi har testat vår enkät före utskicket på ett antal personer. Vår förhoppning är att detta 

har underlättat för medarbetarna, då fel som upptäcktes under testet omformulerades. 

Därmed har vi minskat risken för eventuella missförstånd från medarbetare. Enkäten är 

därför enligt vår mening konstruerad så att missförstånd och tolkningsfel är 

minimerade. 

 

4.8.2 Validitet 

 

Validitet innebär i en enkätundersökning att frågorna som används faktiskt mäter det 

som är avsett att mätas. (Bryman & Bell, 2005, s. 205; Ejlertson, 2005, s. 100) Det är 

inte själva enkätformuläret som validideras utan det som valideras är hur väl 

enkätfrågorna stämmer samman med den teoretiska referensramen. Inom validitet finns 

begreppsvaliditet och för att ha hög begreppsvaliditet bör forskaren vara väl insatt i det 

som forskaren avser att mäta. Detta betyder att enkäten i stor utsträckning ska verka 

som en operationalisering av den teoretiska referensram som valts ut. (Ejlertson, 2005, 

s. 102)  

Genom att läsa litteratur inom vårt valda ämne har vi försökt att skapa 

begreppsvaliditet.  Vi har som tidigare nämnt även testat vår enkät på valda personer 

och detta har lett till att vi har fått konstruktiv kritik rörande enkäten. Detta har bidragit 

till att vi kunnat diskutera i vilken utsträckning våra enkätfrågor kopplar an till vår 

teoretiska referensram och vårt syfte samt problemformulering.  

 

4.8.3 Generaliserbarhet 

 

Vår studie är begränsad till Sverige och två svenska storbanker som även om de har 

kontor utomlands har vi inte undersökt dessa. Inom kvantitativa studier är det av vikt att 

informationen som framkommer går att generalisera. Den insamlade informationen kan 

möjliggöra att det går att säga något om samband för det urval som undersökningen är 

gjord på.  Holme & Solvang (1997, s. 81; 261) Bryman & Bell (2005, s. 100) menar att 

det är viktigt att det urval som blir gjort är så representativt som möjligt för att 

undersökningen ska gå att generalisera för populationen. Vidare menar författarna att 

det går att göra ett mer representativt urval genom att välja de enheter som ska 

undersökas genom ett slumpmässigt urval. Vi har genom att vi slumpat ut de städer som 

ligger till grund för våra valda kontor försökt att få ett så representativt urval som 

möjligt. Bryman & Bell (2005, s. 101) menar även att det inte går att generalisera utöver 

den population som ligger till grund för urvalet. Detta medför att vi inte kan 

generalisera vårt resultat för de kontor som inte finns i Sverige.  

En motsättning av en generalisering av vårt resultat är att vi använt oss av städer i 

Sverige och på så vis inte använt alla orter i landet när vi gjorde vårt urval. Det som 

dock här stärker en generalisering är som tidigare nämnt att vi har kunnat undvika en 

skevhet mot någon del av Sverige. Om vi använt alla orter hade detta kunnat resultera i 

att vi valt ut städer och orter som endast finns i exempelvis norra Sverige. Detta skulle 

kunna medföra att regionala skillnader kan ha påverkat vid undersökningen men vi har 

inte haft någon möjlighet att ta hänsyn till detta. Eftersom vi även som tidigare nämnt 
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fick en spridning vad gäller kontorsstorlek talar även detta för att vårt resultat går att 

generalisera för vår population. 

Vi anser att även om en strikt användning inte tillämpas finns goda möjligheter att 

resultatet av vår enkätundersökning kan generaliseras till vår population. 

 

4.9 Statistiska aspekter 

 
Eftersom vi har gjort en kvantitativ undersökning är det rimligt att vi använder oss av 

statistik när resultatet från undersökningen ska analyseras. Vi har som tidigare nämnts 

använt oss av hypoteser och vår teoretiska referensram när vi formulerat våra 

enkätfrågor. 

Enligt Moore (2007, s. 366) formuleras alltid hypoteser utifrån den population som ska 

undersökas och inte ett specifikt resultat. Hypoteser bör spegla den förhoppning eller 

misstanke om populationen som forskaren har om populationen. Vidare menar 

författaren att hypoteser ska formuleras innan forskaren har sett den insamlade 

informationen. Som tidigare nämnts har vi utgått från vår teoretiska referensram när 

hypoteserna formulerades vilket lett till att vi utgått från dessa vid enkätkonstruktionen. 

Vidare har ordinalskalor använts vid frågeställningar i enkäten. Variabler i en 

ordinalskala kan rangordnas från ett högt värde till ett lågt värde, denna skala används 

med fördel vid attitydmätningar. (Dahmström, 2000, s. 29) Att skalorna används vid 

attitydmätningar medför att de lämpade sig väl vid vår undersökning. De test som 

utfördes och sedan presenteras under avsnittet empiri är chitvå-test, detta eftersom 

enligt Dahmström (2000, s. 172) är chitvå-måttet ett mått på samband bland annat 

mellan ordinalskalevariabler. Vidare menar författaren att med hjälp av detta mått kan 

svara på om det finns samband eller inte. Något som vi har använt oss av för att se om 

det fanns skillnad mellan Handelsbanken och Nordea. Vi har som tidigare nämnts 

använt oss av en likert-skala i enkätfrågorna, vi valde att ha en skala med sex alternativ. 

Nedan följer formeln för chitvå-måttet där, x
2
 = chitvå; Oi = observerad frekvens; Ei = 

förväntad frekvens. Enligt Dahmström (2000, s. 172) beräknar chitvå-måttet olikheter 

mellan de observerade och de förväntade frekvenserna, dessa måste sedan vara 

formulerade i absoluta tal.  

 

   ∑
(     )

 

  
 

Figur 9. Chitvå-mått 

(Dahmström, 2000, s. 172. Vår bearbetning).  

 

X
2 

i figuren ovan kan endast vara ett positivt tal eller noll enligt Moore (2007, s. 555). 

Förutom chitvå-test användes även t-test, detta för att kunna jämföra och beräkna 

medelvärden. Medelvärdena som vi fick fram vid t-tester användes för att kunna finna 

empiriskt stöd eller ej till våra hypoteser. Enligt Pallant (2007, s. 232) används t-test för 

att jämföra medelvärdet för två oberoende variabler. Resultatet av denna typ av test 

presenteras i kapitel 5, empiri. Vi har gjort våra tester i ett program benämnt SPSS för 

att kunna analysera och redovisa vårt resultat på bästa sätt. Viktigt för läsaren att notera 
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är att de tester vi har utfört på vår data gäller för våra indikatorer och vår undersökning. 

Om det tillförs en variabel eller om andra tester används kan detta betyda att det blir en 

annan signifikansnivå för testerna och andra resultat kan genereras.  
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5. Empiri 
______________________________________________________________________ 

I det här kapitlet redovisas resultaten vi fått från vår undersökning vid Handelsbanken 

och Nordea. Empiri och analys behandlas under olika rubriker för att förtydliga 

resultaten för läsaren. Det resultat som visas här kommer sedan att kopplas till vår 

teoretiska referensram. För att kunna mäta medarbetares upplevda tillgodogörande av 

ledningens information, har vi mätt tillgodogörandet genom olika indikatorer. 

Indikatorerna vi har valt har stöd i den teoretiska referensramen, dessa är tid, mängd, 

kvalitet, arbetsbelastning, motivation och feedback. 

______________________________________________________________________ 

 

5.1 Handelsbanken och Nordea 

 
Vårt empiri-kapitel börjar med att påminna läsaren om urvalet. Vi distribuerade enkäten 

till sammanlagt 461 medarbetare vid både Handelsbanken och Nordea, vilket ledde till 

en svarfrekvens på cirka 57,3 %. Figuren nedan visar att vi fick en högre andel svar från 

Handelsbanken än Nordea. Detta kan bero på att det inte fanns lika många tillfrågade 

vid varje bank. Andelen respondenter var något högre för Handelsbanken än för Nordea 

vilket illustreras i figuren nedanför. Detta är något som vi vill upplysa läsaren om att det 

kan komma att påverka resultaten. Skillnaden är så pass liten, cirka 10 % vilket innebär 

att detta inte borde ha någon avgörande påverkan på det empiriska resultatet. 

I följande figurer så kommer blå färg motsvara Nordea och grön färg symboliserar 

Handelsbanken. Vår förhoppning är att detta ska underlätta för läsaren och göra det 

enklare att avläsa figurerna. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Handelsbanken och Nordea 
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Medarbetare vid Handelsbanken svarade i högre grad att den interna kommunikationen 

fungerar mycket bra utifrån deras behov i arbetet, vilket motsvarar fråga två i enkäten. 

(Se appendix 2) Medarbetare vid Handelsbanken instämmer i högre grad än 

medarbetare vid Nordea (se appendix 4). Skillnaden är dessutom signifikant, det vill 

säga, den är för stor för att bara vara slumpmässig, se tabell 3. Sannolikheten att en så 

pass stor skillnad mellan fördelningarna ska uppstå av en slump är så pass liten som 

0,027 (p-värdet).  

Tabell 3. Chi-två test, intern kommunikation mellan medarbetare och ledning, 

enkätfråga 2 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,633
a
 5 ,027 

Likelihood Ratio 12,910 5 ,024 

N of Valid Cases 264   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,05. 

I fråga tre i enkäten efterfrågade vi om informationen från ledningen var användbar i det 

dagliga arbetet (se appendix 2) Här instämde respondenter vid Handelsbanken i högre 

grad än respondenter vid Nordea (se appendix 5). Sannolikheten att en så pass stor 

skillnad mellan fördelningarna ska uppstå av slump är även här liten; det vill säga den 

är: 0,0000909 (p-värdet). I tabell 4 nedan syns endast de tre första decimalerna. 

Tabell 4. Chi-två test, användbarhet i information från ledningen, enkätfråga 3 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 25,958
a
 5 ,000 

Likelihood Ratio 26,588 5 ,000 

N of Valid Cases 264   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,05. 

Fråga 4 i enkäten, hur medarbetarna på de båda bankerna använder sig av den 

kommunicerade informationen visade det sig att information kommunicerad genom 

nyhetsbrev var den minst använda kanalen. Personligt möte uppskattades av 

respondenter från både Handelsbanken och Nordea likaså gruppmöten och intranät. 

Telefonsamtal varierade däremot och Handelsbanken uppvisade en större andel som 

svarade att de i stort sett aldrig använder sig av information kommunicerad genom 

denna kanal jämfört med Nordea. För tabeller över fördelningen i vilken utsträckning 

medarbetare upplever att de använder sig av information och genom vilken kanal, se 

appendix 6.  

 

5.2 Tid, mängd, arbetsbelastning, motivation, kvalitet och feedback   

 
I tabellen nedan har vi sammanställt enkätfrågorna 5, 8, 12, 15, 18 och 25 för att enkelt 

kunna se vart det föreligger en signifikant skillnad (se appendix 2). Frågorna är 
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rubricerade efter de variabler som vi angett i den teoretiska referensramen och som vi 

byggt denna undersökning på. Är den signifikanta skillnaden mindre än 0.05 så är 

skillnaden inte slumpmässig. Vi kan därmed se att frågan om hur respondenterna 

upplever att de måste lägga ner tid på att söka ytterligare information har en signifikant 

skillnad mellan bankerna. Respondenter vid Handelsbanken instämmer i lägre grad än 

vad medarbetarna vid Nordea gör. Respondenter vid Nordea upplever därmed att de 

måste spendera tid för att söka efter ytterligare information (se appendix 7). Detta gäller 

även frågan om hur medarbetarnas upplevda arbetsbelastning påverkar deras möjlighet 

att använda sig av ledningens information. Detsamma gäller för denna fråga där 

respondenter vid Handelsbanken i lägre grad instämde att deras arbetsbelastning 

påverkar deras förmåga att använda sig av ledningens information (se appendix 7). De 

övriga indikatorerna visade så pass liten skillnad att det är svårt att avgöra om det är 

slumpmässigt besvarade eller om de går att applicera som ett generaliserbart resultat för 

bankerna. I appendix 7 återfinns endast de tabeller över de kommunikationskanaler som 

har gett en signifikant skillnad.  

Tabell 5. Tid, mängd, arbetsbelastning, motivation, kvalitet och feedback 

Chitvå-test Antal observationer Signifikans 

Tid 263 0,001 

Mängd 264 0,060 

Arbetsbelastning 264 0,020 

Motivation 263 0,235 

Kvalitet 262 0,521 

Feedback 261 0,099 

 

I enkätfråga 9 (se appendix 2) frågades medarbetarna hur de upplever 

informationsmängden från ledningen under en genomsnittlig arbetsdag. För att illustrera 

svaren har vi samlat våra empiriska data i tårbitar där vi genast kan se att respondenter 

vid båda bankerna till största grad upplever att de får tillräckligt med information. Den 

blåa rutan symboliserar internt bortfall på frågan. Nordea hade både ett litet internt 

bortfall samt att 3 % av deras respondenter inte kände till bankens mål och strategier. 

Av de som ej kunde ta ställning till om informationen påverkar deras förmåga att bidra 

till bankens mål och strategier var det 9 % av respondenterna vid båda bankerna.  
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Figur 11. Den upplevda informationsmängden mellan Handelsbanken och Nordea, 

enkätfråga 9 

 

5.3 Information som rör kontoret kontra banken 

 
Under fråga 21 i enkäten (se appendix 2) fick medarbetarna välja genom vilka kanaler 

de får information som rör det kontor de arbetar vid. Respondenter vid båda bankerna 

angav att de i stort sett alltid eller oftast får information via mejl. Dock svarade en andel 

av respondenterna vid Handelsbanken att de oftast inte får informationen via mejl. 

Möten, både personliga och gruppmöten, visade sig för båda bankerna vara 

kommunikationskanaler där medarbetarna får information som rör kontoret i större 

utsträckning då merparten av respondentera angav ja, i stort sett alltid eller ja, oftast. 

Genom kommunikationskanalen intranät angav respondenterna antingen ”ja, oftast” 

eller ”nej, oftast inte”. Fördelningen mellan bankerna var här förhållandevis lika. 

Bankens egna nyhetsbrev upplevs av respondenterna att de i mindre utsträckning får ta 

del av information via denna kanal då merparten av respondenterna angav ”nej, i stort 

sett aldrig” och ”nej, oftast inte”. Se appendix 8 för tabeller över spridningen av 

respondenternas svar. 

I enkätfråga 21 där respondenterna förväntades svara på hur ofta de upplever att de får 

ta del av den information som rör det kontor de arbetar vid fick vi endast ett svar som 

inte visade en signifikant skillnad mellan bankerna. Kommunikationskanalen intranät 

visade sig ha ett så pass högt värde att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 

Handelsbanken och Nordea.  
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Tabell 6. Chi-två tester, information om kontoret, enkätfråga 21 

Chi-två test Antal observationer Signifikans 

Mejl 264 0,0000002 

Telefonsamtal 264 2,0E-14 

Personligt möte 264 0,00006 

Gruppmöte 264 0,001 

Intranät 264 0,430 

Nyhetsbrev 264 0,0002 

 

I fråga 22 frågade vi medarbetarna i vilken utsträckning och genom vilka 

kommunikationskanaler de upplever att de får ta del av information som rör den bank 

de arbetar för (se appendix 2). Vid denna fråga svarade respondenterna att mejl är en 

kommunikationskanal där de i stort sett alltid eller oftast får ta del av information. För 

Handelsbanken uppgav merparten av respondenterna att telefonsamtal i stort sett aldrig 

används. Nordeas respondenter uppgav i olika utsträckning hur ofta denna 

kommunikationskanal nyttjas.  

Vid gruppmöten uppgav merparten av respondenterna vid båda bankerna att ”ja, i stort 

sett alltid” eller ”ja, oftast”. En större andel av medarbetare vid Nordea än vid 

Handelsbanken uppgav att gruppmöten oftast inte används.  Vid intranät uppgav 

merparten vid båda bankerna att ”ja, i stort sett alltid” eller ”ja, oftast” får de ta del av 

information som rör banken. Vid Nordea var det ett antal respondenter som även valt 

alternativet ” vet ej” om de får information via intranät. Bankens egna nyhetsbrev hade 

blandad respons, respondenter vid Nordea och Handelsbanken uppgav även här ”vet ej” 

som svar i vilken utsträckning. Kommentarer som vi tagit del av från respondenter vid 

Handelsbanken menar att de inte har något eget nyhetsbrev. Medarbetare vid Nordea 

har inte gett några liknande kommentarer. Se appendix 9 för tabeller över spridningen 

av respondenternas svar. 

Vi frågade respondenterna hur de upplevde att de får ta del av den information som rör 

den bank de arbetar för och fick liknande utfall som för enkätfråga 21. Även här är det 

intranät som inte visade sig ha någon signifikant skillnad mellan bankerna. 

Tabell 7. Chi-två tester, information om banken, enkätfråga 22 

Chi-två test Antal observationer Signifikans 

Mejl 264 0,00002 

Telefonsamtal 264 7,0E-11 

Personligt möte 264 7,0E-7 

Gruppmöte 264 7,0E-8 

Intranät 264 0,073 

Nyhetsbrev 264 1,0E-10 

5.4 Mål och strategier 

 
När vi frågade respondenterna i vilken grad de upplevde att de får information som rör 

bankens mål och strategier fick vi resultaten som redovisas i appendix 10. Nollorna som 

syns på de flesta av diagrammen betyder att det är ett internt bortfall det vill säga, 

respondenten har inte besvarat frågan. Personliga möten, gruppmöten och intranät 
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visade sig vara de kommunikationskanaler genom vilka respondenterna till störst grad 

upplevde att de tillgodogör sig bankens mål och strategier. Nyhetsbrev var däremot den 

kommunikationskanal som respondenterna från de båda bankerna upplevde som minst 

användbar för att få information om bankens mål och strategier. 

