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Abstrakt 
Det underliggande problemet som undersökningen ville besvara var hur organisationer 
kommunicerar internt och externt samt hur de sprider information ur ett globalt perspektiv 

mellan olika geografiska platser. Undersökningen har använt sig av tidigare forskning, 

teorier och tre intervjuer på organisationer inom tjänstesektorn för att undersöka hur dessa 
organisationer hanterar sin globala kommunikation samt vilka risker och möjligheter de 

själva har identifierat. Svaren utifrån intervjuerna har jämförts gentemot tidigare forskning 

och teori för att skapa struktur.  
Undersökningen har kommit fram till hur dessa tre organisationer har planerat och hur de 

använder sig av global kommunikation. Samt vilka risker och möjligheter de har 

identifierat under arbetetsgång. Undersökningen visar också att en medveten 
kommunikationsstrategi hjälper organisationen att arbeta på ett enhetligt och 

standardiserat sätt vilket ger ett bättre helhetsintryck av organisationen. Studiens resultat 

visar på en uppsjö av kommunikationskanaler, där den bästa kanalen bestäms utifrån 
organisationens behov samt kapacitet men gemensamt är att IT står för merparten utav 

dagens föredragna kommunikationskanaler.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Abstract 
The underlying problem that this analysis wanted to explain and correct was how 
organizations communicate internally and externally as well as how they spread 

information in a global perspective between different geographical locations. 
The analysis used earlier research, theories and three interviews at organizations in the 
service industry to examine how these organizations handled their global communication 

and what risks and opportunities the organizations identified themselves. The interview 
answers have been compared to earlier research and theories to create structure to the 

content. The analysis result show how the three organizations have planned their 
communication and how they use it globally. The analysis also show that a strategic 
communication strategy helps the organization to conduct business in a unified and 

standardized manner which improves the formal public view of the organization. The 
study shows that there are a number of popular communication portals, where the best one 

is decided with the organizations own needs and capacity. The most popular ones today 
though have one thing in common, that they are all based in the digital world, which is 
understandable in this digital era where globalization is the key to success.  
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1 Inledning 
I uppsatsen som följer har vi undersökt hur tre tjänsteorganisationer som är 
geografiskt spridda både internationellt och nationellt gör för att 

kommunicera internt mellan de olika avlägsna platserna när det kommer till 
den dagliga formella kommunikationen men även vid informationsspridning. 
Använder de sig av kommunikationsplaner eller strategier? Vilka hinder har 

de stött på? Hur har de tagit sig över dessa hinder och vad är egentligen som 
gör att deras sätt fungerar eller inte fungerar? 

 

1.1 Bakgrund 

Idag går utveckling snabbare fram än på många år bland företag och en stor 
drivkraft i detta är både globaliseringen och digitaliseringen bland företag 

(Forskningssverige, 2017). Den ökande globalisering som mest kännetecknas 

av gränslöshet, har framkommit genom användningen av de moderna 
kommunikationskanaler som skapats på senare tid. Detta har lett till att folk 

idag binds samman på ett effektivare sätt och får en gemensam syn på 

omvärlden (SO-rummet, 2017). Denna form av gränslöshet har integrerat 
företag alltmer i ett ekonomiskt och teknologiskt nätverk vilket i sin tur har 

gjort att vi människor blir allt mer beroende av varandra (SO-rummet, 2017) 

För småföretag blir därför globaliseringen en kritisk del för att de ska vara 
livskraftiga (Forskningssverige, 2017). 

  

Den allt mer globaliserade marknaden skapar en uppåtgående trend för 
organisationer att använda sig av offshoreverksamhet (Lewin & Peeters, 

2006), vilket betyder att organisationer öppnar upp nya delar av sin 

verksamhet utanför rikets gränser men att dessa fortfarande fortlöper under 
samma organisation och dess mål och visioner (Oshri et al. 2009). När en 

organisation väljer att geografiskt expandera ökar risken för problem och 

svårigheter när det kommer till kommunikationen internt inom 
organisationen (Oshri et al. 2009). Det finns flera faktorer som kan spela roll 

beroende på hur avlägsna platserna är men desto längre ifrån desto mer spelar 

kulturella skillnader roll men även tidsskillnader. Kommunikationsplan är 
någon som många teorier menar är ett bra angreppssätt för att minska olika 

missförstånd som uppstår bland medarbetarna, då planen ger instruktioner 

kring hur kommunikationen ska gå till (Eriksson, 2011) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

Kommunikation är bland det viktigaste inom organisationer och det är därför 

viktigt att det går till på rätt sätt, genom rätt kanal och så effektivt som 

möjligt (Rogers, E.M., Rodgers Agarwala, R, 1976) 
Berghs (2018) beskriver att det i dagens organisationer talas allt mer om att 

människor är organisationens viktigaste kapital. Att det är människor inom 

organisationen som vill bidra och som känner för sin organisation och 
fungerar som organisationens främsta ambassadörer. Detta gör 

internkommunikation till en mycket viktig del av organisationer då det är 

internkommunikation som ger organisationens anställda de verktyg de 
behöver för att utvecklas som individer men också som grupp. En dåligt 

fungerande internkommunikation kan leda till att organisationen och dess 

anställda fastnar i sin utveckling då de anställda inte kan sprida sin kunskap 
till andra inom organisationen. Berghs (2018) skriver också att en 

organisations anställda är den i särklass trovärdigaste kanalen när det gäller 

information om organisationen. Berghs (2018) fortsätter att beskriva hur 
ineffektiv reklam kan vara ifall den inte är verklighetsförankrad i vad de 

anställda tycker, tänker och förmedlar utåt.  

 
Ur tidsskriften Chefstidningen (2013) tar de upp den Amerikanska 

organisationen Apple som ett exempel på ett företag som lyckats integrera sin 

internkommunikation i sin affärsutveckling. De tillskriver Apple's 
framgångar till dess fokus på internkommunikation och att dess anställda alla 

arbetar gemensamt för att nå organisationens mål och visioner.  

Simon Sinek (2009) talar i sin TED talk om olika historiska personer och 
organisationer och hur de lyckats med sin internkommunikation för att ha 

fördelen över dess konkurrenter. Att två organisationer som tillverkar samma 

typ av produkter på samma sätt kan ha olika resultat tillskrivs till hur de 
planerar och hanterar sin kommunikation.  

 

CSR Kompassen (2018) skriver att bra intern kommunikation bidrar till att 
individer inom organisationen vet vilka åtaganden som tagits eller ska tas 

vilket i sin tur leder till att personalen känner ett större engagemang och 

delaktighet. En god intern kommunikation bidrar främst till tre punkter: 
 

 Kompetenshöjning och uppmärksamhet kring arbetet 

 Säkerställer att riktlinjer och strategier följs 
 Involverar fler medarbetare 

 

Det kan även möjliggöra ett större socialt ansvarstagande inom andra 
arbetsområden som organisationen arbetar med, minska dubbelarbete och 

samordna (Offentlig.csr-kompassen.se, 2018).  

Företag kan idag använda sig av olika kommunikationskanaler för intern 
kommunikation och några av de mest populära är ansikte mot ansikte, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

intranät, E-post och telefon (Simplilearn.com, 2018). Det finns även andra 

kommunikationskanaler såsom sociala medier och skriftliga kanaler såsom 

bloggar. Ett exempel är Securitas som använder sig av bloggar för att sprida 
kunskap mellan medarbetare (Computer Sweden, 2018).  

 

En välfungerande internkommunikation är därför viktig i dagens 
organisationer och är ett intressant och viktigt ämne för denna rapport att 

undersöka. 
 

1.2 Tidigare forskning 

Rapporten “Intern kommunikation - Nyckel till ett framgångsrikt projekt?” 

författad av Johanna Odhe & Johanna Zetterberg (2010) undersöker 

konsekvenserna internkommunikation har inom en projektgrupp. De visar på 
att en välfungerande internkommunikation kan minska onödiga konflikter 

inom projektgruppen samt att kommunikation kan tillåta gruppen att prestera 

bättre. De beskriver också projektledarens roll i att planera och hantera 
internkommunikationen. De beskriver att ledarens roll är att ge sina 

medarbetare de rätta verktygen för arbetet. 

Odhe & Zetterberg (2010) lyfter sedan problem en ofungerande 
kommunikation kan leda till. Att det ofta leder till konflikter, dubbelarbete 

och en allmänt lägre prestationsgrad vilket bekräftar en stor del av vår 

rapports bakgrund.  
 

Eskelund (2014) beskriver grunden i kommunikation nämligen skapandet och 

tolkningen av tecken, symboler och ord. Att vi i en global värld tolkar olika 
beroende på var vi är ifrån, inte minst på grund av språkskillnader. Eskelund 

(2014) går in på djupet och förklarar varför man behöver ha detta i åtanke vid 

all typ av kommunikation. Eskelund (2014) talar även för vikten av tydlig 
kommunikation även i situationer där man tror att meddelandet är självklart. 

Att olika människor med samma språkkunskap ändå kan tolka ett 

meddelande olika beroende på tidigare erfarenheter.  
I längden beskriver Eskelund här att mål och visioner inte enbart måste 

kommniceras på ett välfungerande sätt utan måste också formuleras på ett 

tydligt sätt.  
Eskelunds exempel med språkbarriären där sändare och mottagare talar olika 

språk anser vi i vår undersökning mest vara ett bildligt exempel då det i vår 

mening är ett grundbehov inom organisationer att enbart rekrytera individer 
som kan utföra det arbete som behöver utföras. Språkbarriären tas alltså hand 

om i ett tidigare stadie. Eskelunds undersökning ger oss ändå mycket 

värdefull information om man istället fokuserar på grunden i det han 
beskriver.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

S Schulz (2011) undersöker det tekniska kunnandet ute i organisationer och 

kopplar samman individers kunnande med annan data som t.ex. 

utbildningsnivå och samhällsklass. Schulz resultat visar att det generellt sätt 
finns en association mellan utbildningsgrad och tekniskt kunnande.  

 

Brännström & Persson (2011) undersöker samma ämne som tidigare nämnda 
författare ur vår tidigare forskning fast ur en teknisk synvinkel. De 

undersöker intranät och hurvida det skapar en jämlik kommunikation inom en 

organisation. Undersökningen visar på vilken skillnad en välfungerande 
kommunikation gör i det dagliga arbetet samt hur det leder till att skapa en 

känsla av jämlikhet inom organisationen där varje individ är en del av 

organisationen och är därmed också direkt ansvariga för slutresultatet av 
arbetet.  

 

Alvinell, Blixt & Åkesson (2010) lägger fokus på intranät och dess förmåga 
att fungera som en företagsportal där arbetsrelaterad information och 

kommunikation sprids på ett enkelt sätt även för medarbetare som inte har en 

bunden geografisk plats. Denna undersökning är annorlunda jämfört med de 
tidigare undersökningarna i detta kapitlet då det fokuserar på kommunikation 

ur ett globalt synsätt vilket gör det intressant för vår undersökning. 

Frågeställningen i deras undersökning är vilka förutsättningar som krävs för 
att ett intranät ska fungera som en gynnsam kommunikationskanal. Deras 

enkätundersökning visar på spridda svar om vad som gör 

kommunikationskanaler eller kommunikationsportaler gynnsamma. Att olika 
individer inom samma organisation kräver olika funktioner för att känna sig 

säkra i intranätets gynnsamhet.  

Denna datan kan vi använda oss av i vår analys då samtliga fallföretag i vår 
undersökning använder sig av intranät. Alvinell, Blixt & Åkessons 

undersöker hur man kan skapa värde i ett intranät. 

 
Johansson (2003) undersöker organisationers visioner och hurvida dessa 

skapar värde för de anställda. Undersökningen analyserar ett fallföretag och 

dess visioner samt hurvida visionerna styr hur organisationens anställda utför 
sitt arbete. Johansson (2003) ställer sig frågan ifall de anställda inte förstår 

organisationens visioner eller om de inte bryr sig om dem. Johansson nämner 

att kommunikation måste vara tydlig för att inte tolkas på fel sätt. I längden 
betyder detta att man måste analysera potentiella kommunikationskanaler 

utifrån detta perspektivet och bekräfta att kanalen tillåter klar och tydlig 

kommunikation.  
 

Harnesk (2004) lägger fokus på att marknaden idag utvecklats och ställer allt 

högre krav på flexibiliteten bland företag då marknaden blir allt mer 
globaliserad vilket i sin tur skapar förändringar inom organisationer som 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

följer med i just denna utveckling. Harnesk skriver att om organisationer vill 

möta de allt mer flexibla krav med den moderna marknaden behövs 

engagerade och mångsidiga medarbetare men även ett anpassat ledarskap 
med mer fokus på mänskliga beteendeaspekter. Harnesks undersökning går 

hand i hand med tidigare författare i detta kapitlet då bilden av en ledare har 

förändrats genom åren.  
Den klassiska bilden av en sträng och disciplinerad ledare är inte särskilt 

relevant i dagens arbetsklimat. Istället fokuseras det på att ledaren ska ge rätt 

verktyg till sina följare för att maximera effektiviteten och för att skapa ett 
arbetsklimat där individer växer och blir bättre. Harnesks undersökning är 

intressant för oss då vårt urval av kontaktpersoner inom organisationerna vi 

intervjuar alla tillhör någon typ av chefsposition. Detta ger oss en intressant 
möjlighet att undersöka hur ledare på respektive företag själva anser sig ha 

möjligheten att ge sina följare de rätta verktygen med hjälp av de olika 

kommunikationskanalerna de använder sig av.  
 

1.3 Problemformulering 

Tidigare forskning visar på varför kommunikation är viktig samt vad som 

händer ifall kommunikationen är bristfällig eller obefintlig. Denna syn på 
kommunikation och dess värde har tidigare blivit bekräftat så detta kommer 

vi inte fokusera på i vår undersökning.  

Vi har dock funnit en del kunskapsluckor som vi skulle vilja täcka med denna 
rapport. Den första kunskapsluckan vi observerat är att tidigare forskning 

enbart fokuserat på enskilda kommunikationskanaler och undersökt vad det 

är som skapar värde ur dessa. Vi vill istället använda oss av fallföretag för att 
ta reda på vilka olika kommunikationskanaler de använder samt vid vilka 

situationer de använder specifika kanaler. Vår hypotes är att det inte enbart 

kommer finnas en eller två kanaler per organisation utan att de alla kommer 
använda sig av en uppsjö av kanaler vid olika situationer. Vi vill även gå in 

djupare på vilka risker det finns med global kommunikation men också vilka 

kommunikations möjligheter tekniken ger organisationer. 
Vi vill applicera den tidigare forskningen på ett i nutid relevant ämne, som  

kommunikations spridning inom en organisation som har avdelningar på 

geografiskt spridda platser, ett exempel kan vara en organisation som har 
avdelningar i olika delar av världen eller en organisation med avdelningar i 

olika städer. I rapporten vill vi visa på skillnaden mellan 

informationsspridning som sker uppifrån företagets ledning samt den dagliga 
kommunikationen som dels rör det dagliga arbetet men också personlig 

kommunikation mellan de anställda. 