Respondenterna fick svara på hur ofta de upplever att de fått information som rör 

bankens mål och strategier under det senaste kvartalet (se enkätfråga 23, appendix 2). 

Här kan vi se att alla kommunikationskanaler utom nyhetsbrev ger en signifikant 

skillnad mellan bankerna, det vill säga, det har ett högre värde än 0,05.  

Tabell 8. Chi-två tester, information om mål och strategier, enkätfråga 23 

Chi-två test Antal observationer Signifikans 

Mejl 264 1,5E-12 

Telefonsamtal 264 1,7E-11 

Personligt möte 264 0,026 

Gruppmöte 264 1,4E-9 

Intranät 264 0,006 

Nyhetsbrev 264 0,283 

 

Fråga 24 som återfinns i appendix 2 handlar om via vilka kommunikationskanaler 

respondenterna föredrar att få information som rör bankens mål och strategier. Återigen 

motsvarar nollorna att det är ett internt bortfall. Resultaten visade, som går att avläsa i 

appendix 11, att telefonsamtal och nyhetsbrev inte var kommunikationskanaler som 

respondenterna föredrog för denna typ av information. Mejl, gruppmöten samt 

personligt möte var betydligt mer populära kommunikationskanaler hos respondenterna. 

På kommunikationskanalen gruppmöte var det ingen av respondenterna som svarade att 

de i stort sett aldrig vill få sådan information. 

I tabellen nedan kan vi se att alla kommunikationskanalerna utom intranät visade på en 

signifikant skillnad mellan Handelsbanken och Nordea. 

Tabell 9.  Chi-två tester, medarbetarens val av kommunikationskanal för mål och 

strategier, enkätfråga 24 

Chi-två test Antal observationer Signifikans 

Mejl 264 8,0E-8 

Telefonsamtal 264 2,2E-8 

Personligt möte 264 6,6E-6 

Gruppmöte 264 0,011 

Intranät 264 0,056 

Nyhetsbrev 264 0,040 

5.5 Hypoteser 

 
Nedan följer de empiriska tester vi har gjort för att kunna få svar på våra hypoteser. Vi 

har använt oss av både chitvå-tester och t-tester samt att vi illustrerar med grafer för att 

visa på tydliga skillnader.  
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5.5.1 Tid 

 

Vi valde att dela upp tillgodogörandet i olika indikatorer och sedan formulerades 

hypoteser för att på bästa sätt kunna undersöka hur medarbetare upplever att de 

tillgodogör sig ledningens information. Vi kopplade sedan våra indikatorer till den 

enkelriktade och dubbelriktade processen. I alla tabeller betecknas Nordea som 0 och 

Handelsbanken som 1.  

H1: Den dubbelriktade kommunikationsprocessen är positivt associerad med tid 

(att inte behöva söka efter ytterligare information) 

I tabellerna nedan kan avläsas att kommunikationskanalerna kopplade till den 

dubbelriktade processen har medelvärden som ligger under 3. Detta innebär att vid båda 

bankerna har respondenterna valt värden som ligger närmare ”instämmer inte alls” än 

”instämmer helt”. Detta tyder på att de inte behöver spendera ytterligare tid för att söka 

efter mer information eftersom ledningens information har varit otydlig. Vi har därmed 

empiriskt stöd för att vår hypotes om att den dubbelriktade kommunikationsprocessen 

är positivt associerad med tid.  

Tabell 10.  Medelvärde, personligt möte, enkätfråga 6 

 
1. Vilken bank arbetar du 

för? N Mean 

11. Personligt möte 

mellan dig och din chef 

0 118 2,59 

1 146 2,23 

 

Tabell 11. Medelvärde, gruppmöte, enkätfråga 6 

 
1. Vilken bank arbetar du 

för? N Mean 

12. Gruppmöte mellan 

dig, dina kollegor och er 

chef 

0 118 2,56 

1 146 2,33 

 

Det fanns även en signifikant skillnad mellan Handelsbanken och Nordea vad gäller 

gruppmöte. Som tidigare nämnts är vår signifikansnivå 0,05 och signifikansnivån vid 

gruppmöte ligger under denna nivå på 0,010. I appendix 12 finns en tabell över 

respondenternas svarsfrekvens för gruppmöte. Tabellen visas i appendix 12 då det fanns 

en signifikant skillnad mellan bankerna. Medarbetare vid Handelsbanken har i större 

utsträckning valt alternativen 1-3 på vår skala jämfört med medarbetare vid Nordea (se 

appendix 12). 
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Tabell 12. Chitvå-tester, Tid (dubbelriktad), enkätfråga 6 

Chi-två test Antal observationer Signifikans 

Tid (dubbelriktad)   

Personligt möte 264 0,083 

Gruppmöte 264 0,010 

 

H2: Den enkelriktad kommunikationsprocess är positivt associerad med tid (att 

inte behöva söka efter ytterligare information) 

Vad som kan avläsas i tabellen nedan är att vid mejl och telefonsamtal visar 

medelvärdet att medarbetare vid de båda bankerna instämmer till i stort inte alls med 

påståendet. Detta skulle tyda på att vi har empiriskt stöd för vår hypotes om att den 

enkelriktade processen är positivt associerad med tid. Handelsbankens medarbetare 

instämmer i lägre grad vid intranät och nyhetsbrev vilket medför att även här är 

medelvärdet under 3. Detta skulle innebära att för medarbetare vid Handelsbanken har 

vi empiriskt stöd för vår hypotes. Dock vid intranät och nyhetsbrev har Nordea ett högre 

medelvärde än Handelsbanken, samt att medelvärdet för båda 

kommunikationskanalerna är över 3. Detta medför att vid intranät och nyhetsbrev fanns 

det inte empiriskt stöd för vår hypotes om den endast applicerades på medarbetare vid 

Nordea.   

 

Tabell 13. Medelvärde, Tid (enkelriktad), enkätfråga 7 

 
1. Vilken bank arbetar du 

för? N Mean 

13. Mejl 0 118 2,60 

1 146 2,31 

14. Telefonsamtal 0 118 2,21 

1 146 1,97 

15. Intranät 0 117 3,27 

1 145 2,19 

16. Bankens egna 

nyhetsbrev 

0 118 3,08 

1 146 2,14 
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I diagrammet till vänster ser vi 

att fördelningen i hur 

respondenterna svarat varierar. 

Handelsbankens respondenter 

har svarat med 39,3% en tvåa 

och hamnar då närmare 

”instämmer inte alls” jämfört 

med respondenter vid Nordea. 

Nordeas respondenter uppgav i 

högre grad att de behöver söka 

efter ytterligare information när 

informationen har 

kommunicerats via intranät. 

 

 

 

 

 

Diagrammet till vänster visar 

fördelningen för hur 

respondenterna upplever att de 

måste söka efter ytterligare 

information om ledningen 

kommunicerar via bankens 

egna nyhetsbrev. Vad som är 

förvånande över fördelningen 

med Handelsbanken är att 

respondenter har uppgett att 

Handelsbanken inte använder 

sig av nyhetsbrev som 

kommunikationskanal. Detta 

innebär att respondenterna 

borde ha valt alternativet 

”instämmer inte alls”. Nordeas 

respondenter har inte uppgett 

att det inte skulle finnas något 

nyhetsbrev. Detta kan vara en 

förklaring till den jämnare 

fördelningen och medelvärdet på 3,08. 

 

Vad som kan avläsas i tabellen nedan är att mellan bankerna fanns det en signifikant 

skillnad, vilket gäller för alla kommunikationskanaler. Se appendix 13 för tabeller över 

medarbetarnas svarsfrekvens. Vid alla kommunikationskanalerna instämde respondenter 

vid Handelsbanken i högre grad än respondenter vid Nordea (se appendix 13). 

 

 

Figur 12. Svarsfördelning intranät, enkätfråga 7 

Figur 13. Svarsfrekvens nyhetsbrev, enkätfråga 7 
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Tabell 14. Chitvå-test, Tid (enkelriktad), enkätfråga 7 

Chi-två test Antal observationer Signifikans 

Tid (enkelriktad)   

Mejl 264 0,008 

Telefonsamtal 264 0,023 

Intranät 262 0,000000003 

Nyhetsbrev 264 0,000001 

5.5.2 Mängd 

 

H3: Den upplevda mängden information (d.v.s., tillräckligt med information) är 

positivt associerad med dubbelriktad kommunikation 

Ovanstående hypotes hör ihop med enkätfråga 10 (se appendix 2). I grafen nedan kan 

avläsas att båda bankeras medelvärden ligger över 3, detta medför att de i större 

utsträckning instämde med enkätfråga 10 (se appendix 2). Detta leder till att vi har 

empiriskt stöd för vår hypotes om att mängden information, det vill säga tillräckligt med 

information är positivit associerat med dubbelriktad kommunikation. 

Tabell 15. Medelvärde, Mängd (dubbelriktad), enkätfråga 10 

 
1. Vilken bank arbetar du 

för? N Mean 

20. Gruppmöte mellan 

dig, dina kollegor och er 

chef 

0 118 3,06 

1 146 4,71 

19. Personligt möte 

mellan dig och din chef 

0 118 3,35 

1 146 4,77 

 

Signifikansnivåerna mellan bankerna är så pass små att det fanns en stark signifikant 

skillnad mellan bankerna. Signifikansnivåerna visas i tabellen nedan. Vid båda 

kommunikationskanalerna instämde respondenterna vid Handelsbanken i högre grad än 

respondenterna vid Nordea som hade en jämnare fördelning i sin svarsfrekvens (se 

appendix 14). 

 

Tabell 16. Chitvå-test, Mängd (dubbelriktad), enkätfråga 10 

Chi-två test Antal observationer Signifikans 

Mängd (dubbelriktad)   

Personligt möte 264 1,0E-15 

Gruppmöte 264 1,0E-17 

 

H4: Den upplevda mängden av information (d.v.s., tillräckligt med information) är 

positivt associerad med den enkelriktade kommunikationsprocessen  

I nedanstående tabell kan avläsas att för alla kommunikationskanalerna har 

respondenterna vid Handelsbanken ett medelvärde som är över 4. Nedanstående tabell 
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kopplas till fråga 11 i enkäten (se appendix 2). Detta innebär att de i större utsträckning 

än respondenterna vid Nordea instämde helt att de hade fått tillräckligt med information 

under det senaste kvartalet för att kunna bidra till bankens mål och strategier. Detta 

innebär att vi har empiriskt stöd för vår hypotes vad gäller medarbetare vid 

Handelsbanken. Nordeas medeltal för mejl och intranät ger empiriskt stöd för att vår 

hypotes håller. Däremot vid telefonsamtal och nyhetsbrev fanns det inte empiriskt stöd 

för att vår hypotes håller då dessa medelvärden låg under 3.  

Tabell 17. Medelvärde, Mängd (enkelriktad), enkätfråga 11 

 
1. Vilken bank arbetar du 

för? N Mean 

21. Mejl 0 117 3,21 

1 146 4,42 

22. Telefonsamtal 0 118 2,65 

1 146 4,15 

23. Intranät 0 117 3,37 

1 145 4,54 

24. Bankens egna 

nyhetsbrev 

0 118 2,17 

1 146 4,26 

 

I stapeldiagrammet till 

vänster kan avläsas att 

Handelsbankens 

respondenter till större del 

instämde om att de fått 

tillräckligt med information 

via telefonsamtal. Nordeas 

medarbetare instämde till 

större del inte alls med 

frågan.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Svarsfrekvens telefonsamtal, enkätfråga 11 
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Figur 15. Svarsfrekvens nyhetsbrev, enkätfråga 11 

Något förvånande är den 

höga graden av instämmande 

från Handelsbankens 

respondenter vid 

kommunikationskanalen 

nyhetsbrev. Detta med tanke 

på de kommentarer vi har 

tagit del av om att det är en 

kommunikationskanal som 

inte används. Av Nordeas 

respondenter har 37,3 % valt 

alternativ 1 för denna 

kommunikationskanal, vilket 

betyder att 37,3 % instämmer 

inte alls med påståendet. 

 

 

 

Vid dessa kommunikationskanaler fanns det en stark signifikant skillnad mellan 

bankerna. I tabellen nedan går även att avläsa att vi hade ett litet internt bortfall vid mejl 

och intranät. Återigen instämmer medarbetare vid Handelsbanken i högre grad än 

medarbetare vid Nordea, detta gäller för alla kommunikationskanalerna (se appendix 

15). 

Tabell 18. Chitvå-test, Mängd (enkelriktad), enkätfråga 11 

Chi-två test Antal observationer Signifikans 

Mängd (enkelriktad)   

Mejl 263 0,000000001 

Telefonsamtal 264 4,0E-14 

Intranät 262 0,000000001 

Nyhetsbrev 264 4,9E-25 

 

5.5.3 Arbetsbelastning 

H5: Dubbelriktad kommunikation är positivt associerad med att den upplevda 

arbetsbelastningen är hög 

Nedan i tabellen kan avläsas att medarbetare vid båda bankerna i hög grad instämde 

med fråga 13 i enkäten (se appendix 2). Detta medför att vi har empiriskt stöd för vår 

hypotes eftersom alla medelvärden i tabellen nedan är över 3.  
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Tabell 19. Medelvärde, Arbetsbelastning (dubbelriktad), enkätfråga 13 

 
1. Vilken bank arbetar du 

för? N Mean 

26. Personligt möte 

mellan dig och din chef 

0 117 3,36 

1 146 4,39 

27. Gruppmöte mellan 

dig, dina kollegor och er 

chef 

0 118 4,03 

1 146 4,38 

 

Vi gjorde även chitvå-tester för dessa kommunikationskanaler och fann att det fanns en 

signifikant skillnad mellan bankerna. Vid detta test hade vi även ett litet internt bortfall. 

Starkast signifikant skillnad mellan bankerna gäller för personligt möte som har en 

signifikansnivå så liten som 0,000001. Handelsbankens respondenter instämde i högre 

grad vid personligt möte. Mellan bankerna är fördelningen jämnare när det kommer till 

gruppmöte. Dock har respondenterna vid Handelsbanken även här en högre grad av 

instämmande (se appendix 16). 

 

Tabell 20. Chitvå-tester, Arbetsbelastning (dubbelriktad), enkätfråga 13 

Chi-två test Antal observationer Signifikans 

Arbetsbelastning 

(dubbelriktad) 

  

Personligt möte 263 0,000001 

Gruppmöte 264 0,015 

 

H6: Enkelriktad kommunikation är positivt associerad med att den upplevda 

arbetsbelastningen är hög.   

 

I tabellen nedan kan avläsas att mejl är den enda kommunikationskanalen för 

respondenter vid Nordea som har ett medelvärde över 3. Detta medför att vi endast vid 

kommunikationskanalen mejl har empiriskt stöd från båda bankerna för vår hypotes. 

För Handelsbanken har alla kommunikationskanaler ett medelvärde över 3 förutom 

telefonsamtal. Detta innebär att det finns empiriskt stöd för vår hypotes vid alla 

kommunikationskanaler utom telefonsamtal vid Handelsbanken. Tabellen nedan hör 

samman med enkätfråga 14 (se appendix 2).   
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Figur 16. Svarsfrekvens mejl, enkätfråga 14 

Tabell 21. Medelvärde, Arbetsbelastning (enkelriktad), enkätfråga 14 

 
1. Vilken bank arbetar du 

för? N Mean 

28. Mejl 0 116 3,69 

1 145 3,99 

29. Telefonsamtal 0 118 2,46 

1 146 2,34 

30. Intranät 0 117 2,97 

1 145 3,19 

31. Bankens egna 

nyhetsbrev 

0 118 2,18 

1 145 3,19 

 

Som går att avläsa i grafen till 

vänster är fördelningen vid 

kommunikationskanalen mejl 

nästintill densamma för 

medarbetarna vid båda bankerna. 

Detta var dessutom den enda 

kommunikationskanalen som gav 

ett medelvärde över 3 vid båda 

bankerna.  

 

 

 

 

 

Intressant nog går det i tabellen att avläsa att det endast är nyhetsbrev som ger en 

signifikant skillnad mellan Handelsbanken och Nordea. De andra 

kommunikationskanalernas signifikansnivå ger ett för högt värde för att det ska gå att 

säga att det finns en stor skillnad i populationen. Under nyhetsbrev är svarsfördelningen 

förhållandesvis jämn för respondenterna vid Handelsbanken, dock har de fortfarande 

högre grad av instämmande jämfört med respondenter vid Nordea (se appendix 17). 
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Tabell 22. Chitvå-tester, Arbetsbelastning (enkelriktad), enkätfråga 14 

Chi-två test Antal observationer Signifikans 

Arbetsbelastning 

(enkelriktad) 

  

Mejl 261 0,437 

Telefonsamtal 264 0,236 

Intranät 262 0,602 

Nyhetsbrev 263 0,000005 

5.5.4 Motivation 

 

H7: Dubbelriktade kommunikationsprocessen är positivt associerad med att 

motivationen ökar 

Denna hypotes hör samman med enkätfråga 16 (se appendix 2). Respondenterna skulle 

ta ställning till ifall de anser att kommunikationskanalen har påverkat deras motivation. 

Här hamnar medelvärdet vid alla kommunikationskanalerna och vid de båda bankerna 

över 3, det finns alltså empiriskt stöd för vår hypotes.  