Rapporten ska undersöka observationer och empiri gentemot teori. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

Det underliggande problemet är att intern information inte alltid kommer 

fram intakt eller innehåller mänskliga fel som påverkar slutresultatet inte 

minst om de ligger på geografiskt spridda platser.  
Ämnet eller problemet är något vi blivit tipsade om av olika 

samarbetsorganisationer till vår skola CIL dels genom intervjuer med 

företagsrepresentanter men också presentationstillfällen på CIL där olika 
organisationer talat om näringslivet.  
 

1.4 Syfte och frågeställning/hypotes 

Syftet är att få en bättre förståelse för intern formell daglig kommunikation 
och vilka risker och möjligheter global kommunikation för med sig, samt ifall 

en medveten kommunikationsstrategi kan stödja denna typ av global 

kommunikation. Den högre förståelsen ska användas för att ge 
rekommendationer till liknande organisationer som vill expandera geografiskt 

eller som nyligen har expanderat geografiskt. 

 
Frågeställning: 

 Hur fungerar den interna formella dagliga kommunikationen inom en 

organisation som är belägen på flera geografiska platser? 
 Vilka möjligheter och risker finns det med kommunikations spridning 

på detta sätt mellan flera olika geografiska platser? 

 På vilket sätt kan en medveten kommunikationsstrategi stödja denna 
typ av geografisk spridd kommunikation? 

 

1.5 Målgrupp 

Målgruppen för detta arbete är organisationer inom tjänstesektorn som 
planerar att expandera geografiskt men även organisationer inom 

tjänstesektorn som nyligen har expanderat geografiskt. Studien har även ett 

akademiskt värde och målgrupp i form av forskare och studenter som vill 
utveckla sin kunskap och kompetens inom internkommunikation och global 

kommunikation. Studien är inte begränsad till något specifikt företag utan 

urvalet och resultatet är tänkt att spegla organisationer som har avdelningar 
på geografiskt spridda platser. Tanken med detta tillvägagångssättet är att 

kunskapen som rapporten levererar ska vara allmännyttig. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

2 Teori 

2.1 Definitionen av information & kommunikation 

Kommunikation betyder i grunden överföring av information från en källa till 
en mottagare och innebär också förståelse mellan dessa. Det är där som 

information och kommunikation skiljer sig, kommunikation är förmedlandet 

av information som också leder till förståelse mellan parterna. 
Kommunikation kan av denna anledningen föras över flera medier. 

Television, radio, dagstidningar och internet är ett par av de vanliga medierna 

men även ansikte mot ansikte där två eller flera individer kommunicerar 
direkt till varandra. Information är en samling av symboler och tecken som 

har ett tolkningsvärde, alltså att informationen leder till någon typ av 

förståelse för mottagaren eller läsaren. (Communicationtoolbox.com, 2018) 

2.2 Global kommunikation 

Dagens organisationer arbetar i en allt mer globaliserad värld med globala 
marknader och konkurrenter vilket ställer större krav än någonsin tidigare. I 

en konkurrenskraftig värld är det därför viktigt för organisationen att använda 

alla sina resurser optimalt dvs såväl fysiskt material som information och 
dess anställda (Peoriamagazines.com, 2018). Global kommunikation 

använder samma medier som tidigare nämndes nämligen television, radio, 

internet och dagstidningar (Smallbusiness.chron.com, 2018). När det gäller 
formell kommunikation inom en organisation på en global nivå så är internet 

och möten det vanligaste mediet. De vanligaste tillvägagångssätten är 

extranät, e-post och gemensamma affärssystem. (Barry and Fulmer, 2004) 

2.3 Informationsöverflöd 

Varje sekund skickas det över 2,6 miljoner e-postmeddelande världen över, 
av dessa står skräppost för ungefär 67% (Internetlivestats.com, 2018). 

Meddelanden som blir över innehåller ändå en stor mängd information. I 

organisationer ser det likadant ut, det är lätt att tappa bort eller glömma bort 
ett meddelande i mängden. Detta blir ett informationsöverflöd som riskerar 

att hindra viktig information från att komma fram i tid. E-post tillhör en typ 

av digital kommunikation som med den engelska termen kallas push 
communication. Push kommunikation innebär att en sändare skickar 

information till en mottagare men förväntar sig inget svar direkt utan 

responsen kan vänta. Push kommunikation kräver dock oftast någon typ av 
handling från mottagaren vid mottagande av informationen såsom t.ex. ett 

svar tillbaka. 

Push kommunikation är normalt sett mer oberäknelig än direkt 
kommunikation där både sändare och mottagare integrerar direkt till varandra 

som t.ex. ansikte mot ansikte eller en direkt chatt. Även chatt kan i vissa fall 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

fungera som push kommunikation, men ofta sker det mer direkt och sändaren 

förväntar sig därmed ett svar tillbaka ganska omgående. (Simplilearn.com, 

2018) 
 

2.4 Media Richness Theory 

MRT berör kapaciteten som kommunikationskanaler har gällande 

levererandet av information (Daft & Lengel, 1988; Heide, Johansson & 

Simonsson, 2012). När parter kommunicerar med varandra för att leverera 

eller ta emot information finns det olika sätt att göra detta på inte minst när 

det kommer till valet av kommunikationskanal. Idag är utbudet av 

kommunikationskanaler stort och dessa kanaler skiljer sig gentemot varandra 

beroende på faktorerna; vilken information som ska skickas, hur man vill 

skicka informationen och hur stor kapaciteten är för att leverera 

informationen (Daft & Lengel, 1988; Heide et al., 2012). Enligt Daft och 

Lengel (1988) finns det tre olika utgångspunkter eller kriterier som avgöra 

hur rik den kommunikationskanal man väljer är; 

 Hur stor kapacitet kanalen har vid hanteringen av flera 

informationssignaler samtidigt. 

 Hur snabbt man kan svara och ge feedback tillbaka via kanalen. 

 Vilken förmåga kanalen har när det kommer till att vara personlig. 

Enligt dessa utgångspunkter menar Daft och Lengel (1988) att den rikaste 

kanalen man kan använda i kommunikation är genom fysisk närvaro där två 

eller flera parter möts ”face to face”. Detta uppfyller alla de ovanstående 

kriterier då man kan skicka flera informationssignaler samtidigt mellan de 

kommunicerade parterna, man kan återkoppla gentemot varandra snabbt och 

kommunikationen mellan parterna blir personlig. Utöver de verbala 

informationssignaler som skapas genom denna kommunikationskanal går det 

även att ge andra former av signaler som inte är verbala såsom kroppsspråk, 

ansiktsuttryck och vilken hållning man har, dessa icke verbala signaler missas 

när det kommer till mindre rika kanaler (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

De kommunikationskanaler som anses vara minst rika är de skriftliga (Daft & 

Lengel, 2988; Johnson & Lederer, 2005).  Inom den skriftliga 

kommunikationskanalen finns det en uppdelning genom två olika kategorier, 

personlig eller opersonlig – skriftlig kommunikation. Daft & Lengel (1988) 

menar att en opersonlig skriftlig kommunikation kan liknas med allmän 

information i form av informationstavlor eller dokument vilket gör 

möjligheten för återkoppling svårare samtidigt som det saknar personligt 

fokus, därför anses den opersonliga skriftliga kommunikationen som den 

mindre rika av de två kategorierna. När man blickar mot den personliga 

skriftliga kommunikationskanalen tillåter denna ett mer personligt fokus och 

återkoppling och därför anses den som den rikare varianten däremot är en 

svaghet med denna att den inte snabb och vilket t.ex. kan vara brev (Daft & 

Lengel, 1988). För att se hierarkin i MRT se figur 1. 