 

Tabell 23. Medelvärde, Motivation (dubbelriktad), enkätfråga 16 

 
1. Vilken bank arbetar du 

för? N Mean 

33. Personligt möte 

mellan dig och din chef 

0 116 3,62 

1 146 4,45 

34. Gruppmöte mellan 

dig, dina kollegor och er 

chef 

0 118 4,10 

1 145 4,57 

 

Det som även blir intressesant är det faktum att det fanns en signifikant skillnad mellan 

bankerna för båda kommunikationskanalerna. Svarsfördelningen är sådan att 

medarbetare instämde i högre grad än medarbetare vid Nordea för båda 

kommunikationskanalerna (se appendix 18). 

 

Tabell 24. Chitvå-tester, Motivation (dubbelriktad), enkätfråga 16 

Chi-två test Antal observationer Signifikans 

Motivation (dubbelriktad)   

Personligt möte 262 0,000005 

Gruppmöte 263 0,001 

 

H8: Enkelriktad kommunikationsprocess är positivt associerad med att 

motivationen ökar. 

För Nordea finns det empiriskt stöd vid kommunikationskanalen intranät, det är den 

enda kommunikationskanal för Nordea som har ett medelvärde över 3. Vid 

Handelsbanken gäller att mejl, intranät och bankens egna nyhetsbrev har medelvärden 
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över 3, vilken innebär empiriskt stöd för att hypotesen håller. Den enda 

kommunikationskanal som har ett medelvärde över 3 för båda bankerna är intranät.  

 

Tabell 25. Medelvärde, Motivation (enkelriktad), enkätfråga 17 

 
1. Vilken bank arbetar du 

för? N Mean 

35. Mejl 0 118 3,00 

1 146 3,90 

36. Telefonsamtal 0 118 2,75 

1 146 2,66 

37. Intranät 0 118 3,33 

1 146 3,90 

38. Bankens egna 

nyhetsbrev 

0 118 2,09 

1 146 3,86 

 

I diagrammet till vänster kan 

avläsas att fördelningen mellan 

bankerna är förhållandesvis lika. 

Intranät var den enda 

kommunikationskanal som gav 

båda bankerna ett medelvärde 

över 3. 

 

 

 

 

 

 

Den enda kommunikationskanal som inte har någon signifikant skillnad mellan 

bankerna är telefonsamtal. Samtliga av de andra kommunikationskanalerna visar att det 

fanns en signifikant skillnad mellan Handelsbanken och Nordea. Vid mejl, intranät och 

nyhetsbrev instämde respondenter vid Handelsbanken i högre grad än respondenter vid 

Nordea (se appendix 19). 

 

 

Figur 17. Svarsfrekvens intranät, enkätfråga 17 
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Tabell 26. Chitvå-tester, Motivation (enkelriktad), enkätfråga 17 

Chi-två test Antal observationer Signifikans 

Motivation (enkelriktad)   

Mejl 264 0,0000002 

Telefonsamtal 264 0,243 

Intranät 264 0,040 

Nyhetsbrev 264 1,0E-19 

 

5.5.5 Kvalitet 

 

H9: Dubbelriktad kommunikationsprocess är positivt associerad med att den 

upplevda kvaliteten på informationen är högre 

Nedanstående tabell hör samman med enkätfråga 19 (se appendix 2). Tabellen visar att 

både personligt möte och gruppmöte har medelvärden över 3 för båda bankerna. Detta 

medför att vi har empiriskt stöd för att vår hypotes vid både Handelsbanken och Nordea. 

 

Tabell 27. Medelvärde, Kvalitet (dubbelriktad), enkätfråga 19 

 
1. Vilken bank arbetar du 

för? N Mean 

40. Personligt möte 

mellan dig och din chef 

0 118 3,86 

1 146 4,18 

41. Gruppmöte mellan 

dig, dina kollegor och er 

chef 

0 118 4,15 

1 145 4,18 

 

Tabellen över våra chitvå-tester visar dock att endast gruppmöte har en signifikant 

skillnad mellan Nordea och Handelsbanken. Denna skillnad ligger förhållandevis nära 

vår signifikansnivå på 0,05 vilket innebär att det inte är en speciellt stark signifikans.  

 

Tabell 28. Chitvå-tester, Kvalitet (dubbelriktad), enkätfråga 19 

Chi-två test Antal observationer Signifikans 

Kvalitet (dubbelriktad)   

Personligt möte 264 0,064 

Gruppmöte 263 0,043 

 

H10: Enkelriktad kommunikationsprocess är positivt associerad med att den 

upplevda kvaliteten på informationen är högre 

Nedanstående tabell hör samman med enkätfråga 20 (se appendix 2). Vad som är 

intressant med nedanstående medelvärden är att för Nordea är det ingen av 

kommunikationskanalerna som ger ett medelvärde över 3. Detta medför att vi inte har 

något empiriskt stöd för vår hypotes vid Nordea. Handelsbanken däremot har 
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medelvärden över 3 vid kommunikationskanalerna mejl och intranät, vilket ger oss 

empiriskt stöd för vår hypotes vid Handelsbanken. Däremot telefonsamtal och 

nyhetsbrev är likvärdiga med Nordea, det vill säga dessa medelvärden är mindre än 3.  

 

Tabell 29. Medelvärde, Kvalitet (enkelriktad), enkätfråga 20 

 
1. Vilken bank arbetar du 

för? N Mean 

42. Mejl 0 118 2,99 

1 144 3,80 

43. Telefonsamtal 0 118 2,87 

1 146 2,23 

44. Intranät 0 118 2,91 

1 143 3,90 

45. Bankens egna 

nyhetsbrev 

0 118 1,99 

1 143 2,57 

 

 

Diagrammet till vänster är över 

svarsfördelningen mellan 

respondenter vid 

Handelsbanken och Nordea. 

Vad som är värt att notera är att 

Handelsbankens och Nordeas 

medelvärden ligger under 3 för 

denna kommunikationskanal, 

och fördelningen är 

förhållandesvis lika. Dock är 

det ingen vid Nordea som har 

valt 6 på vår skala, eftersom de 

har 0 % svarsfrekvens där. 

Handelsbanken däremot har en 

svarsfrekvens på 5,1 %.  

 

 

Våra chitvå-tester för de båda bankerna visar att alla kommunikationskanaler ger en 

signifikansnivå mellan bankerna. Respondenter vid Handelsbanken instämde i högre 

grad vid mejl, intranät och nyhetsbrev. Däremot vid telefonsamtal instämde 

respondenter vid Nordea i högre grad. (se appendix 20). 

Figur 18. Svarsfrekvens telefonsamtal, enkätfråga 20 
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Tabell 30. Chitvå-tester, Kvalitet (enkelriktad), enkätfråga 20 

Chi-två test Antal observationer Signifikans 

Kvalitet (enkelriktad)   

Mejl 262 0,001 

Telefonsamtal 264 0,00004 

Intranät 261 0,00001 

Nyhetsbrev 261 0,004 

5.5.6 Feedback 

 

H11: Dubbelriktad kommunikation är positivt förknippad till medarbetares 

upplevda möjlighet att ge feedback. 

Tabellen nedan visar att båda bankerna har medelvärden över 3 för de dubbelriktade 

kommunikationskanalerna. Denna hypotes hänger samman med enkätfråga 26 (se 

appendix 2), och dessa medelvärden ger oss då empiriskt stöd för att vår hypotes 

stämmer. Det vill säga att den dubbelriktade kommunikationsprocessen är positivt 

förknippad till medarbetares upplevda möjlighet att ge feedback. 

 

Tabell 31. Medelvärde, Feedback (dubbelriktad), enkätfråga 26 

 
1. Vilken bank arbetar du 

för? N Mean 

71. Personligt möte 

mellan dig och din chef 

0 118 3,79 

1 145 3,83 

72. Gruppmöte mellan 

dig, dina kollegor och er 

chef 

0 118 3,73 

1 145 3,77 

 

H12: Enkelriktad kommunikation är positivt förknippad till medarbetares 

upplevda möjlighet att ge feedback 

 

När tabellen avläses nedan syns det att ingen av kommunikationskanalerna ger ett 

medelvärde över 3 för någon av bankerna. Detta resultat innebär att vi inte har något 

empiriskt stöd för vår sista hypotes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Tabell 32. Medelvärde, Feedback (enkelriktad), enkätfråga 27 

 
1. Vilken bank arbetar du 

för? N Mean 

73. Mejl 0 118 2,71 

1 145 2,19 

74. Telefonsamtal 0 118 2,09 

1 145 1,83 

75. Intranät 0 118 1,98 

1 145 2,66 

76. Bankens egna 

nyhetsbrev 

0 118 1,54 

1 145 1,99 

 

Tabellen nedan över våra chi-två tester visar att det endast är telefonsamtal som inte ger 

någon signifikant skillnad mellan bankerna. Resterande kommunikationskanaler visar 

på att det finns en signifikant skillnad mellan Handelsbanken och Nordea. Vid mejl, 

instämde respondenter vid Nordea i högre grad än respondenter vid Handelsbanken, det 

motsatta gäller för kommunikationskanalerna intranät och nyhetsbrev (se appendix 21). 

Förvånande nog upplevde medarbetare vid Handelsbanken att de i högre grad haft 

möjlighet att ge feedback via nyhetsbrev när de som tidigare nämnt kommenterat att 

nyhetsbrev inte används som kommunikationskanal inom banken. 

 

Tabell 33. Chitvå-tester, Feedback (enkelriktad), enkätfråga 27 

Chi-två test Antal observationer Signifikans 

Feedback (enkelriktad)   

Mejl 263 0,001 

Telefonsamtal 263 0,284 

Intranät 263 0,00009 

Nyhetsbrev 263 0,036 

 

5.6 Sammanfattande tabell över hypoteserna 

 
Nedan följer en sammanfattande tabell över hypoteserna och om det finns empiriskt 

stöd eller ej. Notera att där vi skrivit att det inte finns empiriskt stöd för hypotesen kan 

detta innebära att vissa av kommunikationskanalerna har gett empiriskt stöd men inte 

alla.  Av den anledningen har vi skrivit att det inte finns empiriskt stöd för hela 

hypotesen då de variabler vi valt att ha som indikatorer på tillgodogörande är 

sammankopplade med den enkelriktade eller dubbelriktade processen. 
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Tabell 34. Hypoteser, empiriskt stöd eller ej 

Hypotes Handelsbanken Nordea 

H1 Tid (dubbelriktad) 

 

empiriskt stöd empiriskt stöd 

H2 Tid (enkelriktad) 

 

empiriskt stöd  ej empiriskt stöd 

H3 Mängd (dubbelriktad) 

 

empiriskt stöd empiriskt stöd 

H4 Mängd (enkelriktad) 

 

empiriskt stöd ej empiriskt stöd 

H5 Arbetsbelastning (dubbelriktad) 

 

empiriskt stöd empiriskt stöd 

H6 Arbetsbelastning (enkelriktad) 

 

ej empiriskt stöd ej empiriskt stöd 

H7 Motivation (dubbelriktad) 

 

empiriskt stöd empiriskt stöd 

H8 Motivation (enkelriktad) 

 

ej empiriskt stöd ej empiriskt stöd 

H9 Kvalitet (dubbelriktad) 

 

empiriskt stöd empiriskt stöd 

H10 Kvalitet (enkelriktad) 

 

ej empiriskt stöd ej empiriskt stöd 

H11 Feedback (dubbelriktad) 

 

empiriskt stöd empiriskt stöd 

H12 Feedback (enkelriktad) ej empiriskt stöd ej empiriskt stöd 
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6. Analys 
______________________________________________________________________ 

I det här kapitlet analyseras resultaten vi fått först från bearbetningen av det data vi 

använt oss av. Vårt resultat kopplas till vår teoretiska referensram. Vi börjar vårt 

analyskapitel med en jämförelse mellan Handelsbanken och Nordea för att sedan 

redogöra för det resultat vi fått från våra hypoteser. 

_____________________________________________________________________ 

 

6.1 Handelsbanken och Nordea 

 
Den interna kommunikationen verkar i dagsläget fungera bra för båda bankerna. 

Handelsbankens respondenter svarade dock i högre grad att den interna 

kommunikationen fungerar mycket bra jämfört med Nordea. Detta kan bero på 

Handelsbankens decentraliserade organisationsstruktur men det kan även vara andra 

faktorer som har lett till detta resultat. Exempelvis kan vi i urvalet fått fler positivt 

inställda respondenter från Handelsbanken än vad vi fick från Nordea. Det som talar 

emot att det skulle vara slumpen att vi fått fler medarbetare som har positiv inställning 

till bankens interna kommunikation är att resultat mellan bankerna var signifikant.  

Handelsbankens respondenter instämde även i högre grad än Nordeas respondenter i 

frågan om ledningens information var användbar i det dagliga arbetet. Återigen är 

resultatet signifikant mellan bankerna. Detta förstärker att den decentraliserade 

organisationsstrukturen fungerar bättre än den centraliserade när det handlar om intern 

kommunikation mellan medarbetare och ledning.  

Enligt två av Handelsbankens respondenter används inte interna nyhetsbrev, ändå har 

ett flertal svarat på frågor där denna kommunikationskanal ingår. Då respondenterna har 

lovats anonymitet så har vi ingen aning om vilken av Handelsbankens kontor som dessa 

kommentarer kommer ifrån. Vi har två tänkbara scenarion till detta resultat.  Det ena är 

att eftersom banken är decentraliserad så används olika kommunikationskanaler på 

olika kontor, det vill säga vissa av kontoren använder sig aldrig av interna nyhetsbrev. 

De två respondenterna som angav att denna kommunikationskanal inte existerar på 

banken kan komma från sådana kontor. Det andra scenariot är att vi inte hade med 

någon fråga där respondenterna hade möjlighet att ange att kommunikationskanalen inte 

används eller finns på banken. När vi ser resultaten från alla enkätfrågor så kan vi se att 

nyhetsbrev rankas olika beroende på fråga. Exempelvis så anger respondenterna via 

Handelsbanken att nyhetsbrev är en användbar kommunikationskanal när det handlar 

om att få tillräckligt med ledningens information om bankens mål och strategier. Detta 

stärker vårt antagande om att nyhetsbrev används på vissa kontor.  

Då vi inte tagit del av liknande kommentarer från medarbetare vid Nordea kan vi inte 

uttala oss om huruvida nyhetsbrev används vid alla kontor eller ej. Men av resultatet vi 

har fått har även Nordea svarat varierande på kommunikationskanalen nyhetsbrev.  
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6.2 Tid 

 
Xu et al (2010. s 212) fann i sin studie att medarbetare spenderar mycket tid till att leta 

efter information. Vår undersökning visade att majoriteten av respondenterna inte 

upplevde att de behöver söka efter ytterligare information. Respondenter vid Nordea 

visade sig dock ange att de behöver lägga ner mer tid än vad Handelsbankens 

respondenter behövde göra. Den empiriska datan visade att det fanns en signifikant 

skillnad, det vill säga en så pass stor skillnad att det osannolikt är ett slumpmässigt 

resultat mellan bankerna. Enligt respondenternas svar på enkätfråga 5 (se appendix 2) 

visade det sig att Handelsbanken inte i lika stor grad som Nordea behöver söka efter 

ytterligare information för att ledningens information har varit otydlig. Detta kan 

kopplas till bankernas organisationsstruktur, då Handelsbankens decentraliserade 

organisation medför att medarbetare arbetar närmare sin ledning och kan därmed 

använda sig mer frekvent av dubbelriktad kommunikation.  

Enligt Newcombs teori om dubbelriktad kommunikation så ligger tyngdpunkten på att 

det är jämvikt mellan mottagare och sändare för att ett meddelande ska avkodas på rätt 

sätt (Newcomb, 1953, s 393). Eftersom medarbetarna upplever att de kan tillgodogöra 

sig informationen och inte behöver leta efter ytterligare så kan vi anta att ledningens 

information har varit tillräckligt tydlig från första början. Men det kan även vara så att 

respondenterna inte bryr sig om hur meddelandet avkodas utan att det går i linje med 

Shannon & Weavers enkelriktade kommunikationsmodell. Detta är i enlighet med 

Nilsson (2010, s. 141) som förutsåg att detta kunde ske med Shannon & Weavers 

enkelriktade kommunikationsmodell, det vill säga att det är svårt att avgöra om 

meddelandet har blivit förstått.  

För att få reda på om valet av kommunikationskanal har betydelse för hur medarbetarna 

upplever att de måste söka efter ytterligare information delade vi upp 

kommunikationskanalerna i två hypoteser. Den första hypotesen ” Dubbelriktade 

kommunikationsprocessen är positivt associerad med tid (att inte behöva söka efter 

ytterligare information) visade sig hålla. Detta bekräftar vår teori om att dubbelriktad 

kommunikation såsom gruppmöten och personliga möten med chefen är effektiv att 

använda som kommunikationskanaler. Enligt White et al (2010, s. 79) har det visat sig 

att möten ger medarbetare en känsla av delaktighet och ett mer trovärdigt intryck från 

ledningens sida. Detta kan även i detta fall vara en anledning till att 

kommunikationskanalerna möte rankas högt av våra respondenter när det är en fråga om 

ett utbyte av information. 

Den andra hypotesen handlade om samma sak som den första med skillnaden att vi 

istället fokuserade på enkelriktade kommunikationskanaler. Att enkelriktade 

kommunikationsprocess skulle vara positivt associerad med tid stämde överens för 

kommunikationskanalerna mejl och telefonsamtal men inte för nyhetsbrev och intranät. 

Att medarbetarna upplever att de måste söka efter ytterligare information vid 

kommunikationskanalerna nyhetsbrev och intranät kan bero på att dessa kanaler är i 

enlighet med Shannon & Weavers modell svårast att se ifall det tolkats rätt. Ett 

telefonsamtal kan genomföras genom en dialog, likaså kan en mejlkonversation innehas 

medan ett nyhetsbrev eller en internetsida är monotont. Bruset som omnämns av bland 

annat Fiske (1997, s. 19 – 20) kan också vara en faktor som påverkar att intranät och 

nyhetsbrev upplevs som mer tidskrävande. Vi kan inte med hjälp av våra empiriska data 

säga något om det tekniska bruset har en betydelse i detta fall, men vi kan upplysa om 

att det är en tänkbar orsak till resultatet. Vi delade även upp resultaten för att se ifall det 
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skiljer sig åt mellan bankerna och här visade det sig att enkelriktad kommunikation 

upplevdes som mindre tidskrävande (att medarbetarna själva behöver söka ytterligare 

information) via Handelsbankens respondenter medan Nordea upplevde mer problem 

med intranät och nyhetsbrev. Här kan det återigen vara det tekniska bruset som är 

orsaken eller uppbyggnaden av nyhetsbrev och intranät. 

Något som var intressant att se är att enligt Vidgen et al (2011, s.87 – 88) är mejl ett 

tidsvinnande och kostandseffektivt sätt för ledningen att kommunicera ut information. 

Vår studie är gjord utifrån ett medarbetarperspektiv och därför formulerades frågan om 

tid efter hur medarbetare upplever kommunikationskanalerna. Vår undersökning visade 

att mejl är en uppskattad kommunikationskanal hos båda bankerna och denna 

kommunikationskanal upplevs som tideffektiv även hos medarbetarna. Detta eftersom 

respondenterna upplevde att de inte behövde söka efter ytterligare information när 

denna kommunikationskanal används.  

 

6.3 Mängd 

 
För att undersöka om medarbetarna på de båda bankerna får för mycket eller för lite 

information ställde vi enkätfrågorna 8 - 11 (se appendix 2). Enligt Thomas et al (2009 s. 

290; 306) studie så visade det sig att mängden av information som ledningen ger ut kan 

påverka hur medarbetare upplever att de tillgodogör sig information. Vår undersökning 

visade att det fanns en starkt signifikant skillnad mellan Handelsbanken och Nordea. 

Majoriteten av respondenterna upplevde att de får tillräckligt med information genom 

dubbelriktade kommunikationskanaler för att kunna bidra till bankens mål och 

strategier. Resultatet skiljde sig inte nämnvärt åt mellan personliga möten eller 

gruppmöten och gav vår hypotes stöd. Den upplevda mängden information är alltså 

positivt associerad med dubbelriktad kommunikation. Den signifikanta skillnaden 

mellan Handelsbanken och Nordea kan bero på att Handelsbankens decentraliserade 

organisationsstruktur gör att möten med ledningen är mer vanligt förekommande 

jämfört med Nordeas centraliserade organisationsstruktur. Det geografiska avståndet till 

ledningen kan göra att Nordeas respondenter inte är lika vana vid 

kommunikationskanalerna möte. Att Handelsbanken instämde nästan till fullo kan även 

bero på att deras ledning har bra upplägg på sina möten som är väldigt uppskattade av 

medarbetarna. Det är viktigt att komma ihåg att urvalet av respondenter också kan vara 

en bidragande faktor eftersom vi har efterfrågat hur respondenterna upplever 

informationsmängden. Upplevelser tillhör personliga preferenser och resultatet kan 

därmed bli annorlunda om undersökningen gjorts på en annan population.  

För att kunna se ifall ledningens val av kommunikationskanal har någon påverkan på 

hur medarbetare upplever att de tillgodogör sig ledningens information undersöktes 

samma hypotes fast med enkelriktad kommunikation. Här skiljer sig resultaten åt och på 

kommunikationskanalerna mejl och intranät håller hypotesen för båda bankerna men 

när det kommer till telefonsamtal och bankens egna nyhetsbrev så håller inte hypotesen 

för Nordea. En annan nämnvärd skillnad är att Handelsbanken anger att telefonsamtal är 

en kommunikationskanal som de upplever att de fått tillräckligt med information ifrån 

medan Nordea har svarat det motsatta. Att Handelsbanken upplever telefonsamtal som 

en bra kommunikationskanal kan bero på att ledningen använder denna till stor del 

medan den används mindre frekvent på Nordea. Det tekniska bruset kan även här vara 

en faktor som gör att Nordea inte uppskattar telefonsamtal i lika stor grad som 
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Handelsbanken. Språk och dialekt kan också vara en faktor som utgör barriärer enligt 

Kikoski (1993 s. 87).  

I Epplers (2012, s. 36) undersökning framkom det att det är viktigt med en balansgång 

när det gäller hur mycket information som ledningen ska delge sina medarbetare. 

Ledningen bör fokusera på att informera om det som är viktigast och den informativa 

funktionen som nämns av Richmond & McCroskey (refererad i Heide et al., 2005, s. 43 

– 44) är därför viktig att ta hänsyn till. Båda bankernas respondenter gillade intranät 

som kommunikationskanal när det gäller att ta till sig information om bankens mål och 

strategier. Detta kan bero på att kommunikationskanalen intranät har en balans när det 

gäller information. Medarbetarna har tillgång till denna kommunikationskanal större 

delen av arbetsdagen och kan själva söka upp det som de anser är viktigt för att kunna 

bidra till bankens mål och strategier. Frågorna var dock formulerade ifall 

respondenterna upplever att de får tillräckligt med information för att kunna bidra till 

bankens mål och strategier, det är viktigt att komma ihåg att detta fortfarande kan 

betyda att respondenterna som håller med om påståendet upplever att de får för mycket 

information.  

 

6.4 Arbetsbelastning  

 
Arbetsbelastning är enligt Ilies et al (2010, s. 409) en indikator som kan påverka 

medarbetares upplevda tillgodogörande av information. För att få reda på om 

arbetsbelastning påverkar medarbetares upplevda tillgodogörande undersökte vi 

dubbelriktad och enkelriktad kommunikationskanaler mot denna variabel. För båda 

bankerna så visade det sig att respondenterna föredrog möte (dubbelriktad 

kommunikation) vid hög arbetsbelastning. Det skiljde sig dock i signifikansnivån på 

personligt möte mellan bankerna, Handelsbanken hade en högre grad av respondenter 

som instämmer på att personligt möte är att föredra vid hög arbetsbelastning. Nordea 

visade istället en jämnare tendens på instämmandet, detta kan bero på deras relation till 

chefer under hög arbetsbelastning. Toor & Ogunlana (2009) visade i sin undersökning 

att chefers agerande kan påverka medarbetares uppfattning av dem. Det kan också vara 

så att Handelsbankens decentraliserade organisationsstruktur gör det lättare för deras 

medarbetare att vända sig till sina chefer för information jämfört med Nordeas 

centraliserade organisationsstruktur.  

I enkätfråga 12 (se appendix 2) så framgick det även att Handelsbanken under det 

senaste kvartalet upplevde att informationen från ledningen inte hade påverkat deras 

användande i högre utsträckning än dem från Nordea. Detta är ett intressant resultat 

eftersom det kan betyda att Nordea har ett generellt sett högre arbetsbelastning men det 

kan också innebära att Handelsbanken har bättre kommunikationskanaler att 

tillgodogöra sig information ifrån. Eftersom det fanns en signifikant skillnad på 

personligt möte så är det rimligt att anta att det snarare är tillgången och 

kommunikationskanalens utformning som har betydelse. Detta resonemang förstärks 

ytterligare när samma hypotes utformades fast för enkelriktad kommunikation. För 

Nordea var det endast kommunikationskanalen mejl som visade sig vara den 

kommunikationskanal som respondenterna föredrog vid hög arbetsbelastning. För 

Handelsbanken uppskattades alla kommunikationskanaler utom telefonsamtal. Mejl var 

dock uppskattat från båda bankernas respondenter. Anledningen till det kan vara att den 

elektroniska kommunikationsformen minskar den annars hierarkiska formen på intern 
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kommunikation mellan medarbetare och chefer (White et al., 2010 s. 70). Eftersom mejl 

kan plana ut organisationsstrukturerna är det svårt att säga om organisationsstrukturen 

har någon påverkan när denna kommunikationskanal används.  

 

6.5 Motivation 

 
Motivation är enligt Bambacas & Patrickson (2008, s. 65) en av faktorerna som avgör 

hur ett meddelande uppfattas av mottagaren. Vi ville få reda på vilka 

kommunikationskanaler som medarbetarna upplevde som motiverande när det gäller att 

tillgodogöra sig information. När det gäller dubbelriktad kommunikation så har vi 

empiriskt stöd för vår hypotes, vid båda bankerna. Detta betyder att möten är positivt 

associerade med att motivationen ökar. Det intressanta med resultatet var således att det 

finns en signifikant skillnad mellan bankerna. Handelsbanken instämde till en väldigt 

hög grad att vid personligt möte mellan dem och chefen så ökar motivationen.  Detta till 

skillnad från Nordea som istället hade en jämnare spridning på svarsalternativen. Hur 

cheferna agerar kan påverka medarbetares motivation till att bidra till organisationens 

mål (Mahal, 2009, s. 45 – 46). Detta kan bero på att Handelsbankens 

organisationsstruktur minskar hierarkin mellan medarbetare och chef till skillnad från 

Nordeas centraliserade struktur. Chefernas personlighet och relation till sina 

medarbetare kan också vara en orsak till resultatet. Dock är detta inget vi kan uttala oss 

om då chefernas ledarskap inte har undersökts i denna studie. 

När det gällde gruppmöten så är fördelningen nästan densamma mellan bankerna. 

Nordea visade dock att de instämmer i högre grad att motivationen ökar vid gruppmöten 

mer än vid personligt möte.  Att Nordea föredrar gruppmöten framför personliga möten 

med chefen kan vara en indikation på att avståndet till ledningen gör att gruppmöten 

med ledningen inte sker i samma utsträckning som för Handelsbanken. Det blir därmed 

en större möjlighet och ett mer speciellt tillfälle när dessa väl äger rum och det kan 

påverka medarbetarnas motivation. 

När det gäller enkelriktade kommunikationskanaler så kunde hypotesen förkastas för 

båda bankerna vid telefonsamtal som kommunikationskanal. Den enda 

kommunikationskanalen som hypotesen ” enkelriktad kommunikation är positivt 

associerad med att motivationen ökar” var intranät. Handelsbanken tyckte att fler 

kommunikationskanaler hade betydelse för deras inställning till informationen jämfört 

med Nordea.  Det är svårt att säga om urvalet har påverkat detta resultat eller om det är 

bankernas organisationsstruktur som är anledningen. Vid Nordea hittades endast 

empiriskt stöd för att intranät var den kommunikationskanal som ökar respondenternas 

motivation. Detta resultat tolkar vi som att de föredrar information via denna kanal. 

Anledningen till detta kan vara tillgängligheten och att de själva har möjlighet att titta 

på den information som de behöver. Detta resonemang förstärks av Morgulo-Poore & 

Pitts (2001, s. 237 – 238) undersökning som visade att ungefär en tredjedel av 

medarbetare använder sig av intranät för att söka efter information. Det är viktigt att 

notera att kommunikationskanalen mejl för Nordeas respondenter hamnade på 

medelvärdet 3.0. Detta betyder att vi har tolkat detta som att det inte finns empiriskt 

stöd för denna hypotes vid denna kommunikationskanal. Vi har valt att konsekvent 

endast behålla hypoteser som har ett medelvärde över 3. 
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Att valet av kommunikationskanal har betydelse för medarbetarnas motivation har 

därmed bevisats. Detta går i linje med Hwang et al (2010. s. 114) studie som menar på 

att motivation i kombination med information utgör medarbetares inställning till att 

använda sig av denna.  Att valet hos båda bankerna föll på intranät kan bero på att detta 

är en kommunikationskanal som finns tillgänglig större delen av arbetsdagen. Ett mejl 

eller ett telefonsamtal är svårare att kolla upp när medarbetarna har tid och lust vilket 

kan påverka hur pass motiverad medarbetaren blir till informationen.  

 

6.6 Kvalitet 

 
För att ta reda på vad medarbetarna anser om kommunikationskanalernas kvalitet 

utformade vi följande hypotes ” Dubbelriktad kommunikationsprocess är positivt 

associerad med att den upplevda kvaliteten på informationen är högre”. I detta fall har 

vi empiriskt stöd för hypotesen för både gruppmöten och personligt möte. En liten 

signifikant skillnad kunde utläsas mellan Nordea och Handelsbanken på 

kommunikationskanalen gruppmöte. Handelsbankens respondenter instämmer i högre 

utsträckning än vad respondenterna vid Nordea gör, även om fördelningen 

förhållandevis är ganska lika. Detta kan bero på att Handelsbanken har mer frekventa 

gruppmöten då deras organisationsstruktur möjliggör sådana tillfällen. Eftersom 

signifikansnivån inte var speciellt hög så betyder det att om vi skulle göra denna 

undersökning igen kanske vi skulle få ett annat resultat. 

För enkelriktade kommunikationskanaler ställdes samma hypotes och här visade det sig 

att ingen av Nordeas kommunikationskanaler hade ett medelvärde som stärkte 

hypotesen. Det finns därmed inget empiriskt stöd för att enkelriktade 

kommunikationskanaler är positivt associerade med kvalitet på informationen. För 

Handelsbanken kunde vi behålla hypotesen för kommunikationskanalerna mejl och 

intranät men empiriskt stöd saknades även där för telefonsamtal och nyhetsbrev. 

Kommentarer från Handelsbankens respondenter, att nyhetsbrev inte används kan vara 

en bidragande orsak till att denna kommunikationskanals kvalité inte har ökat. Det är 

även svårt att veta om respondenterna är nöjda med kvaliteten på informationen i 

dagsläget då frågan ställdes som ett påstående ifall kvaliteten har ökat/är högre på de 

angivna kommunikationskanalerna. Thomas et al (2009, s. 305) anger att kvaliteten på 

informationen kan påverka medarbetares uppfattning av hur användbar informationen 

är. Detta kan betyda att respondenter vid Nordea upplever att informationen som de får 

ta del av har låg användbarhet vid den enkelriktade processen. 

Ifall kvaliteten påverkar respondenternas tillgodogörande av information frågade vi i 

enkätfråga 18 (se appendix 2) och svaren skiljde sig inte nämnvärt åt mellan bankerna. 

Däremot kunde vi se att respondenterna tenderar till att instämma. Att svaren blev så 

pass jämna på denna fråga kan bero på att kvalitet är ett svårt ord att definiera. Hur 

kvaliteten uppfattas på de olika kommunikationskanalerna kan bero på andra 

bakgrundsvariabler än de vi har tagit hänsyn till. Exempelvis kan det skilja sig åt om det 

är en kvinna eller man som svarar på enkätfrågan, vem som kommunicerar 

informationen eller hur användbar kommunikationskanalen är för respondenten. Ålder 

kan då också vara en faktor likaväl som arbetslivserfarenhet. Är det en respondent som 

är van att skicka och läsa mejl men som sällan använder intranät så kan frågan 

exempelvis besvaras utifrån detta.  
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Eftersom alla enkelriktade kommunikationskanaler visar på en signifikant skillnad 

mellan bankerna så är det rimligt att anta att organisationsstrukturen har en påverkan. 

Handelsbankens decentraliserade organisationsstruktur föredrog mejl och intranät 

framför nyhetsbrev och telefonsamtal. Davila Gomez & Crowther (1993, s. 104;106) 

konstaterade att valet av kommunikationskanal kan grunda sig på hur organisationen är 

uppbyggd. Detta kan vara anledningen till att Handelsbankens respondenter föredrar 

vissa enkelriktade kommunikationskanaler framför de andra när det gäller kvalitet. Att 

Nordeas respondenter endast uppfattar dubbelriktade kommunikationskanaler som 

kvalitativa är intressant. Detta med tanke på att deras centraliserade 

organisationsstruktur skulle bli mer kostnadseffektiv med enkelriktade 

kommunikationskanaler. Detta på grund av det geografiska avståndet mellan 

medarbetare och ledning (Morgulo-Poor & Pitt, 2009, s. 234). 

 

6.7 Feedback 

 
Det visade sig att den dubbelriktade kommunikationsprocessen är positivt förknippad 

med medarbetares möjlighet att ge feedback (se appendix 2). Detta går i linje med 

Newcombs triangulära kommunikationsprocess och Kikoski (1993. s. 87) resonemang 

om att effektiv kommunikation går ut på att mottagaren har förstått meddelandet. Enligt 

Newcomb kan jämvikt endast uppstå när mottagaren och avsändaren förstår varandra, 

det vill säga när meddelandet har avkodats och tolkats på tänkt sätt av mottagaren 

(Newcomb, 1953, s. 393). Att endast den dubbelriktade processen upplevdes vara 

positivt förknippad med feedback stärker våra teorier om att kommunikationskanalerna 

möte är dubbelriktad medan telefon, mejl, intranät och nyhetsbrev kan klassificeras som 

enkelriktade kommunikationskanaler. För de enkelriktade kommunikationskanalerna 

har vi ej något empirisikt stöd för att de skulle vara positivt förknippade med 

enkelriktad kommunikation. Vuuren et al (2007 s. 124) kom fram till i sin studie att 

kommunikation genom möten påverkar hur medarbetare uppfattar organisationen. 