Behrend och Kaminsky (2014) menar att det som blir mest avgörande för hur 
den som mottar informationen uppfattar budskapet med kommunikationen är 
parandet och matchningen man gör mellan information man vill skicka och 

kommunikationskanalen. Detta menar betyder inte att den rikaste kanalen 
som ovannämnd, fysisk närvaro, är den bästa kanalen för vilken 

kommunikation som helst, utan allt beror på vad som egentligen man ska 
kommunicera om och vad budskapet man vill framföra är mellan parterna 
(Daft & Lengel, 1986,1988; Jacobsen & Thorsvik, 2014). Daft & Lengel 

(1988) menar att MRT syftar att använda sig av ytterligare två kategorier som 
är till för att bestämma vad som bör kommuniceras genom vilken kanal. 

Kategorierna som skapas är; rutinmässig kommunikation och ej rutinmässig 

Figur 1 Media richness hierarkin (Daft & Lengel, 1988). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

kommunikation.  I den rutinmässiga finns det en gemensam förståelse mellan 

parterna om vad kommunikationen handlar om, samtidigt som 
kommunikationen är rationell, enkelt och logisk. Den rutinmässiga kräver 

därför inte en rik kanal utan kan nöja sig med en mindre rik. Daft & Lengel 
(1988) skriver att den ej rutinmässiga kategorin är motsatsen till den tidigare 
kategorin, då denna inte är rutinmässig och innehåller osäkerhet mellan de 

parter som kommunicerar. Exempel på en sådan kommunikation menar Daft 
& Lengel (1988) kan vara någon form av bråk eller diskussion där det blir 

mer personligt såsom egna tolkningar, värderingar och framför allt åsikter. 
Därför kräver en ej rutinmässig kommunikation en rik kommunikationskanal 
(Daft & Lengel, 1988). Även Badger et al. (2014) hävdar kommunikation 

som innehåller oklar information eller som går att tolka på olika sätt ska 
använda sig av en så rik kommunikationskanal som möjligt. Om de båda 

parterna i stora drag vet vad kommunikationen handlar om räknas detta som 
en rutinmässig kommunikation vilket även Badger et al. (2014) menar 
behöver en mindre rik kanal.  

 

För att få en så effektiv kommunikation som möjligt är det viktigt att ha 

ovanstående som grund vid val av kommunikationskanal. Om man växlar på 
ovanstående finns det risker för fel och misstag i kommunikationen enligt 

Daft och Lengel (1998). Om en rutinmässig kommunikation använder sig av 

en rikare kanal riskerar man att kommunikationen brister då det kan leda till 
informationsöverflöd för någon av parterna. Om man kommunicerar genom 

en mindre kanal och det inte är en rutinmässig kommunikation kan detta 

däremot leda till informationsbrist, se figur 2 (Daft & Lengel, 1988). Det är 
viktigt att valet av kanal för de olika kategorierna sker genom det som teorin 

försöker förmedla, då fel val kan ha en direkt koppling till medarbetares 

prestationer (Johnson & Lederer, 2005). 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

 

 

2.5 Organisatorisk kommunikation 

Inom ramen av den moderna organisationsteorin definieras kommunikation 
som en process som har till syfte att skicka någon innebörd av något mellan 

en mottagare och sändare (Hodgets et al., 2006). Inom den moderna 
organisationsteorin ses kommunikation och inte minst intern kommunikation 

som ett viktigt medel för att styra organisationen, då kommunikation kan 
stärka men även försvaga organisationen (Hård af Segerstad, 2002). Om 
kommunikationen sker på rätt sätt kan detta enligt forskning skapa högre 

motivation bland medarbetare vilket i sin tur gynnar organisationen enligt 
Hård af Segerstad (2012). 

Hodgets (2006) påstår dock att när det kommer till globala organisationer 
som ska kommunicera internt blir den överstående processen betydligt 
svårare då det finns större risk för missförstånd mellan sändare och 

mottagare. Det finns även andra definitioner av kommunikation inom 
organisationer, Hård af Segerstad (2012) menar att det är en process som är 

till för att skapa och utbyta information inom ett nätverk som består av 
relationer vilka är beroende av varandra, för att på sådant sätt hantera en 
osäker omgivning. Hodgets (2006) menar att organisationer som verkar 

globalt måste ha en förståelse över att intern kommunikation globalt är 
svårare att få till på rätt sätt och därför måste organisationer vara flexibla men 
även beredda på att anpassa sig.  

Figur 2 Val av kommunikationskanal (Daft & Lengel, 1998). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

 

Enligt Larsson (2008) går det att dela in organisatorisk kommunikation i två 
olika grupper.  

Den första gruppen är formell och informell kommunikation. Den formella 
kommunikationen ses som löpande och planerad och går att hitta i hela 
organisationen, det kan vara allt ifrån planerade avstämningar, möten men 

även e-post (Kreps, 1990). Informell kommunikation sker oftast i oplanerade 
tillfällen menar Eriksson (2011). Det kan liknas med kommunikation vid 

någon form av rast eller då man stöter på varandra i korridoren, det anses 
därför svårare för att kommunicera informellt när man befinner sig på 
geografiskt spridda platser (Eriksson, 2011). Detta kan skapa problem för 

globala organisationer som är under snabb utveckling eller där snabba 
förändringar sker, Eriksson (2011) menar att under sådana tider är det just via 

den formella vägen som frågor fångas upp och ventileras av medarbetare. 
Men det är viktigt att organisationer både kan kommunicera formellt och 
informellt då bara informell kommunikation inte täcker det 

informationsbehov en medarbetare ställer och likaså tvärtom, det är dock 
bättre för en medarbetare att ha med formell information att luta sig mot vid 

beslutsfattande och arbete (Kreps, 1990). 
 
Den andra gruppen som Larsson (2008) nämner är intern och extern 

kommunikation. Den interna kommunikationen är viktig i organisationer då 
detta skapar samförstånd om hur läget är, hur man ska vidare och varför. Den 

interna kommunikationen är viktig att förstås internt av medarbetare först 
innan organisationer börjar kommunicera externt mot exempelvis kunder 
(Eriksson, 2011). En dålig intern kommunikation kan bidra med olika 

faktorer där ibland att medarbetare får olika information eller att 
informationen ändras genom kommunikationsprocessen, detta kan leda till att 

även kunderna får olika information beroende på vilket del eller kontor de 
kommunicerar med (Eriksson, 2011). Medan en bra intern kommunikation 
kan bidra med att alla i organisationen har samma samförstånd och Eriksson 

(2011) menar att detta gör organisationen effektivare då alla strävar mot 
samma mål. En annan definition på intern kommunikation är att 

kommunikationen är ständigt flödande mellan parter i organisationen 
(Cornelissen, 2008). Men en ständig kommunikation ihop med fullständig 
information från ledningen i alla delar i organisationen blir det även lättare 

för medarbetare att utarbeta vilka arbetssätt, metoder och beslut de ska fatta 
för att uppnå målen som organisationen har (Eriksson, 2011).  