Personliga möten med chefer kan influera medarbetares attityder mot organisationen 

och medarbetarna i deras undersökning kände sig tillfredställda med att kunna ge 

feedback. (Vuuren et al., 2007 s. 124)  

Handelsbankens decentraliserade organisationsstruktur gör det lättare för medarbetare 

att kunna ge feedback personligen till sina chefer jämfört med Nordeas centraliserade 

organisationsstruktur. Det visade sig även finnas signifikanta skillnader på alla 

enkelriktade kommunikationskanaler utom telefonsamtal mellan bankerna. Att ge 

feedback genom mejl är något som respondenterna via Handelsbanken gör mindre ofta 

än Nordea. Detta kan bero på att Handelsbankens respondenter har större tillgång till 

ledningen dagligen jämfört med Nordea som är centraliserad och kan därmed ha sitt 

huvudkontor långt ifrån deras arbetsplats. Intranät är en kommunikationskanal som kan 

vara svår att ge feedback genom eftersom det är en informationssida internt på internet 

för de anställda, detta gäller för båda bankerna. Nyhetsbrev kan även det vara svårt att 

ge feedback på, där visade det sig att respondenterna från de båda bankerna till högre 

grad inte instämde på frågan.  

En förklaring till vårt resultat där ingen av de enkelriktade kommunikationskanalerna 

gav stöd till vår hypotes kan vara respondenternas tolkning av begreppet. Vad vi menar 

med feedback är både positiv och negativ kritik. Respondenterna däremot kan ha tolkat 

feedback som antingen det ena eller det andra. Det mest troliga är att respondenterna har 
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tolkat begreppet efter senaste scenario där de gett feedback till chefen. Det kan också 

vara så att någon speciell händelse gör att de tolkar begreppet feedback positivt eller 

negativt.  

 

6.8 Mål och strategier 

 
När det gäller information om bankens mål och strategier visade det sig att mejl, 

gruppmöten och personligt möte var det som respondenterna oftast upplevde att de fick 

sådan information ifrån. Däremot visade det sig att de helst ville få denna information 

från olika kommunikationskanaler, beroende på vilken bank respondenterna arbetade 

på. Handelsbanken ville helst få sådan information från gruppmöte, personligt möte och 

intranät medan Nordea föredrog personligt möte, intranät, gruppmöte och mejl.  Det 

visar sig här att Nordea uppskattar den dubbelriktade kommunikationen precis som 

respondenterna på Handelsbanken samt att de båda upplever att de oftast får 

information via kommunikationskanalen möte. Enligt White et al (2010 s. 79) har det 

visat sig att interpersonell kommunikation har värderats högt och att medarbetare 

upplever att de känner sig mer delaktiga i organisationen. Enligt Alonso et al (2008 s. 

146) studie har en decentraliserad organisation fördel genom att beslut som fattas på 

lokal nivå är lättare att tillämpa då cheferna arbetar närmare sina anställda. 

Handelsbanken borde därför dra en fördel av att vara decentraliserad i sin struktur.  
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7. Slutsats 
_______________________________________________________________________________________________ 

I det här kapitlet återknyter vi till studiens problemformulering och syfte med hjälp av 

analysen i förgående kapitel. Kunskapsbidrag både praktiskt och teoretiskt redovisas 

samt rekommendationer till ledningen för Handelsbanken och Nordea. Förslag till 

vidare forskning finns i slutet av kapitlet. 

______________________________________________________________________ 

7.1 Svar på problemformulering 

 
Denna uppsats är skriven utifrån följande problemformulering: 

”Har ledningens val av kommunikationskanal någon påverkan på hur medarbetare 

upplever att de tillgodogör sig information i en centraliserad jämfört med en 

decentraliserad bank?” 

Den empiriska undersökningen visade att ledningens val av kommunikationskanal 

påverkar bankens medarbetare när det gäller följande indikatorer: tid, mängd, kvalitet, 

motivation och arbetsbelastning. I de flesta fall föredrog respondenterna dubbelriktade 

kommunikationskanaler i samband med indikatorerna för tillgodogörande. Det är viktigt 

att påpeka att denna undersökning hade kunna få ett annat utfall om fler 

bakgrundsvariabler används. Indikatorerna tid, mängd, motivation, feedback och 

arbetsbelastning hade alla gemensamt att de förknippades positivt med dubbelriktade 

kommunikationskanaler i form av både gruppmöten och personligt möte. En 

decentraliserad organisationsstruktur borde därför vara att föredra för medarbetare då 

möjligheten till tätare kontakt med ledningen är möjlig. Detta är något som även en 

centraliserad organisation skulle kunna tillämpa, frågan blir då om kostnaderna 

överstiger syftet. I denna undersökning har ingen hänsyn tagits till kostnader.  

När det gäller de enkelriktade kommunikationskanalerna så föredrog medarbetarna 

olika kanaler beroende på vilken variabel som undersöktes. När det gäller att inte 

behöva söka efter ytterligare information (spara tid) så fördrog medarbetarna vid de 

båda bankerna mejl och telefonsamtal som kommunikationskanal. Intranät och 

nyhetsbrev visade sig vara de mest tidskrävande kommunikationskanalerna, det vill 

säga de kommunikationskanaler som kräver mest tid då medarbetaren måste leta efter 

ytterligare information. Mejl och intranät var däremot de kommunikationskanaler som 

medarbetarna upplevde att de fick tillräckligt med information ifrån för att kunna bidra 

till bankens mål och strategier. Telefonsamtal visade sig vara en användbar 

kommunikationskanal för att få tillräckligt med information för Handelsbankens 

medarbetare medan Nordeas medarbetare svarade tvärtom. Detta kan bero på hur den 

interna strukturen ser ut och hur pass väl utvecklade kommunikationskanalerna är. 

Oavsett anledning så kan vi se att ledningens val av kommunikationskanal påverkar 

medarbetares upplevda tillgodogörande. En centraliserad organisationsstruktur borde 

dra fördel av elektroniska kommunikationskanaler på grund av deras geografiska 

avstånd till ledningen. I vår studie visade det sig dock att medarbetare vid den 

decentraliserade organisationen var mer positivt inställda till fler enkelriktade 

kommunikationskanaler än vad respondenterna vid den centraliserade organisationen 

var. Detta kan bero på att medarbetare vid den decentraliserade organisationen arbetar 

närmare sina chefer och därmed kan få informationen förtydligad. Enligt tidigare 

forskning (Kikoski., 1993 s. 87; Nilsson., 2010, s. 141; Vidgen et al., 2011, s.87–88) så 
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är det bevisat att enkelriktade kommunikationskanaler kan vara svårtolkade då det finns 

en saknad av kontroll ifall meddelandet har blivit förstått. Detta kan vara anledningen 

till att medarbetare vid den centraliserade organisationen inte upplever enkelriktade 

kommunikationskanaler som lika positiva.  

Feedback bekräftade våra teorier om att medarbetare värdesätter dubbelriktad 

kommunikation såsom möte. Trots att Newcombs teori är från 50 – talet verkar den 

stämma bra överens med vår undersökning. Feedback via enkelriktade 

kommunikationskanaler var inget respondenterna föredrog. En av anledningarna är att 

det kan vara nästintill omöjligt att ge feedback via intranät eller nyhetsbrev. En annan 

anledning kan vara att informationen inte har mottagits eller avkodats. Detta i enlighet 

med Shannon & Weavers kommunikationsmodell som vi sammankopplade med 

enkelriktad kommunikation. I Kupritz & Cowells (2011, s. 69) studie visade det sig att 

konfidentiell information föredrog medarbetare att få personligen.  Med stöd av vår 

studie drar vi slutsaten att detta även gäller när medarbetare ska informera ledningen 

eller sina chefer om känslig information. En annan studie av Milliken et al (2003, 

s.1453;1466) visade dock att medarbetare kan känna sig obekväma med att ge feedback 

till sina chefer. Detta kan vara en anledning till att organisationsstruktur inte har någon 

betydelse när det gäller feedback. Det vore dock rimligt att anta att feedback lättare kan 

ges personligt vid en decentraliserad organisation där det geografiska avståndet inte är 

ett lika betydande hinder.  

Vi kunde se att det skiljde sig åt mellan bankernas medarbetare vilken 

kommunikationskanal som de ansåg vara bäst att tillgodogöra sig information ifrån. När 

ett meddelande transporteras genom den enkelriktade processen är det rimligt att anta 

att meddelandet kan ha avkodats på fel sätt eller inte tolkats alls. Detta gör att det blir en 

större skillnad på svaren mellan en centraliserad och en decentraliserad organisation 

inom den enkelriktade processen jämfört med den dubbelriktade processen. På grund av 

att svaren för de enkelriktade kommunikationskanalerna skiljde sig åt beroende på 

indikator har vi sammanställt resultaten i en tabell. Där medelvärdet har varit 3 eller 

högre har vi ansett att banken har en positiv attityd med variabeln och 

kommunikationskanalen. För att se en fördjupad skillnad mellan bankerna hänvisas till 

empirikapitlet (kapitel 5). 

Tabell 35. Handelsbanken och Nordea, enkelriktade kommunikationskanaler 

Variabel Nordea Handelsbanken 

Tid Telefonsamtal 

Intranät 

Nyhetsbrev 

Intranät 

Nyhetsbrev 

Mängd Mejl Alla kanaler 

Arbetsbelastning Mejl 

Intranät 

Alla kanaler utom 

telefonsamtal 

Motivation Intranät Mejl 

Intranät 

Nyhetsbrev 

Kvalitet Ingen enkelriktad 

kommunikationskanal 

Mejl 

Intranät 

Feedback Ingen enkelriktad 

kommunikationskanal 

Ingen enkelriktad 

kommunikationskanal 
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Preferenserna för vilken typ av kommunikationskanal som medarbetarna föredrar skiljer 

sig åt men vi kunde se att de dubbelriktade kommunikationskanalerna var omtyckta av 

samtliga respondenter. En kort sammanfattning av våra slutsatser mynnar ut i:  

 Dubbelriktade kommunikationskanaler upplevs som positiva för alla 

indikatorerna på tillgodogörande. 

 En decentraliserad organisationsstruktur borde dra fördel av att medarbetarna 

värderar interpersonell kontakt högt. 

 Vi kan dra slutsatsen att organisationsstruktur har en betydelse eftersom vi fick 

signifikanta skillnader på alla indikatorer utom feedback kopplade till den 

dubbelriktade kommunikationsprocessen.  

 Lednings val av kommunikationskanal har en påverkan på medarbetares 

upplevda tillgodogörande av information. 

 

7.2 Forskningsbidrag 

7.2.1 Teoretiskt bidrag 

 

Tidigare forskning har undersökt organisationsstrukturerna centraliserad och 

decentraliserad. Bankvärlden har även den varit ett populärt forskningsområde. Det vi 

har tillfört forskningen är att vi har studerat fler kommunikationskanaler inom en 

centraliserad och en decentraliserad organisation. Detta har även gjorts ur ett 

medarbetarperspektiv samt att organisationsstrukturerna har jämförts med varandra. Att 

valet föll på två svenska storbanker gör att resultat kan appliceras på andra svenska 

banker i samma storlek. Detta måste dock göras med försiktighet och resultatet bör inte 

appliceras på andra banker än de som liknar Handelsbanken och Nordea till struktur och 

storlek.  

Tidigare forskning har visat att medarbetare föredrar att få konfidentiell information 

personligen av sin chef (Kupritz & Cowell, 2011, s.69). Vår studie har visat på att 

medarbetare även föredrar att ge feedback på sådan information personligen till sin chef 

eller ledning. I denna uppsats har några indikatorer som påverkar den interna 

kommunikationen mellan medarbetare och ledning undersökts. Ett flertal vanligt 

förekommande kommunikationskanaler har testats mot dessa indikatorer för att se om 

organisationsstruktur påverkar medarbetares upplevda möjlighet att tillgodogöra sig 

information. Resultatet visar stöd för Hwang et al (2010, s. 210) modell, det vill säga att 

valet av kommunikationskanal påverkar hur medarbetare hanterar informationen. 

Medarbetares informationsmotivation är hur villig medarbetaren är att leta efter 

ytterligare information. Här visade det sig att förutom de dubbelriktade 

kommunikationskanalerna möte så var det intranät som både bankerna värderade som 

mest motiverande för att tillgodogöra sig ledningens information. 

Informationskapaciteten visar hur väl en medarbetare använder sig av informationen 

och även här visade det sig att den dubbelriktade kommunikationen föredrogs.  

Av de enkelriktade kommunikationskanalerna som undersöktes visade det sig att 

intranät var en uppskattad kommunikationskanal när det gäller användbarheten av 

information. Detta går i linje med Edenius & Borgersons (2003, s. 133) undersökning 

som beskrev att fördelen med intranät är att via denna kommunikationskanal når 
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information alla anställda på samma gång. Santra & Giri (2008, s. 35) visade i sin 

undersökning att en centraliserad organisationsstruktur kan öka organisationens 

effektivitet. Då vår studie visar på att de dubbelriktade kommunikationskanalerna är de 

kommunikationskanaler som medarbetarna föredrar så borde en decentraliserad 

organisationsstruktur vara att föredra. Åtminstone då det gäller att effektivisera den 

interna kommunikationen. Medarbetare på den decentraliserade organisationen 

instämde även till högre grad att den interna kommunikationen fungerade mycket bra 

jämfört med medarbetare på den centraliserade. 

 

7.2.2 Praktiskt bidrag 

 

Utifrån vår studie kan vi se att medarbetare vid en centraliserad och en decentraliserad 

storbank har olika preferenser när det gäller vilken kommunikationskanal som föredras. 

Indikatorerna som undersöktes visade att den dubbelriktade kommunikationen är den 

mest uppskattade inom båda organisationsstrukturerna.  

Vi har även med denna undersökning funnit stöd för att ett flertal forskare har arbetat 

med att utveckla Shannon & Weavers kommunikationsmodell (Larsson, 2008,s. 47 – 

48; Nilsson, 2010, s. 141). Fokus på tolkning och avkodning har visat sig vara av stor 

vikt för att ett effektivt informationsutbyte ska kunna ske mellan medarbetare och 

ledning. En svår uppgift för ledningen då de enkelriktade kommunikationskanalerna 

oftast är av elektronisk karaktär. Balansgången mellan kostnad, effektivitet och nytta är 

en utmaning, framförallt för en centraliserad organisation. De elektroniska 

kommunikationskanalerna möjliggör minskad kostnad i form av tidsbesparing och att 

de når ut till ett flertal anställda samtidigt (Vidgen et al., 2011, s. 87 – 88). Nackdelen 

blir däremot att chefer och ledningen inte vet om de anställda har mottagit eller avkodat 

information på rätt sätt. Tvärtom kan det bli svårt för en decentraliserad organisations 

ledning att veta vad som har kommunicerats ut och mottagits då ansvaret för att detta 

blir gjort ligger på ett flertal enskilda beslutsfattare.  

Denna uppsats är skriven utifrån medarbetarnas perspektiv då ett syfte med studien är 

att ledningen ska kunna använda resultatet för att kunna anpassa de 

kommunikationskanaler som medarbetarna upplever att tillgodogör sig bäst ifrån. Detta 

syfte har uppfyllts eftersom vi har kartlagt egenskaper hos populationen. Utöver de 

resultat som empirin visade, lämnas följande rekommendationer till ledningen för 

Nordea och Handelsbanken. 

 Riktade insatser på dubbelriktade kommunikationskanaler där medarbetarna har 

möjlighet att ge feedback. 

 Var försiktig med att kommunicera ut viktig information via enkelriktade 

kommunikationskanaler då det är svårt att veta om medarbetarna tolkar och 

avkodar meddelandet. 

 Förtydliga bankens mål och strategier så att alla medarbetare känner till dessa. 

 När enkelriktade kommunikationskanaler används tänk på att göra uppföljningar 

för att se att informationen har nått mottagaren. 

 Uppmuntra medarbetare att använda sig av enkelriktade kommunikationskanaler 

för att delge feedback, då detta är tidssparande. 

 Utveckla ett bra och väl fungerade intranät då dessa uppskattas av medarbetare 

som söker efter ytterligare information på egen hand.  
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7. 3 Förslag till framtida forskning 

 
Under uppsatsens gång har vi fått en ökad förståelse för hur viktigt det är med väl 

fungerande kommunikation och hur pass olika organisationer kan vara. Det finns 

mycket teorier kring kommunikation och dess effektivitet, det finns även teorier kring 

organisationer. Vår förhoppning är att vår uppsats har bidragit med en ökad förståelse 

för hur kommunikation och organisationer verkar tillsammans, men det finns 

fortfarande aspekter av dessa att upptäcka. 

Vår studie fokuserade på en decentraliserad och en centraliserad organisationsstruktur 

inom Sverige, vi anser att för att föra denna forskning framåt skulle det vara av intresse 

att jämföra inhemska strukturer med utländska. Detta skulle innebära att språk skulle bli 

en indikator som skulle kunna påverka hur medarbetare upplever att de tillgodogör sig 

information. Företagskultur är även det en indikator som skulle vara intressant att 

undersöka. Här kan då en undersökning även göras för att se om formella ledare skiljer 

sig från informella ledare. Om de val dessa gör i form av vilken kommunikationskanal 

som väljs skiljer sig åt. Vi har i vår uppsats inte tagit hänsyn till informella ledare och 

därför kan detta vara till fördel för framtida forskning att undersöka. En undersökning 

om informella och formella ledare och deras val av kommunikationskanal skulle enligt 

oss får mer tyngd om den utfördes genom en kvantitativ undersökning. Detta för att dels 

få en ökad förståelse för hur medarbetarna verkligen uppfattar sina ledare men även för 

att gå in på djupet om vad ledarskap innebär för den enskilde medarbetaren.  

Både Handelsbanken och Nordea har kontor utomlands. Eftersom vi begränsade vår 

studie endast till de svenska kontoren kan vårt resultat inte generaliseras utanför den 

region vi har undersökt. Det skulle därför vara av vikt att göra en liknande undersökning 

som vår, men då ta med kontor från alla länder bankerna verkar inom. Detta för att få ett 

mer generaliserbart resultat, men även en helhetsbild över de båda bankerna och deras 

verksamhet. Vi anser att vid denna typ av undersökning skulle det då även vara av vikt 

att undersöka fler kommunikationskanaler. Möte som är en av de kanaler vi valde skulle 

kunna utvecklas till att även inkludera telefonmöten eller möten via videosamtal. Om 

fler kanaler inkluderas skulle även bruset som omnämns i Shannon & Weavers modell 

få större utrymme eftersom vi inte har undersökt dess påverkan på kommunikationen 

mellan ledning och medarbetare. Detta skulle innebära att vidare forskning kan 

inkludera vad som händer om en kommunikationskanal inte går att använda längre. 

Exempelvis om intranätet inte har en strömkälla.  

Vårt perspektiv var ur medarbetares och hur dessa upplever att de tillgodogör sig 

ledningens information och genom vilka kommunikationskanaler. Vi anser att det skulle 

vara till fördel för vidare forskning att undersöka hur ledare upplever att deras 

information blir tillgodogjord. Men även vad de själva anser om sitt val av 

kommunikationskanaler. Detta för att få en ökad förståelse för varför ledningen väljer 

de kommunikationskanaler de gör. Som tidigare nämnts har en av oss arbetat inom en 

studentförening och ingått i dess styrelse. Hon fick där en förståelse för vikten av 

kommunikation och vad som händer när den inte fungerar. Det skulle därför vara av 

intresse att undersöka vad ledningen gör för att öka medarbetares tillgodogörande. 

Slutligen vore det intressant att se på kostnaderna för en centraliserad organisation som 

använder sig av dubbelriktad kommunikation jämfört med en decentraliserad. Detta 
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eftersom det i vår studie visade sig att dubbelriktad kommunikation värderas högt av 

samtliga respondenter. Är det mer kostnadseffektivt att omstrukturera till att bli 

decentraliserad eller ska endast den interna kommunikationen omstruktureras? En studie 

där kostnad ställs mot nyttan när det gäller dubbelriktad kommunikation inom 

organisationsstrukturer vore därför intressant.  
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Appendix 

Appendix 1. Tidigare Forskning 

År Författare Artikelns namn Land Undersökning Resultat av studien Variabler 

1993 Clutterbuck 

& James 

Internal 

communication: 

beliefs and 

practice in the 

organisation 

GBR Undersöker intern 

kommunikation i 

Storbritannien. 

Fann att intern 

kommunikation inte än 

används effektivt, samt 

att det inte finns rätt 

"verktyg" vid 

användandet av intern 

kommunikation på 

bästa sätt. 

 

Hur uppfattas intern 

kommunikation? Hur 

används det? Hur 

använder ledningen 

intern 

kommunikation? 

1993 Hunter & 

Timme 

Internal 

Organization 

and Economic 

Performance: 

The Case of 

Large US 

Commercial 

Banks 

USA Undersökte den 

påverkan på 

kostnader och 

produktionseffektivit

et från intern 

organisationsstruktur 

inom banker.  

Centraliserat 

beslutsfattande tenderar 

till att öka kostnaderna. 

Centraliserat system 

för tjänster antingen 

ökar eller har ingen 

signifikant påverkan på 

kostnader.  

 

Specifika egenskaper 

som undersöktes 

inom centralisering/ 

decentralisering, 1) 

beslutsfattande, 2) 

tjänstesystem, 3) 

”Backoffice” 

verksamhet, 

redovisning, 

marknadsföring etc. 

  

1993 Kikoski Effective 

Communication 

in the 

International 

Workplace: 

Models for 

Public Sector 

Managers and 

Theorists 

 

 

USA 

Undersöker tidigare 

ansikte - mot - 

ansikte 

kommunikationsmod

eller. Ge förslag på 

en ny modell som 

förklarar 

interpersonell 

kommunikation som 

passar bättre med 

Amerikas nutida 

företagskultur. 

 

Kommunikation genom 

ansikte - till - ansikte 

behövs i större 

utsträckning inom 

organisationer. Effektiv 

kommunikation uppnås 

först när mottagaren 

har förstått 

meddelandet. 

Shannon & Weavers 

modell samt Berlo's 

modell. Amerikas 

företagskultur. 

2001 Morgulo-

Poore & Pitt 

Intranets and 

employee 

communication: 

PR behind the 

firewall 

AUS Utvecklingen av 

medarbetarekommuni

kation, vilka kanaler 

man tidigare använt 

samt intranät. 

Studerar om intranät 

kan vara svar på 

problem med 

kommunikation 

mellan medarbetare. 

 

Det är av yttersta vikt 

att förstå hur intranät 

fungerar och vilken 

funktion de ska ha 

inom organisationer.  

Olika 

kommunikationskana

ler. Intranät. 

2003 Edenius & 

Borgerson 

To manage 

knowledge by 

intranet 

SWE Undersökningen 

utfördes mellan 

investment chefer och 

de som arbetade med 

administration.  

Resultatet visar att 

medarbetare uppskattar 

och tycker att intranät 

är ett effektivt sätt att 

kommunicera. Dock en 

balansgång med 

mängden av 

information för att inte 

Frågorna 

undersöktes: 

1: Hur använder du 

intranätet? 2: Varför 

använder du 

intranätet? 3: Vad får 

du ut av det? 



II 
 

överbelasta 

medarbetare (och 

ledning). 

 

2003 Frishammar Information use 

in strategic 

decisions 

SWE Studien tittar på hur 

chefer tar strategiska 

beslut. Undersöker 

inte hela 

beslutsprocessen utan 

hur man får 

information och hur 

den används. 

1: information används 

för att minska 

osäkerhet. 2: använder 

hård och mjuk 

information. Vissa 

respondenter använder 

endast den ena. 3: litar 

på information från 

garanterade källor. 4: 

Delar in källorna i 

externa/interna och 

personliga/ 

opersonliga. Interna 

uppskattades mest. 

Inom personliga källor 

var medarbetare 

uppskattade. 

 

Undersöker hård och 

mjuk information och 

ställer 4 frågor som 

blir besvarade: 1. 

Varför används 

information? 2. 

Vilken typ av 

information använder 

chefer? 3. Hur skaffar 

de informationen? 4. 

Var/från vem/vilka 

erhåller de 

informationen? 

2004 Paliwal & 

Harigunani 

Tackling panic 

withdrawals: 

some lessons 

IND Tittar på två stora 

(välkända) banker i 

Indien som utsatts för 

kriser. 

Banker påverkas av 

kriser som kan vara 

både systematiska och 

osystematiska. Vikten 

av att kommunicera rätt 

och vikten av att säga 

rätt budskap 

 

Två banker i Indien. 

Kommunikation, 

teknologi, banker 

2008 Alonso et al When Does 

Coordination 

Require 

Centralization? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USA 

Jämför centraliserad 

och decentraliserad 

koordinering när 

ledare blir 

informerade privat 

och kommunicerar 

strategiskt. 

Ett större behov av 

koordination förbättrar 

horisontell 

kommunikation men 

den nedåt- och 

uppåtgående 

kommunikationen 

försämras. 

Decentralisering kan 

dominera centralisering 

även när koordination 

är extremt viktigt. 

 

Organisationsstruktur

, information, 

koordinering. 

2008 Madlock The Link 

Between 

Leadership 

style, 

Communicator 

competence and 

Employee 

satisfaction 

USA Undersökte hur 

ledares 

kommunikationskom

petens och ledarstil 

influerar 

medarbetares 

tillfredställese inom 

arbetet och 

kommunikationen. 

Undersökningen visade 

att det finns ett 

samband mellan 

kommunikation, 

ledarskap och 

medarbetares 

tillfredställelse inom 

arbetet och 

kommunikationen. 

 

Kommunikations-

kompetens, 

Ledarskap, 

Kommunikations-

tillfredställelse, 

Arbetstillfredställelse 



III 
 

2008 Nienaber & 

Roodt 

Management 

and leadership: 

buccaneering or 

science? 

ZAF Undersökte om 

managementstudenter 

vid ett universitet i 

Sydafrika uppfattar 

management och 

ledarskap i enlighet 

med den klassiska 

managementteorin 

Studenterna anser att 

management och 

ledarskap är samma 

och deras syns 

överensstämmer med 

klassiska management 

teorier. 

Studenter och deras 

uppfattning om 

management kontra 

chefskap 

2008 Santra & 

Giri 

Effect of 

Organizational 

Structure on 

Organizational 

Effectiveness 

through Face-to-

Face 

Communication 

IND Analyserar effekt av 

organisationens 

struktur på 

organisationers 

effektivitet genom 

ansikte-mot-ansikte 

kommunikation. 

Centralisering och 

formalisering var 

positivt relaterade till 

effektivitet. Ansikte-

mot-ansikte 

kommunikation hade 

signifikant och positivt 

samband till struktur.  

Organisationers 

struktur, 

organisationers 

effektivitet. Ansikte-

mot-ansikte 

kommunikation. 

2009 Andrews et 

al 

Centralization, 

Organizational 

Strategy and 

Public Service 

Performance 

GBR Undersöker separata 

och sammanslagna 

effekter av 

centralisering och 

organisationens 

strategi på 

tjänsteföretag 

Centralisering har 

ingen egen effekt på 

tjänster även när det 

justeras för tidigare 

arbete, kostnader och 

yttre restriktioner. 

Centraliserat 

beslutsfattande funkar 

bäst i samband med 

försvar. Decentraliserat 

beslutsfattande funkar 

bäst i organisationer 

som utvecklas. 

 

Centralisering mäts 

genom både hierarki 

och graden av 

beslutsfattande. 

Strategi mäts genom 

vilken 

tjänsteföretagen söker 

nya marknadsandelar, 

försvarar sin 

marknadsandel och 

de som reagerar på 

något som händer. 

2009 Hagström et 

al 

Sustainable 

competence: a 

study of a bank" 

SWE Hur personal vid en 

bank uppfattar 

företagskulturen 

relaterad till 

backgrundsfaktorer 

(kön, ålder etc.) och 

engagemang i 

aktiviteter beslutade 

av organisationen. 

Stark integration i 

företagskulturen i 

relation till 

aktiviteterna. 

Regressionsanalysen 

visar att kulturell 

integration är mer 

berörd av aktiviteterna 

än genom enskilda 

bakgrundsvariabler. 

Decentralisering ger 

konkurrensmöjlighet på 

kort sikt och tålighet på 

längre sikt. 

 

Företagskultur, 

decentralisering, 

bakgrundsvariabler 

(kön, ålder), 

2009 Toor & 

Ogunlana 

Ineffective 

leadership: 

Investigating the 

negative 

attributes of 

leaders and 

organizational 

neutralizers 

THA Undersöker negativa 

personliga 

egenskaper hos ledare 

och organisatoriska 

faktorer som skadar 

hur effektivt 

ledarskap kan vara. 

Maktmissbruk, dålig 

kommunikation, och 

låg erfarenhet kan få 

ledare att verka 

inkompetenta. 

Organisatoriska 

faktorer som kan 

påverka är bland annat 

dålig synergi mellan 

utförande och mål. 

 

Negativa 

ledaregenskaper och 

organisatoriska 

faktorer 
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2010 Kirkhaug Conditions for 

communication 

in risk exposed 

organizations 

NOR Diskuterar villkor för 

effektiv 

kommunikation i 

decentraliserade 

organisationer utsatta 

för risk. Undersöker 

om informell och 

horisontell 

kommunikation 

hjälpte medarbetare 

att tillgodogöra sig 

information bättre än 

via formella och 

lojala relationer till 

cheferna.  

 

Författaren fann stöd 

för att informell och 

horisontell 

kommunikation 

fungerar bättre. 

Likert-skala. 

Cronbach's alfa 

koefficient användes 

som reliabilitets-test. 

2010 Mazzei Promoting 

active 

communication 

behaviors 

through internal 

communication 

ITA Definiera intern 

kommunikation 

genom immateriella 

resurser istället för 

genom 

organisatoriska 

begränsningar. 

 

Organisationerna i 

studien försöker 

uppmuntra till ett aktivt 

kommunikationsbeteen

de. 

Intern 

kommunikation, RM 

(Resource Model), 

SM (System Model) 

2010 Nilsson The reluctant 

rhetorician: 

senior managers 

as rhetoricians 

in a strategic 

change context 

SWE Undersöker om 

ledare kan vara 

retoriker när 

kommunikation 

förändras strategiskt. 

Ledares subjektiva 

erfarenheter när det 

gäller vältalighet 

inom management 

som förändras. 

Ledare ansåg sig inte 

vara retoriker. Ledare 

förväntade sig att 

meddelande ska sändas 

från sändare till 

mottagare enligt 

Shannon & Weavers 

modell. Ledares största 

problem var att hitta 

rätt kanal att skicka 

meddelandet genom. 

 

Strategisk förändring, 

kommunikation, 

retorik. 

2010 Raina Timely, 

Continuous & 

Credible 

Communication 

& Perceived 

Organizational 

Effectiveness  

IND Undersökte hur 

nedåtgående 

kommunikation 

genom ett 

ledningsperspektiv 

och hur den 

påverkade 

organisationers 

effektivitet. 

Organisationens kultur 

eller ledare som kunde 

ge, korrekt, läglig och 

tydlig information samt 

korrekt feedback till 

medarbetare 

resulterade i bättre 

planering, struktur och 

kommunikation. 

 

Effektiviteten mättes 

med hjälp av: 

planering, struktur, 

kultur, 

kommunikation och 

resultat. 
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2010 White et al Internal 

Communication, 

Information 

Satisfaction, and 

Sense of 

Community: 

The effect of 

personal 

influence 

USA Undersökte hur 

medarbetare vid ett 

stort universitet 

upplever att 

information 

förmedlas från 

ledningen och vilka 

preferenser som finns 

för information 

(mängd, kanal, typ av 

information), känslan 

av samhörighet med 

organisationen och 

om personen vill 

försvara universitetet. 

Feedback och möten 

med ledningen ansikte-

mot-ansikte 

uppskattades trots 

tidsaspekt. 

Elektroniska kanaler 

om de 

används rätt kan plana 

ut en hierarkisk 

struktur och ge 

medarbetare på alla 

nivåer 

känslan av att få 

ledningens information 

direkt. 

 

Kommunikationskana

ler, typ av 

information, mängd 

2011 Kupritz & 

Cowell 

Productive 

management 

communication 

- online and face 

to face 

USA Undersökte 

medarbetares 

uppfattning om typer 

av information kunde 

på ett produktivt sätt 

kommuniceras 

genom olika 

kommunikationskana

ler. (Elektroniska 

kanaler kontra 

ansikte-mot ansikte) 

Privat information var 

viktigt att få via 

ansikte-mot-ansikte. 

Icke privat information, 

t.ex. mötestid, 

policyändringar, 

systemproblem och 

detaljrik information 

prefererades att få via 

mejl och ibland 

avgörande att denna 

kommunikationskanal 

användes.  

 

Olika 

kommunikationsteori

er 
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Appendix 2. Enkät 

Kommunikationen mellan ledning och medarbetare 

Tillgodogörande av information genom kommunikationskanaler för 

intern kommunikation 

Nedan följer ett antal vanligt förekommande kommunikationskanaler som används inom 

organisationer för att förmedla information. Vi är intresserade av den information som 

kommer från ledningen. Med det menar vi information om organisatoriska mål, 

strategier, rutinförändringar, mötestider, policyförändringar, systemproblem, 

nyanställningar samt omstruktureringar inom organisationen. Med tillgodogör sig 

menar vi hur du upplever att du kan ta till dig den kommunicerade informationen dvs. 

förstå och använda denna. Vi vill att du bedömer i vilken utsträckning du upplever att 

du tillgodogör dig informationen beroende på kommunikationskanal. 

1. Vilken bank arbetar du för? 

(Öppen fråga) 

2. I dagsläget fungerar den interna kommunikationen mellan mig och ledningen 

mycket bra utifrån mina behov i arbetet (välj endast ett alternativ) 

 

Instämmer inte alls       Instämmer helt 

1   2  3  4  5  6 

 

3. Den information som jag i dagsläget får ta del av från ledningen är mycket 

användbar i mitt dagliga arbete (välj endast ett alternativ) 

 

Instämmer inte alls       Instämmer helt 

1   2  3  4  5  6 

 

4. Under ett kvartal upplever jag att jag använder mig av den information som 

ledningen kommunicerat genom: (Välj det alternativ som stämmer bäst för varje 

kommunikationskanal) 

 Mejl Telefonsamtal Personligt 

möte 

Gruppmöte Intranät Nyhetsbrev 

Ja, i stort 

sett alltid 

      

Ja, oftast       

Nej, 

oftast inte 

      

Nej, i 

stort sett 

aldrig 
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Tid, mängd, arbetsbelastning, motivation och kvalitet 

Nedan följer ett antal frågor som har med hur Du som medarbetare upplever att du 

tillgodogör dig ledningens information. 