 

Organisationer har ofta som mål att ha en så effektiv kommunikation som 

möjligt. En effektiv kommunikation kan dock tolkas olika beroende på vilken 
situation det sätts i men en definition som Cornelissen (2008) gjort är att; 

kommunikation med minsta möjliga användning av resurser och tid ändå blir 

fullständig. Därför är det mer viktigt i organisationer som är globalt spridda 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

att ha så effektiv kommunikation som möjligt då det annars blir betydligt 

svårare att kommunicera och kostar både mer tid och pengar (Cornelissen, 

2008). 
 

3 Metod 

3.1 Kvalitativ metod 

För att besvara vår frågeställning valde vi en aduktiv metod Jacobsen (2002) 

beskriver detta som att gå från empiri till teori. Insamlingen av empiri gjordes 

genom kvalitativ datainsamling vilket enligt Halvorsen (1992) resulterar i 
mer data om mindre undersökningsenheter jämfört med motsatsen som är 

kvantitativ datainsamling som resulterar i mindre data men flera enheter. 

Snape & Spencer (2003) menar även att det finns andra skillnader mellan 
användningen av kvalitativa ansatser gentemot kvantitativa såsom att de 

kvalitativa mynnar ut i en form av närhet med användaren i sin naturliga 

miljö 
 

Det vanligaste sättet att samla in data på genom kvalitativ undersökning är i 

form av personliga intervjuer där respondenter svarar på öppna frågor 
(Jacobsen 2002). Detta tillvägagångssätt brukar mynna ut i en större mängd 

data som sedan undersökaren måste få klarhet i och tolka sig fram till en 

teori, men även frågeställningen förändras, växer och utvecklas genom denna 
metod (Lundahl & Skärvad 1999). Det centrala med kvalitativa 

undersökningar är att genom att ha det som studeras i utgångspunkt beskriva 

och analysera individers beteende menar Lundahl & Skärvad (1999).  
 

Kvalitativ metod har valt att användas i denna uppsats då skribenterna ansett 

att den passar undersökningen bäst då det möjliggör att utveckla 
frågeställningarna under undersökningens gång.  

 
 

3.2 Urval 

 
Kvalitativa studier sikta in sig mot ett bredare urval för att få variation, detta 
kan till exempel göras gentemot avdelningar på företag där man gör studier 

över avdelningar grad av resultat gentemot önskvärt resultat, såsom bäst, 
sämst och medel sektioner (Denscombe, 2009). Vi hade tidigare förberett 

frågor men under intervjuernas gång lätt vi oss även gå in på andra frågor 
som avvek från de förberedda frågor men som fortfarande var relevanta mot 
vår undersökning, detta beskrivs som semistrukturerade intervjuer (Bryman 

& Bell, 2007). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

I vår studie valdes urvalet på företaget ut efter hur högt uppsatta 

kontaktpersonerna de är inom kommunikationen i arbetsrelaterade syften på 
företagen och hur stor erfarenhet de hade.. Då det inte gjordes någon 

utvärdering i efterhand över informanterna och urvalet blir det svårt att säga 
om det var det ultimata urvalet, men en kvalitativ studie ställer generellt inga 
krav efter sådan utvärdering (Trost, 2009). 

Urvalet av företaget gjordes slumpmässigt men endast bland företag inom 
tjänstesektorn. Denna typ av urval gör det svårare att generalisera resultatet 

för alla typer av verksamheter då tjänsteföretag och produktionsföretag skiljer 
sig åt när det kommer till arbetssätt. Men då syftet med undersökningen var 
att kunna ge rekommendationer till liknande företag som vill expandera 

använde sig undersökningen bara av genren tjänsteföretag. 

3.3 Forskningsetik 

Intervjuernas öppna frågor formades så att de inte blev för personliga 

gentemot den som besvarar frågorna utan mer generella mot organisationen 
för att på sådant sätt respektera informanterna i form av rättigheter, 

personliga åsikter och integritet. Vi berättade även för informanterna att de 
inte behöver svara på vissa delar ifall detta är känslig information eller om 
det är något som de inte vill dela med sig av. I de öppna intervjuerna försökte 

vi så lite som möjligt fråga privata frågor om vad just personen tycker om en 
viss sak, utan mer generella för att inte rota allt för mycket i privata åsikter 

utan mer påverkan på helheten. Vissa av informanterna valde att vara 
anonyma medan andra inte hade problem med anonymitet men vi valde ändå 
att inte gå ut med namn på någon utan hålla alla anonyma. Information som 

ej är känslig i dagsläget kan vara det i framtiden därför valdes detta 
tillvägagångssätt. Informanterna fick innan intervjuerna veta vad studien 

egentligen handlar om i form av syfte och vad resultatet är tänkt att användas 
till, däremot berättade vi inte allt utan det som vi ansåg som mest nödvändigt 
för att inte påverka deras svar senare i själva intervjun. 

 

3.4 Inspelning av Intervjuer 

Intervjuerna spelades in vid tillåtelse av informant. Detta tillvägagångssätt 

valdes för att undvika att data försvinner men även för att ha ett större fokus 
under intervjuerna. De inspelade intervjuerna transkriberades och används 

sedan vid analys för att kunna identifiera nya teorier men även för utveckling 
av forskningsfrågorna. Bryman & Bell (2007) menar att inspelning av 
intervjuer gör det lättare för den som undersöker att bibehålla sin 

koncentration mer under intervjun och lägga mer fokus på vad som sägs. 
Under intervjuerna valde vi att dela upp roller där en av oss ställde de 

nedskrivna frågorna medan den andra ställde följdfrågor, detta är en fördel 
när man är mer än en som intervjuar (Bryman & Bell, 2007).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

 

 
 

 

3.5 Trovärdighet 

 

Validitet kan delas upp i intern- och extern validitet och syftar till att kvalitén 

av det man samlat in granskas kritiskt (Jacobsen 2007). Den interna 
validiteten handlar om hur valida resultaten man får är, om resultaten 

uppfattas som riktiga eller inte, detta kan även tolkas frågan har man beskrivit 

ett fenomen på korrekt sätt? Den externa validiteten handlar om man kan dra 
slutsatser att det gäller för fler än för bara de man undersökt generalisering 

(Jacobsen 2007). 

 
Inom ramen för kvalitativa studier är det ovanligt och svårt att anta att urvalet 

gäller för fler som man inte intervjuat då det är ett fåtal respondenter som 

intervjuas, det är dock viktigt att förstå att syftet med kvalitativa studier är att 
få ett större djup kring ämnet istället för att dra generella slutsatser som gäller 

fler grupper (Jacobsen 2007).  

 
Undersökningen har genomgående tänkt på validitet genom att välja 

relevanta kontaktpersoner till ämnet och använda sig av öppna intervjufrågor 

med följdfrågor som baseras dels utifrån vad det är vi undersöker, men också 
vad den intervjuade har svarat på diverse frågor. Intervjufrågorna har alltid 

varit de samma men under intervjuernas gång har det blivit olika följdfrågor 

beroende på svaren från respondenterna.  
 