5. Under en genomsnittlig dag upplever jag att jag spenderar mycket tid på att leta 

efter ytterligare information eftersom ledningens information har varit otydlig: 

(Välj endast ett alternativ) 

 

Instämmer inte alls       Instämmer helt 

1   2  3  4  5  6 

 

H1: Dubbelriktade kommunikationsprocessen är positivt associerad med tid (att inte 

behöva söka efter ytterligare information) 

6. Om ledningen kommunicerar via kommunikationskanalen möte upplever jag 

att jag måste spendera mycket tid för att söka efter ytterligare information 

eftersom ledningens information har varit otydlig. (Välj det alternativ som stämmer 

bäst för varje kommunikationskanal) 

 Instämmer 

inte alls 

1 

2 3 4 5 Instämmer 

helt 

6 

Personligt 

möte 

      

Gruppmöte       

 

H2: Enkelriktad kommunikationsprocessen är positivt associerad med tid (att inte 

behöva söka efter ytterligare information) 

7. Om ledningen kommunicerar via nedanstående kommunikationskanaler 

upplever jag att jag måste söka efter ytterligare information eftersom ledningens 

information har varit otydlig. (Välj det alternativ som stämmer bäst för varje 

kommunikationskanal) 

 Instämmer 

inte alls 

1 

2 3 4 5 Instämmer 

helt 

6 

Mejl       

Telefonsamtal       

Intranät       

Nyhetsbrev       
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8. Under en genomsnittlig arbetsdag får jag för mycket information från ledningen 

för att kunna använda mig av informationen i mina dagliga arbetsuppgifter 

 

Instämmer inte alls       Instämmer helt 

1   2  3  4  5  6 

 

9. Hur upplever du informationsmängden från ledningen vid den bank du arbetar 

för under en genomsnittlig arbetsdag? (välj endast ett alternativ) 

Jag upplever att jag får för lite information för att kunna bidra till bankens mål och 

strategier 

Jag upplever att jag får tillräckligt med information för att kunna bidra till bankens mål 

och strategier 

Jag upplever att jag får för mycket information för att kunna bidra till bankens mål och 

strategier 

Jag kan ej ta ställning till om informationen påverkar min förmåga att bidra till bankens 

mål och strategier 

Jag känner ej till bankens mål och strategier 

H3: Den upplevda mängden information (d.v.s., tillräckligt med information) är 

positivt associerad med dubbelriktad kommunikation 

10. Jag upplever att under det senaste kvartalet har jag fått tillräckligt med 

information via kommunikationskanalerna möte för att kunna bidra till bankens 

mål och strategier: (Välj det alternativ som stämmer bäst för varje 

kommunikationskanal) 

 Instämmer 

inte alls 

1 

2 3 4 5 Instämmer 

helt 

6 

Personligt 

möte 

      

Gruppmöte       

 

H4: Den upplevda mängden av information (d.v.s., tillräckligt med information) är 

positivt associerad med den enkelriktade kommunikationsprocessen 

11. Jag upplever att jag under det senaste kvartalet har fått tillräckligt med 

information från ledningen för att kunna bidra till bankens mål och strategier via 

nedanstående kommunikationskanaler: (Välj det alternativ som stämmer bäst för 

varje kommunikationskanal) 

 Instämmer 

inte alls 

1 

2 3 4 5 Instämmer 

helt 

6 

Mejl       
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Telefonsamtal       

Intranät       

Nyhetsbrev       

 

12. Under det senaste kvartalet har min upplevda arbetsbelastning påverkat min 

möjlighet att använda mig av information från ledningen: (välj endast ett alternativ) 

 

Instämmer inte alls       Instämmer helt 

1   2  3  4  5  6 

 

H5: Dubbelriktad kommunikation är positivt associerad med att den upplevda 

arbetsbelastningen är hög. 

13. När jag upplever att jag har högre arbetsbelastning än den borde vara enligt 

min mening, föredrar jag att tillgodogöra mig information från ledningen via 

möte: (Välj det alternativ som stämmer bäst för varje kommunikationskanal) 

 Instämmer 

inte alls 

1 

2 3 4 5 Instämmer 

helt 

6 

Personligt 

möte 

      

Gruppmöte       

 

H6: Enkelriktad kommunikation är positivt associerad med att den upplevda 

arbetsbelastningen är hög. 

14. När jag upplever att jag har högre arbetsbelastning än den borde vara, 

föredrar jag att tillgodogöra mig information från ledningen via nedanstående 

kommunikationskanaler: (Välj det alternativ som stämmer bäst för varje 

kommunikationskanal) 

 Instämmer 

inte alls 

1 

2 3 4 5 Instämmer 

helt 

6 

Mejl       

Telefonsamtal       

Intranät       

Nyhetsbrev       

 

 

 

 



X 
 

15.  Hur pass motiverad jag är till lednigens information under det senaste 

kvartalet har påverkat mitt tillgodogörande av den informationen: (Välj endast ett 

alternativ) 

 

Instämmer inte alls       Instämmer helt 

1   2  3  4  5  6 

 

H7: Dubbelriktad kommunikationsprocessen är positivt associerad med att 

motivationen ökar 

16. Under det senaste kvartalet har min motivation till att tillgodogöra mig 

ledningens information ökat när informationen kommunicerats via möte: (Välj det 

alternativ som stämmer bäst för varje kommunikationskanal) 

 Instämmer 

inte alls 

1 

2 3 4 5 Instämmer 

helt 

6 

Personligt 

möte 

      

Gruppmöte       

 

H8: Enkelriktad kommunikationsprocessen är positivt associerad med att 

motivationen ökar 

17. Under det senaste kvartalet har min motivation till att tillgodogöra mig 

ledningens information ökat när informationen kommunicerats via nedanstående 

kommunikationskanaler: (Välj det alternativ som stämmer bäst för varje 

kommunikationskanal) 

 Instämmer 

inte alls 

1 

2 3 4 5 Instämmer 

helt 

6 

Mejl       

Telefonsamtal       

Intranät       

Nyhetsbrev       

 
18. Kvalitén på ledningens information som jag har tagit del av under det senaste 

kvartalet har påverkat mitt tillgodogörande av den informationen. (Välj endast ett 

alternativ) 

 

Instämmer inte alls       Instämmer helt 

1   2  3  4  5  6 
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H9: Dubbelriktad kommunikationsprocess är positivt associerad med att den upplevda 

kvaliteten på informationen är högre 

 

19. Under det senaste kvartalet har jag upplevt att kvalitén är högre på ledningens 

information när informationen kommuniceras via möte: (Välj det alternativ som 

stämmer bäst för varje kommunikationskanal) 

 
 Instämmer 

inte alls 

1 

2 3 4 5 Instämmer 

helt 

6 

Personligt 

möte 

      

Gruppmöte       

 

H10: Enkelriktad kommunikationsprocess är positivt associerad med att den upplevda 

kvaliteten på informationen är högre  

 

20. Under det senaste kvartalet har jag upplevt att kvalitén är högre på ledningens 

information när informationen kommuniceras via nedanstående 

kommunikationskanaler: (Välj det alternativ som stämmer bäst för varje 

kommunikationskanal) 

 
 Instämmer 

inte alls  

1 

2 3 4 5 Instämmer 

helt 

6 

Mejl       

Telefonsamtal       

Intranät       

Nyhetsbrev       

 

21. Hur ofta upplever du att du får ta del av information som rör det KONTOR du 

arbetar vid? Information som du får ta del av är exempelvis mötestider, 

nyanställningar, systemproblem. (Välj det alternativ som stämmer bäst för varje 

nedanstående kommunikationskanal.) 

 Mejl Telefonsamtal Personligt 

möte 

Gruppmöte Intranät Nyhetsbrev 

Ja, i stort 

sett alltid 

      

Ja, oftast       

Nej, 

oftast inte 

      

Nej, i 

stort sett 

aldrig 

      

Vet ej       

 

22. Hur ofta upplever du att du får ta del av information som rör den BANK du 

arbetar för? Information som du får ta del av är exempelvis policyförändringar, 
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omstrukturering av organisationen (Välj det alternativ som stämmer bäst för varje 

nedanstående kommunikationskanal.) 

 Mejl Telefonsamtal Personligt 

möte 

Gruppmöte Intranät Nyhetsbrev 

Ja, i stort 

sett alltid 

      

Ja, oftast       

Nej, 

oftast inte 

      

Nej, i 

stort sett 

aldrig 

      

Vet ej       

 

Mål och strategier 

Organisationer har mål som de vill uppnå med sin verksamhet, för att nå sina mål 

använder sig organisationer av olika strategier. Nedan följer några 

kommunikationskanaler, vi vill att Du fyller i det alternativ som stämmer bäst med hur 

du har fått information om bankens mål och strategier. 

23. Hur ofta upplever du att du fått information som rör bankens mål och 

strategier under det senaste kvartalet? (Välj det alternativ som stämmer bäst för varje 

nedanstående kommunikationskanal) 

 Mejl Telefonsamtal Personligt 

möte 

Gruppmöte Intranät Nyhetsbrev 

Ja, i stort 

sett alltid 

      

Ja, oftast       

Nej, 

oftast inte 

      

Nej, i 

stort sett 

aldrig 

      

 

24. Genom vilka kommunikationskanaler vill du helst få information som rör 

bankens mål och strategier? (Välj det alternativ som stämmer bäst för varje 

kommunikationskanal) 

 Mejl Telefonsamtal Personligt 

möte 

Gruppmöte Intranät Nyhetsbrev 

Ja, i stort 

sett alltid 

      

Ja, oftast       

Nej, 

oftast inte 

      

Nej, i 

stort sett 

aldrig 

      

Vet ej       
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Möjlighet att ge feedback 

Nedan följer de två sista frågorna. Vi vill att du tar ställning till hur Du upplever att du 

har möjlighet att ge feedback som berör den kommunicerade informationen till din 

närmsta chef. Vi vill att Du fyller i det alternativ som stämmer bäst med hur du har haft 

möjlighet att ge feedback om den kommunicerade informationen som du har tagit del 

av. 

25. Jag upplever att jag under det senaste kvartalet haft goda möjligheter att ge 

feedback till min närmsta chef gällande ledningens information (Välj endast ett 

alternativ) 

 

Instämmer inte alls       Instämmer helt 

1   2  3  4  5  6 

 

H11: Dubbelriktad kommunikation är positivt förknippad till medarbetares upplevda 

möjlighet att ge feedback. 

26. Under det senaste kvartalet har jag upplevt att jag har gett feedback till min 

närmsta chef gällande ledningens information som jag fått via möten: 

 Instämmer 

inte alls 

1 

2 3 4 5 Instämmer 

helt 

6 

Personligt 

möte 

      

Gruppmöte       

 

H12: Enkelriktad kommunikation är positivt förknippad till medarbetares upplevda 

möjlighet att ge feedback. 

27. Under det senaste kvartalet har jag upplevt att jag har gett feedback till min 

närmsta chef gällande ledningens information som jag fått via nedanstående 

kommunikationskanaler: 

 Instämmer 

inte alls 

1 

2 3 4 5 Instämmer 

helt 

6 

Mejl       

Telefonsamtal       

Intranät       

Nyhetsbrev       
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28. Har du något du vill tillägga? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Tack för att du tog dig tid till att besvara vår enkät. Ditt deltagande är av stor vikt 

för vår undersökning. 
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Appendix 3. Följebrev 
Till Dig som arbetar på Handelsbanken/Nordea 

Kunskaperna är bristfälliga om hur medarbetare upplever att de tillgodogör sig intern 

information genom en organisations angivna kommunikationskanaler. Vilka faktorer 

hänger samman med hur medarbetarna upplever att de tillgodogör sig information från 

ledningen? Detta är ett examensarbete som pågår vid Handelshögskolan Umeå. 

Därför skickar vi ut ett frågeformulär till dig och ca 200 andra slumpmässigt utvalda 

medarbetare runt om i landet. Vi har på förhand kontaktat din kontorschef och har fått 

tillstånd att sända denna enkät till Dig.  

Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt för 

undersökningens kvalitet, att du som får frågeformuläret besvarar det. Försök svara så 

fullständigt som möjligt på alla frågorna. Frågeformuläret skickas till oss då alla frågor 

är besvarade. Försök att besvara frågeformuläret snarast och helst inom 10 dagar. 

Frågeformuläret uppskattas ta mellan 5 till 10 minuter att besvara och har en stor 

betydelse för vårt arbete. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 

Svaren kommer att databehandlas utan identitetsuppgifter och kommer således inte att 

kunna kopplas till dig som person. Några möjligheter att identifiera just ditt svar finns 

därför inte.  

Om du har några problem med att besvara frågorna eller har synpunkter på 

frågeformuläret, ring då gärna Agnes Willig Tel: 073 806 85 85. Säkrast mellan klockan 

08.00 – 15.00, måndag – torsdag. 

Trots att vi förorsakat Dig ett visst besvär, hoppas vi att Du vill hjälpa oss att öka 

kunskapen om vilka faktorer som har betydelse för tillgodogörandet av information på 

arbetsplatsen. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Umeå Universitet, maj 2012 

Undersökningsledare                                                   Agnes Willig  

         Emelie Buller 
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Appendix 4, tabell enkätfråga 2 

2. I dagsläget fungerar den interna kommunikationen mellan mig och ledningen mycket bra utifrån mina 

behov i arbetet * 1. Vilken bank arbetar du för? 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Nordea Handelsbanken 

Interna 

kommunikationen  

1 Count 9 9 18 

Bank 7,6% 6,2% 6,8% 

2 Count 14 4 18 

Bank 11,9% 2,7% 6,8% 

3 Count 14 10 24 

Bank 11,9% 6,8% 9,1% 

4 Count 33 48 81 

Bank 28,0% 32,9% 30,7% 

5 Count 27 37 64 

Bank 22,9% 25,3% 24,2% 

6 Count 21 38 59 

 Bank 17,8% 26,0% 22,3% 

Total Count 118 146 264 

Bank 100,0% 100,0% 100,0% 
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Appendix 5, tabell enkätfråga 3 

3. Den information som jag i dagsläget får ta del av från ledningen är mycket användbar i mitt dagliga 

arbete * 1. Vilken bank arbetar du för? 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Nordea Handelsbanken 

Information 1 Count 12 8 20 

Bank 10,2% 5,5% 7,6% 

2 Count 13 5 18 

Bank 11,0% 3,4% 6,8% 

3 Count 24 11 35 

Bank 20,3% 7,5% 13,3% 

4 Count 36 45 81 

Bank 30,5% 30,8% 30,7% 

5 Count 21 41 62 

Bank 17,8% 28,1% 23,5% 

6 Count 12 36 48 

Bank 10,2% 24,7% 18,2% 

Total Count 118 146 264 

Bank 100,0% 100,0% 100,0% 
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Appendix 6 Diagram, enkätfråga 4 
 

 

  



XIX 
 

Appendix 7, tabeller över enkätfråga 5 och 12 

10. Under en genomsnittlig arbetsdag upplever jag att jag spenderar mycket tid på att leta efter ytterligare 

information eftersom ledningens information har varit otydlig: * 1. Vilken bank arbetar du för? 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Handelsbanken Nordea 

Tid 1 Count 58 31 89 

Tid 65,2% 34,8% 100,0% 

2 Count 32 23 55 

Tid 58,2% 41,8% 100,0% 

3 Count 43 29 72 

Tid 59,7% 40,3% 100,0% 

4 Count 4 18 22 

Tid 18,2% 81,8% 100,0% 

5 Count 5 11 16 

Tid 31,3% 68,8% 100,0% 

6 Count 4 5 9 

Tid 44,4% 55,6% 100,0% 

Total Count 146 117 263 

Tid 55,5% 44,5% 100,0% 

 

25. Under det senaste kvartalet har min upplevda arbetsbelastning påverkat min möjlighet att använda mig av 

information från ledningen: * 1. Vilken bank arbetar du för? 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Handelsbanken Nordea 

Arbetsbelastning 1 Count 32 12 44 

Arbetsbelastning 72,7% 27,3% 100,0% 

2 Count 24 13 37 

Arbetsbelastning 64,9% 35,1% 100,0% 

3 Count 25 16 41 

Arbetsbelastning 61,0% 39,0% 100,0% 

4 Count 31 35 66 

Arbetsbelastning 47,0% 53,0% 100,0% 

5 Count 18 18 36 

Arbetsbelastning 50,0% 50,0% 100,0% 
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6 Count 16 24 40 

Arbetsbelastning 40,0% 60,0% 100,0% 

Total Count 146 118 264 

Arbetsbelastning 55,3% 44,7% 100,0% 
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Appendix 8 Diagram, enkätfråga 21 
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XXV 
 

Appendix 12 tabell, enkätfråga 6 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Handelsbanken Nordea 

Gruppmöte 1 Count 46 34 80 

Gruppmöte 57,5% 42,5% 100,0% 

2 Count 44 21 65 

Gruppmöte 67,7% 32,3% 100,0% 

3 Count 36 36 72 

Gruppmöte 50,0% 50,0% 100,0% 

4 Count 6 18 24 

Gruppmöte 25,0% 75,0% 100,0% 

5 Count 10 8 18 

Gruppmöte 55,6% 44,4% 100,0% 

6 Count 4 1 5 

Gruppmöte 80,0% 20,0% 100,0% 

Total Count 146 118 264 

Gruppmöte 55,3% 44,7% 100,0% 

 



XXVI 
 

Appendix 13, tabeller enkätfråga 7 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Handelsbanken Nordea 

Mejl 1 Count 45 25 70 

Mejl 64,3% 35,7% 100,0% 

2 Count 57 34 91 

Mejl 62,6% 37,4% 100,0% 

3 Count 19 36 55 

Mejl 34,5% 65,5% 100,0% 

4 Count 11 12 23 

Mejl 47,8% 52,2% 100,0% 

5 Count 7 8 15 

Mejl 46,7% 53,3% 100,0% 

6 Count 7 3 10 

Mejl 70,0% 30,0% 100,0% 

Total Count 146 118 264 

Mejl 55,3% 44,7% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXVII 
 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Handelsbanken Nordea 

Telefonsamtal 1 Count 68 35 103 

Telefonsamtal 66,0% 34,0% 100,0% 

2 Count 38 37 75 

Telefonsamtal 50,7% 49,3% 100,0% 

3 Count 27 35 62 

Telefonsamtal 43,5% 56,5% 100,0% 

4 Count 5 8 13 

Telefonsamtal 38,5% 61,5% 100,0% 

5 Count 5 3 8 

Telefonsamtal 62,5% 37,5% 100,0% 

6 Count 3 0 3 

Telefonsamtal 100,0% ,0% 100,0% 

Total Count 146 118 264 

Telefonsamtal 55,3% 44,7% 100,0% 

 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Handelsbanken Nordea 

Intranät 1 Count 41 12 53 

Intranät 77,4% 22,6% 100,0% 

2 Count 57 27 84 

Intranät 67,9% 32,1% 100,0% 

3 Count 33 25 58 

Intranät 56,9% 43,1% 100,0% 

4 Count 8 29 37 

Intranät 21,6% 78,4% 100,0% 

5 Count 4 18 22 

Intranät 18,2% 81,8% 100,0% 

6 Count 2 6 8 

Intranät 25,0% 75,0% 100,0% 

Total Count 145 117 262 

Intranät 55,3% 44,7% 100,0% 

 



XXVIII 
 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Handelsbanken Nordea 

Bankens egna 

nyhetsbrev 

1 Count 58 27 85 

Bankens egna nyhetsbrev 68,2% 31,8% 100,0% 

2 Count 35 23 58 

Bankens egna nyhetsbrev 60,3% 39,7% 100,0% 

3 Count 38 20 58 

Bankens egna nyhetsbrev 65,5% 34,5% 100,0% 

4 Count 6 21 27 

Bankens egna nyhetsbrev 22,2% 77,8% 100,0% 

5 Count 7 15 22 

Bankens egna nyhetsbrev 31,8% 68,2% 100,0% 

6 Count 2 12 14 

Bankens egna nyhetsbrev 14,3% 85,7% 100,0% 

Total Count 146 118 264 

Bankens egna nyhetsbrev 55,3% 44,7% 100,0% 

 

  



XXIX 
 

Appendix 14 tabeller, enkätfråga 10 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Handelsbanken Nordea 

Personligt möte 1 Count 1 19 20 

Personligt möte 5,0% 95,0% 100,0% 

2 Count 4 26 30 

Personligt möte 13,3% 86,7% 100,0% 

3 Count 6 20 26 

Personligt möte 23,1% 76,9% 100,0% 

4 Count 48 19 67 

Personligt möte 71,6% 28,4% 100,0% 

5 Count 45 16 61 

Personligt möte 73,8% 26,2% 100,0% 

6 Count 42 18 60 

Personligt möte 70,0% 30,0% 100,0% 

Total Count 146 118 264 

Personligt möte 55,3% 44,7% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXX 
 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Handelsbanken Nordea 

Gruppmöte 1 Count 3 22 25 

Gruppmöte 12,0% 88,0% 100,0% 

2 Count 5 24 29 

Gruppmöte 17,2% 82,8% 100,0% 

3 Count 6 29 35 

Gruppmöte 17,1% 82,9% 100,0% 

4 Count 41 20 61 

Gruppmöte 67,2% 32,8% 100,0% 

5 Count 54 14 68 

Gruppmöte 79,4% 20,6% 100,0% 

6 Count 37 9 46 

Gruppmöte 80,4% 19,6% 100,0% 

Total Count 146 118 264 

Gruppmöte 55,3% 44,7% 100,0% 

 

  



XXXI 
 

Appendix 15, tabeller enkätfråga 11 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Handelsbanken Nordea 

Mejl 1 Count 4 21 25 

Mejl 16,0% 84,0% 100,0% 

2 Count 7 20 27 

Mejl 25,9% 74,1% 100,0% 

3 Count 9 24 33 

Mejl 27,3% 72,7% 100,0% 

4 Count 56 29 85 

Mejl 65,9% 34,1% 100,0% 

5 Count 43 12 55 

Mejl 78,2% 21,8% 100,0% 

6 Count 27 11 38 

Mejl 71,1% 28,9% 100,0% 

Total Count 146 117 263 

Mejl 55,5% 44,5% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXII 
 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Handelsbanken Nordea 

Telefonsamtal 1 Count 13 27 40 

Telefonsamtal 32,5% 67,5% 100,0% 

2 Count 10 32 42 

Telefonsamtal 23,8% 76,2% 100,0% 

3 Count 10 27 37 

Telefonsamtal 27,0% 73,0% 100,0% 

4 Count 50 21 71 

Telefonsamtal 70,4% 29,6% 100,0% 

5 Count 35 9 44 

Telefonsamtal 79,5% 20,5% 100,0% 

6 Count 28 2 30 

Telefonsamtal 93,3% 6,7% 100,0% 

Total Count 146 118 264 

Telefonsamtal 55,3% 44,7% 100,0% 

 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Handelsbanken Nordea 

Intranät 1 Count 3 14 17 

Intranät 17,6% 82,4% 100,0% 

2 Count 4 23 27 

Intranät 14,8% 85,2% 100,0% 

3 Count 13 21 34 

Intranät 38,2% 61,8% 100,0% 

4 Count 38 30 68 

Intranät 55,9% 44,1% 100,0% 

5 Count 65 23 88 

Intranät 73,9% 26,1% 100,0% 

6 Count 22 6 28 

Intranät 78,6% 21,4% 100,0% 

Total Count 145 117 262 

Intranät 55,3% 44,7% 100,0% 

 



XXXIII 
 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Handelsbanken Nordea 

Bankens egna 

nyhetsbrev 

1 Count 8 44 52 

Bankens egna nyhetsbrev 15,4% 84,6% 100,0% 

2 Count 6 34 40 

Bankens egna nyhetsbrev 15,0% 85,0% 100,0% 

3 Count 12 22 34 

Bankens egna nyhetsbrev 35,3% 64,7% 100,0% 

4 Count 51 13 64 

Bankens egna nyhetsbrev 79,7% 20,3% 100,0% 

5 Count 52 4 56 

Bankens egna nyhetsbrev 92,9% 7,1% 100,0% 

6 Count 17 1 18 

Bankens egna nyhetsbrev 94,4% 5,6% 100,0% 

Total Count 146 118 264 

Bankens egna nyhetsbrev 55,3% 44,7% 100,0% 

 

  



XXXIV 
 

Appendix 16 tabeller, enkätfråga 13 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Handelsbanken Nordea 

Personligt möte 1 Count 5 20 25 

Personligt möte 20,0% 80,0% 100,0% 

2 Count 16 23 39 

Personligt möte 41,0% 59,0% 100,0% 

3 Count 8 19 27 

Personligt möte 29,6% 70,4% 100,0% 

4 Count 39 22 61 

Personligt möte 63,9% 36,1% 100,0% 

5 Count 44 16 60 

Personligt möte 73,3% 26,7% 100,0% 

6 Count 34 17 51 

Personligt möte 66,7% 33,3% 100,0% 

Total Count 146 117 263 

Personligt möte 55,5% 44,5% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXV 
 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Handelsbanken Nordea 

Gruppmöte 1 Count 10 8 18 

Gruppmöte 55,6% 44,4% 100,0% 

2 Count 10 13 23 

Gruppmöte 43,5% 56,5% 100,0% 

3 Count 8 21 29 

Gruppmöte 27,6% 72,4% 100,0% 

4 Count 34 25 59 

Gruppmöte 57,6% 42,4% 100,0% 

5 Count 54 28 82 

Gruppmöte 65,9% 34,1% 100,0% 

6 Count 30 23 53 

Gruppmöte 56,6% 43,4% 100,0% 

Total Count 146 118 264 

Gruppmöte 55,3% 44,7% 100,0% 

 

  



XXXVI 
 

Appendix 17 tabeller, enkätfråga 14 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Handelsbanken Nordea 

Bankens egna 

nyhetsbrev 

1 Count 28 48 76 

Bankens egna nyhetsbrev 36,8% 63,2% 100,0% 

2 Count 21 28 49 

Bankens egna nyhetsbrev 42,9% 57,1% 100,0% 

3 Count 31 23 54 

Bankens egna nyhetsbrev 57,4% 42,6% 100,0% 

4 Count 33 11 44 

Bankens egna nyhetsbrev 75,0% 25,0% 100,0% 

5 Count 24 8 32 

Bankens egna nyhetsbrev 75,0% 25,0% 100,0% 

6 Count 8 0 8 

Bankens egna nyhetsbrev 100,0% ,0% 100,0% 

Total Count 145 118 263 

Bankens egna Nyhetsbrev 55,1% 44,9% 100,0% 

 

  



XXXVII 
 

Appendix 18 tabeller, enkätfråga 16 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Handelsbanken Nordea 

Personligt möte 1 Count 6 15 21 

Personligt möte 28,6% 71,4% 100,0% 

2 Count 6 18 24 

Personligt möte 25,0% 75,0% 100,0% 

3 Count 6 17 23 

Personligt möte 26,1% 73,9% 100,0% 

4 Count 54 26 80 

Personligt möte 67,5% 32,5% 100,0% 

5 Count 46 26 72 

Personligt möte 63,9% 36,1% 100,0% 

6 Count 28 14 42 

Personligt möte 66,7% 33,3% 100,0% 

Total Count 146 116 262 

Personligt möte 55,7% 44,3% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXVIII 
 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Handelsbanken Nordea 

Gruppmöte 1 Count 4 9 13 

Gruppmöte 30,8% 69,2% 100,0% 

2 Count 2 10 12 

Gruppmöte 16,7% 83,3% 100,0% 

3 Count 6 15 21 

Gruppmöte 28,6% 71,4% 100,0% 

4 Count 52 31 83 

Gruppmöte 62,7% 37,3% 100,0% 

5 Count 58 32 90 

Gruppmöte 64,4% 35,6% 100,0% 

6 Count 23 21 44 

Gruppmöte  52,3% 47,7% 100,0% 

Total Count 145 118 263 

Gruppmöte  55,1% 44,9% 100,0% 

 

  



XXXIX 
 

Appendix 19 tabeller, enkätfråga 17 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Handelsbanken Nordea 

Mejl 1 Count 11 25 36 

Mejl 30,6% 69,4% 100,0% 

2 Count 14 21 35 

Mejl 40,0% 60,0% 100,0% 

3 Count 11 27 38 

Mejl 28,9% 71,1% 100,0% 

4 Count 66 27 93 

Mejl 71,0% 29,0% 100,0% 

5 Count 30 10 40 

Mejl 75,0% 25,0% 100,0% 

6 Count 14 8 22 

Mejl 63,6% 36,4% 100,0% 

Total Count 146 118 264 

Mejl 55,3% 44,7% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XL 
 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Handelsbanken Nordea 

Intranät 1 Count 8 17 25 

Intranät 32,0% 68,0% 100,0% 

2 Count 17 22 39 

Intranät 43,6% 56,4% 100,0% 

3 Count 15 13 28 

Intranät 53,6% 46,4% 100,0% 

4 Count 60 43 103 

Intranät 58,3% 41,7% 100,0% 

5 Count 34 17 51 

Intranät 66,7% 33,3% 100,0% 

6 Count 12 6 18 

Intranät 66,7% 33,3% 100,0% 

Total Count 146 118 264 

Intranät 55,3% 44,7% 100,0% 

 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Handelsbanken Nordea 

Bankens egna 

nyhetsbrev 

1 Count 10 52 62 

Bankens egna nyhetsbrev 16,1% 83,9% 100,0% 

2 Count 17 23 40 

Bankens egna nyhetsbrev 42,5% 57,5% 100,0% 

3 Count 15 28 43 

Bankens egna nyhetsbrev 34,9% 65,1% 100,0% 

4 Count 59 11 70 

Bankens egna nyhetsbrev 84,3% 15,7% 100,0% 

5 Count 31 3 34 

Bankens egna nyhetsbrev 91,2% 8,8% 100,0% 

6 Count 14 1 15 

Bankens egna nyhetsbrev 93,3% 6,7% 100,0% 

Total Count 146 118 264 

Bankens egna nyhetsbrev 55,3% 44,7% 100,0% 

 



XLI 
 

Appendix 20 tabeller, enkätfråga 20 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Handelsbanken Nordea 

Mejl 1 Count 19 27 46 

Mejl 41,3% 58,7% 100,0% 

2 Count 13 21 34 

Mejl 38,2% 61,8% 100,0% 

3 Count 13 18 31 

Mejl 41,9% 58,1% 100,0% 

4 Count 49 34 83 

Mejl 59,0% 41,0% 100,0% 

5 Count 33 14 47 

Mejl 70,2% 29,8% 100,0% 

6 Count 17 4 21 

Mejl 81,0% 19,0% 100,0% 

Total Count 144 118 262 

Mejl 55,0% 45,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XLII 
 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Handelsbanken Nordea 

Telefonsamtal 1 Count 59 27 86 

Telefonsamtal 68,6% 31,4% 100,0% 

2 Count 30 23 53 

Telefonsamtal 56,6% 43,4% 100,0% 

3 Count 34 25 59 

Telefonsamtal 57,6% 42,4% 100,0% 

4 Count 11 30 41 

Telefonsamtal 26,8% 73,2% 100,0% 

5 Count 12 7 19 

Telefonsamtal 63,2% 36,8% 100,0% 

6 Count 0 6 6 

Telefonsamtal ,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 146 118 264 

Telefonsamtal 55,3% 44,7% 100,0% 

 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Handelsbanken Nordea 

Intranät 1 Count 13 29 42 

Intranät 31,0% 69,0% 100,0% 

2 Count 18 23 41 

Intranät 43,9% 56,1% 100,0% 

3 Count 13 21 34 

Intranät 38,2% 61,8% 100,0% 

4 Count 40 26 66 

Intranät 60,6% 39,4% 100,0% 

5 Count 45 13 58 

Intranät 77,6% 22,4% 100,0% 

6 Count 14 6 20 

Intranät 70,0% 30,0% 100,0% 

Total Count 143 118 261 

Intranät 54,8% 45,2% 100,0% 

 



XLIII 
 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Handelsbanken Nordea 

Bankens egna 

nyhetsbrev 

1 Count 52 62 114 

Bankens egna nyhetsbrev 45,6% 54,4% 100,0% 

2 Count 20 22 42 

Bankens egna nyhetsbrev 47,6% 52,4% 100,0% 

3 Count 31 17 48 

Bankens egna nyhetsbrev 64,6% 35,4% 100,0% 

4 Count 19 10 29 

Bankens egna nyhetsbrev 65,5% 34,5% 100,0% 

5 Count 20 4 24 

Bankens egna nyhetsbrev 83,3% 16,7% 100,0% 

6 Count 1 3 4 

Bankens egna nyhetsbrev 25,0% 75,0% 100,0% 

Total Count 143 118 261 

Bankens egna nyhetsbrev 54,8% 45,2% 100,0% 

 

  



XLIV 
 

Appendix 21 tabeller, enkätfråga 27 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Handelsbanken Nordea 

Mejl 1 Count 55 39 94 

Mejl 58,5% 41,5% 100,0% 

2 Count 36 21 57 

Mejl 63,2% 36,8% 100,0% 

3 Count 34 14 48 

Mejl 70,8% 29,2% 100,0% 

4 Count 14 27 41 

Mejl 34,1% 65,9% 100,0% 

5 Count 4 13 17 

Mejl 23,5% 76,5% 100,0% 

6 Count 2 4 6 

Mejl 33,3% 66,7% 100,0% 

Total Count 145 118 263 

Mejl 55,1% 44,9% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XLV 
 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Handelsbanken Nordea 

Intranät 1 Count 43 54 97 

Intranät 44,3% 55,7% 100,0% 

2 Count 34 23 57 

Intranät 59,6% 40,4% 100,0% 

3 Count 26 33 59 

Intranät 44,1% 55,9% 100,0% 

4 Count 21 6 27 

Intranät 77,8% 22,2% 100,0% 

5 Count 13 1 14 

Intranät 92,9% 7,1% 100,0% 

6 Count 8 1 9 

Intranät 88,9% 11,1% 100,0% 

Total Count 145 118 263 

Intranät 55,1% 44,9% 100,0% 

 

 
1. Vilken bank arbetar du för? 

Total Handelsbanken Nordea 

Bankens egna 

nyhetsbrev 

1 Count 72 80 152 

Bankens egna nyhetsbrev 47,4% 52,6% 100,0% 

2 Count 29 19 48 

Bankens egna nyhetsbrev 60,4% 39,6% 100,0% 

3 Count 29 14 43 

Bankens egna nyhetsbrev 67,4% 32,6% 100,0% 

4 Count 7 4 11 

Bankens egna nyhetsbrev 63,6% 36,4% 100,0% 

5 Count 5 0 5 

Bankens egna nyhetsbrev 100,0% ,0% 100,0% 

6 Count 3 1 4 

Bankens egna nyhetsbrev 75,0% 25,0% 100,0% 

Total Count 145 118 263 

Bankens egna nyhetsbrev 55,1% 44,9% 100,0% 

 