 

 
 

 

 
 

 

3.6 Genomförande 

Rapporten har utfört tre intervjuer på tre olika organisationer, alla inom 
tjänstesektor. Intervjuerna på organisation A och C har utförts på deras 

respektive kontor medans organisation B intervjuades över VOIP tjänsten 
Skype for Business. Intervjuerna på organisation B och C har spelats in. 
Under samtliga intervjuer har det antecknats och dokumenterats vad som 

sagts för att användas som grund till empirin och analysen. Intervju 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

inbjudningar skickades via e-post och delades ut på plats vid deras respektive 

kontor till ett urval av 13 organisationer. Många organisationer meddelade att 
de ej hade möjlighet att delta i undersökningen på grund av för mycket internt 

arbete för tillfället. Detta tror vi beror på den blivande högkonjukturen. De tre 
organisationer vi fick kontakt med har dock gett oss mycket information att 
gå på. 

 
Litteratursökningen har pågått kontinuerligt genom hela arbetet med 

rapporten. Till en början behövde vi teorier och tidigare forskning som visade 
på att vårt ämnesval täckte en kunskapsbrist inom ämnet samt att 
undersökningen var relevant i sin tid. Sedan har vi använt oss av 

litteratursökning för att tolka och förstå den empirin vi samlat in hos våra 
intervjuade organisationer och för att ge analysen struktur och värde.  

 
Intervjufrågorna skapades utifrån tidigare forskning eller snarare vad den 
tidigare forskningen saknade. Frågorna utformades så att de skulle ge 

undersökningen det material som behövdes för att analysera och uppfylla 
rapportens syfte. Frågorna utformades på ett sådant sätt att de ej var 

personliga gentemot respondenten utan enbart svarade för hur organisationen 
utförde sitt arbete. Även frågor som rörde eventuella problem med 
organisationens nuvarande metoder var riktade mot organisationen och inte 

respondenten i sig.  
 

3.7 Analysteknik - Tematisering 

En analysmetod som har tematisering som utgångspunkt är vanligt vid studier 
där det förekommer kvalitativa intervjuer och kvalitativt 

undersökningsmaterial även om studien är empiristyrd eller teoristyrd går det 
att använda sig av tematisering (Langmar, 2008). Vid en empiristyrd 
undersökning görs analysen i ett tidigt skede genom att inledningsvis skapa 

kategorier eller teman utan några direkta förutsättningar för att sedan minska 
dessa genom undersökningens gång till de slutliga kategorierna, vilket leder 

till nya teoretiska definitioner och begrepp (Langmar, 2008).  
 
Vi analyserade vår teori och empiri gentemot varandra genom att tematisera 

de olika svaren vi fick av våra respondenter på de tre organisationerna. Vi 
skapade ämnesgrupper eller kategorier som vi sedan kunde föra in 

information i utifrån respektive organisation. Genom att tematisera så kunde 
vi lättare ge empirin struktur och ett faktiskt värde. Det gav oss också 
möjligheten att lättare analysera empirin och komma till slutsatser och 

eventuella rekommendationer till de olika organisationerna. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

 

 
 

4 Resultat 

4.1 Empiri 

Detta avsnitt redovisar resultatet från intervjuerna samt en kortare 

sammanfattning i slutet. Detta redovisas i form av olika kategorier vilka har 
skapats utifrån insamlad empiri. Intern organisatorisk kommunikation är 

undersökningens kärnelement och finns därmed närvarande i varje kategori. 

Under varje kategori presenteras data i form av en sammanställning från varje 
organisation för att sedan göra en analys mellan de olika organisationerna 

gentemot kategorierna. Vi har valt att anonymisera de organisationer vi varit i 

kontakt med i denna rapport. Men vi inkluderar generell information som kan 
vara av intresse för undersökningen. För att ge den generella informationen 

struktur har vi valt att dela in organisationerna i A, B, C också vidare. 

Samtliga organisationer använder sig av intranät, dock så går samtliga av 
dessa intranät att koppla upp mot externt vilket i dess tekniska definition gör 

intranätet till ett extranät. Vi har dock valt att använda oss av definitionen 

intranät då det har större spridning i organisationer samt att skillnaden mellan 
intranät och extranät i dagens mening näst till suddats ut. 

 

 
 

 

Organisation Verksamhet Storlek 

Organisation A Tjänstesektor Klass 8 (200-499 
anställda) 

Organisation B Tjänstesektor Klass 13 (3000-3999 
anställda) 

Organisation C Tjänstesektor Klass 15 (5000-9999 
anställda) 

 
Storleks klasserna är hämtade från SCBs företagsstorleks definition år 2013.  

 

4.1.1 Daglig kommunikation 

Med daglig kommunikation menas dels formell information under arbetets 

gång men också informell kommunikation mellan de anställda. Även 

kommunikation med kunder inkluderas i denna kategori men då gäller det 
främst informell kommunikation. Undersökningen har visat att organisatorisk 

informationsspridning och daglig kommunikation särskiljer sig, därför har 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

rapporten delat upp dessa i två olika kategorier. Mer om detta återfinns i 

analysen.  

 
Organisation A 

Organisationen har kontor på flera avlägsna platser i landet som de har daglig 

kommunikationen med då de olika kontoren har avdelningar som 
kompletterar varandra i det dagliga arbetet. Enligt vår kontaktperson på 

företaget använder de sig av sitt intranät när det kommer till kommunikation 

inom det dagliga arbetet. På intranätet finns det olika funktioner såsom 
bloggar med olika kategorier mot varje avdelning. De anställda på företaget 

kan sedan prenumererar på de avdelningar som de känner berör deras dagliga 

arbete. Genom dessa bloggar förmedlas formell information om det dagliga 
arbetet, denna typ av kommunikation är enligt vår kontaktperson 

envägskommunikation. Företaget använder sig även av en 

kommunikationskanal som kallas Hipchat. Denna kanal fungerar som en 
chatt med flera olika rum och blir därmed en tvåvägskommunikation där de 

anställda kan kommunicerar gentemot varandra, i hipchat förekommer det 

även en del informell kommunikation privat mellan olika individer vilket 
kontaktpersonen ej anser vara ett problem då det hålls inom rimliga gränser. 

Organisationen anser att användandet av E-post lätt skapar 

informationsöverflöd då de ofta händer att E-postmeddelanden försvinner i 
mängden eller glöms bort vilket skapar en informationsbrist hos individen 

och organisationen i helhet. Därför har organisationen arbetat på en medveten 

kommunikationsstrategi där de försöker minska E-post användandet inom 
organisationen. De flesta avdelningar på företaget har även egna korta 

informationsmöten vardagligen som berör det dagliga arbetet för just den 

avdelningen. Det kan vara hur långt man kommit och hur mycket som är kvar 
av det man håller på med och detta ses även som en daglig avstämning enligt 

vår kontaktperson. 

 
Kommunikationskanaler som används inom daglig kommunikation i 

storleksordning. 

1. Intranät 
2. Hipchat 

3. Fysiska möten 

4. E-post 
 

Organisation B 

Organisationen arbetar i projektform och använder sig därför av olika 
avdelningar beroende på projektets behov. De olika avdelningarna kan 

kommunicera med varandra i gemensamma projektrum på organisationens 

intranät samt VOIP plattformen Skype for Business. Andra 
kommunikationskanaler används också som t.ex. chattapplikationen SLACK. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

Enligt vår kontaktperson inom organisationen så beror 

kommunikationskanalen mycket på vad för sorts projekt samt vilken kund 

som är inblandad i projektet. Enligt kontaktpersonen så anpassar sig 
Organisation B efter vad deras kund använder eller föredrar. Vid frågan ifall 

Organisation B använder sig av E-post så svarar kontaktpersonen att de 

använder sig mycket av E-post dels gentemot kunder men också internt inom 
organisationen och de olika avdelningar. Vid frågan ifall E-post kan skapa ett 

informationsöverflöd inom organisationen så svarar kontaktpersonen ja. 

Fysiska möten används även inom organisationen samt gentemot kunder. 
Dock står kommunikation över internet för merparten av organisationens 

kommunikation. 

 
Kommunikationskanaler som används inom daglig kommunikation i 

storleksordning. 

1. Intranät 
2. Skype for Business 

3. E-post 

4. SLACK 
5. Fysiska möten 

6. Diverse kommunikationskanaler valda av kunden 

 
 

 

Organisation C 

Organisationen arbetar globaliserat gentemot ett antal platser i världen när det 

kommer till det dagliga arbetet. Platserna är både spridda geografiskt i landet 

där de sitter på två geografiskt spridda i Sverige och fem geografiskt spridda 
platser utanför sveriges gränser. Kommunikationen om det dagliga arbetet 

sker i form av nätet där de använder sig av program såsom “Hangout” , 

“Flowdock” men även Skype for business. Val av kommunikationskanal 
utses efter vilka det är som ska kommunicera emellan och om vad och delas 

upp i form av organisationen i sin helhet eller på avdelningsnivå. Inom 

organisationsnivån är det alltid en kommunikationskanal som används medan 
på avdelningsnivå är det mer upp till avdelningarna att själva bestämma vilka 

kanaler som de vill använda.  

 
Organisationsnivå:  

Hangout används av hela organisationen och det är här det förekommer mest 

informationsspridning både om det dagliga arbetet men även allmän 
information.  

 

Avdelningsnivå: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

Skype for business används mestadels när det är en till en mötet inom 

avdelningar då de flesta avdelningar på företaget anser att denna kanal är bäst 

när det kommer till tal och ljud samtidigt som det går att dela skärm.  
Flowdock är ett system där man kommunicerar med hela teamet, i varje 

avdelning ingår det flera team. Exempel på information som kan förekomma 

i detta system undersökningar, incidenter och som vem tar hand om saker. 
Används när man vill dela information snabbt och till hela teamet. Här finns 

även automatisk byggstatus där de får veta lite mer om hur en ny uppdatering 

ligger till i processen i form av Start – Pågår – Avslutat. Medarbetarna vet 
vad som händer, vilken version som gäller och som man ska arbeta gentemot.  

 

För daglig kommunikation har företaget även daglig planering över Hangout 
där hela teamen ingår i så kallade Scrum meetings och håller på i ca 15 

minuter. Månadsplanering kör precis som den dagliga planeringen över 

Hangout och presenteras sedan för stakeholders så att dessa har en överblick 
kring hur det går. 

 

E-post använder dem ändå väldigt mycket, men de märker är att det blir 
mycket meddelanden fram och tillbaka och till slut är det nästan omöjligt att 

följa hela listan. Inom teamet händer det ytterst sällan att det skickas mail, 

ingen säger att man inte får göra det men det är ändå ytterst sällan man ser 
sådana mail kedjor i teamet. Däremot kanske chefer är de som mailar mest, 

om de fått några mail fram och tillbaka och om detta är något som berör 

teamet kan det hända att en chef vidarebefordrar till den som är ansvarig 
inom teamet som i sin tur måste förstå hela kedjan och det är svårt anser vår 

kontaktperson som just är ansvarig för teamet.  

 
 Hangout  

 Skype for business 

 Flowdock 
 Daglig planering 

 Månadsplanering 

 E-post 
 

4.1.2 Informationsspridning 

Med informationsspridning menas formell information, inte allt för sällan 
direkt ifrån ledningen såsom VD eller avdelningschef. Det kan vara 

information som rör hela organisationen eller formell information som rör ett 

visst projekt eller avdelning. Inom kategorin informationsspridning så finns 
där även en utbildningsdel, men då denna del blev omfattande beslutades det 

om att dela upp de i två olika kategorier för att ge klarhet till rapporten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

Informationsspridningen inom en organisation syftar till att ge de anställda 

det material i form av information som de behöver för att föra verksamheten 

vidare och lyckas i sina framtida arbetsuppgifter. 
 

Organisation A  

När det kommer till informationsspridning på företaget såsom nya policys, 
visioner, mål eller större förändringar som berör organisationen i sin helhet 

har organisationen andra kanaler gentemot de som berör det dagliga arbetet. 

Vår kontaktperson berättade att företaget först och främst har en 
ledningsgrupp där bland annat VD´n sitter och andra högt uppsatta personer, 

dessa träffas varje tisdag på ett av företagets kontor där det går igenom allt 

som de anser vara av intresse. I speciella fall kan det förekomma möten 
genom andra kommunikationskanaler nämner vår kontaktperson. Detta 

förmedlas sedan till de övriga anställda i form av ett större frukostmöte som 

organisationen har varannan fredag. Mötet sänds live via Youtube till de 
övriga anställda som ej kan delta på grund av att de befinner sig på andra 

geografiskt spridda platser. Vår kontaktperson på företaget berättar att det 

skett incidenter i historien som är stora nyheter och som påverkar 
organisationen mer än andra nyheter, när det sker en sådan stor nyhet som 

påverkar organisationen mer än andra väljer alltid organisationen att ha 

fysiska möten. Organisationen är öppna för förändringar när det kommer till 
spridning av information men anser sig själva som långt komna i denna typ 

av informationsspridning gentemot större delen av företagen som finns i 

landet. Idag jobbar de mer mot att få individen att ta sitt ansvar och ta till sig 
informationen medans de även jobbar med att ledningen tar sitt ansvar genom 

att leverera rätt och all information.  

 
Organisation B 

Informationsspridningen i organisation B är ganska limiterad. Då det är ett 

stort företag så krävs vissa kommunikationsstandarder men då de oftast 
jobbar i projekt gentemot kund så anpassar dem sin kommunikation gentemot 

kundens önskemål enligt vår kontaktperson. De använder sig av 

projektspecifika rum på intranätet för att på så sätt kommunicera inom 
projektteamet. Alla företagets avdelningar och olika fysiska kontor delar 

dock organisations målen och därmed också gemensamma krav. Enligt vår 

kontaktperson har de väl genomtänkta och planerade kommunikationskanaler 
men att de inte låser sig till en av dessa kanaler utan har istället flera stycken 

som de kan flytta sig mellan beroende på kundbehov. Organisationens 

intranät går att nå utifrån vilket ger de anställda möjligheten att direkt koppla 
upp sig mot projektrum även ifall de är på uppdrag ute hos en kund. 

Intranätet är också delat på alla organisationens fysiska kontor, dock så är 

intranätet uppdelat på ett sådant sätt att onödig och irrelevant 
avdelningsinformation inte finns tillgänglig för alla andra avdelningar. Med 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

över tre tusen användare så kan annars intranätet bli ganska rörigt enligt vår 

kontaktperson. 

 
 

Organisation C 

När företaget ska sprida information som berör hela organisationen görs detta 
genom årsmöten. Där de går igenom vad företaget ska fokusera på i år, 

målen. I år valde företaget att ha större fokus mot kvalité och machine 

learning där de ska försöka börja implementera. Efter ett årsmöte är det sen är 
det upp till avdelningarna att sätta dessa målen. 

Det stor årsmötet sker under sen höst sprid via  sedan via Hangout men 

företaget försöker få till så de träffas. Får ut en lista att dessa målen ska ni 
fokusera på för de som inte kan delta fysiskt. 

 

Företaget har också något som de kallar för “Roadmap planning” vilket sker 
varje kvartal.  

Här diskuteras det inom teamet och lämnas till närmaste chef upp i ledet, chef 

för den avdelningen. Team planen rapporteras till denne och denne 
rapporterar denna vidare upp till sina ansvariga. Inte lika många som ingår i 

detta möte som årliga, de som ingår är team managers vilket är vår 

kontaktperson, systemarktiteten. Sedan presenteras detta för resten av teamet.  
 

Men inom teamet är det ytterst ovanligt med e-post kontakt, det kan i så fall 

handla om mer informella frågor såsom ”kan jag vara ledig 2 dagar nästa 
vecka?”. Det kan dock förekomma att man skickar mail om information som 

är nedpunktat, där vår kontaktperson gav ett exempel i form av “vem gör 

vad”. 
 

4.1.3 Nyanställning och Utbildning 

Att komma in som nyanställd i en organisation och alla dess IT system kan 
vara svårt och riskerar att dra ut på tiden. Undersökningen visar på att de 

organisationer vi varit i kontakt med har haft en medveten strategi för hur de 

ska hjälpa nyanställda att lära sig de olika arbetssätten som intranät också 
vidare. Denna typ av utbildning internt eller externt kan snabba upp 

processen och ge organisationen möjligheten att använda individens fulla 

kompetens tidigare än vad som annars vore möjligt.  
 

Organisation A 

Organisationen har under de senaste åren expanderat kraftigt gentemot 
konkurrenter och har därmed anställt medarbetare lika kraftigt. 

Utbildningsprocessen i organisationen har därför blivit allt bättre enligt vår 

kontaktperson. Varje nyanställd får en genomgång av intern IT och HR dessa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

som utbildar finns sedan nära till hands vid behov i form av frågor och 

funderingar som de nyanställda har. När den anställde fått en utbildning av 

intern IT och HR får sedan den anställda ännu en utbildning av den avdelning 
denne skall jobba på. All utbildning sker genom fysisk utbildning  med de 

berörda avdelningarna. Företaget håller även i kick offs där de nyanställda 

lättare kan komma in i gruppen och känna av vilken typ av kultur som 
florerar i organisationen. Detta uppskattas både av de nyanställda men även 

resterande anställda enligt medarbetarundersökningar som företaget gjort.  

 
Organisation B 

På frågan hur Organisation B gör med nyanställningar så förklarade vår 

kontaktperson att HR och den berörda avdelningen har som uppdrag att visa 
och lära den anställde de olika IT systemen och organisationens intranät. 

Organisationen har också interna utbildningar beroende på vilken position 

den anställde ska verksamma inom. På detta sättet skapar de snabbt den 
kompetensen dess personal behöver för att arbeta inom de olika systemen och 

de olika arbetsmetoderna som organisationen använder sig av. 

 
 

Organisation C 

Varje team tar sitt egna ansvar, finns ingen direkt genomgång om hela visma 
utan mer om just den avdelning man ska jobba. Varje team har sitt egna sätt 

att lära ut till nyanställda. I kontaktpersonens team har dem en rutin där olika 

medarbetare i teamet ansvarar för olika områden och det är dessa ihop som 
lär ut till den nyanställda. Ibland kan ett område vara stort att lära ut vilket 

ofta resulterar till informationsöverflöd då försöker de dela upp den så man 

tar lite i taget istället för allt på en gång. Företaget Anställer rätt många så de 
har mer blivit en vana och man har blivit allt mer duktiga för vad man ska 

lära ut och hur men det finns ingen struktur för hur man utbildar nyanställda. 

 

4.1.4 Identifierade risker 

Det finns sällan kommunikationskanaler som fungerar helt korrekt utan att 

det någon gång missats information eller att det blivit misstolkningar av 
informationen. Nedan presenteras data i form av vilken risker som företagen 

tror kan finnas med deras kommunikationskanaler men även vilka hinder som 

stötts på i deras sätt att kommunicera och använda kommunikationskanaler.  
 

Organisation A 

Enligt kontaktpersonen anser sig organisationen inte ha några större risker 
med sättet de kommunicerar på, men strävar alltid efter att blir bättre  “det 

blir aldrig 5/5”.  

Företaget har därför som många andra företag medarbetarundersökningar där 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

de upplever att de alltid får kritik för främst tre saker: låga löner, för lite 

information och att visionen är otydlig. På frågan om vad vår kontaktperson 

tror är anledningen till att två av tre punkter handlar just om 
informationsspridningen blev svaret: “funkar inte att trycka ner allt i folks 

öron”.  

Organisationen lägger alltså stor vikt vid individansvar. 
Organisationen är dock glada att det näst intill aldrig förekommer kritik om 

kommunikationen när det gäller det daglig arbetet. 

 
Därefter berättade kontaktpersonen om ett exempel där det va en medarbetare 

som nyligen sa upp sig med just anledningen att medarbetaren “inte visste 

någonting om företagets strategi eller något alls”.  
När kontaktpersonen sedan hade möte med den som ville säga upp sig kom 

de fram till att anledningen att denne kände som hen gjorde var att personen i 

fråga inte hade deltagit på något möte av de som hålls varannan fredag men 
inte heller varit med på någon av företagets kick offs.  

Organisationen har dock upptäckt att det förekommer indirekta risker med 

sättet man förmedlar kommunikationen inom det dagliga arbetet. Då 
företaget använder sina sätt och kanaler att kommunicera på internt skapar 

detta problem när företag ska kommunicera med andra såsom banker som vår 

kontaktperson nämnde. Då denna typ av kommunikation ej sker ofta har man 
ingen direkt expertis av de kanaler som andra samarbetande företag använder 

vilket gör kommunikationen svårare men detta är någon som organisationen 

jobbar med att förbättra.  
 

Organisation B 

Risker som vår kontaktperson såg med organisationens kommunikation var 
att information lätt kan missas eller glömmas. Att intranätet hela tiden fylls 

på med information samt att det ibland kan vara svårt att hitta precis den 

informationen man behöver. Detta menar dock kontaktpersonen dels blir 
lättare på grund av de specifika projekt rummen på intranätet där enbart 

relevant information som rör projektet läggs upp. Som nämnt förut så svarar 

vår kontaktperson att organisationen har identifierat risken med att E-post 
försvinner bland mängden men att de fortfarande använder sig av E-post dels 

på grund av deras kunder. 

 

4.1.5 Möjligheter 

Med möjligheten så menas här den möjligheten som IT och andra digitala 

lösningar ger verksamheten när det kommer till deras kommunikation. 
Fokuset ligger inte på den generella möjligheten med IT och digitalisering 

utan om specifika möjligheter för organisationen. Vad organisationen valt för 

metoder och arbetssätt kan påverka vilka möjligheter som ges. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

 

Organisation A 

Kontaktpersonen menar att möjligheterna är stora för organisationen då alla 
på företaget har datorer och anser att genom IT är det enklast och snabbast att 

kommunicera så länge man använder rätt verktyg och är villiga att hela tiden 

utvecklas. Under intervjun berättar kontaktpersonen även att hen haft kontakt 
med personer som jobbar på industrier där dessa personer har haft svårt att 

kommunicera mellan den organisatoriska strukturen då de flesta som jobbar 

inom industri inte har tillgång till datorer i arbetet. Företaget strävar alltid 
efter att bli bättre och kontaktpersonen anser att utvecklingen inom IT är den 

som går fortast fram vilket även gör att kommunikationsmöjligheterna ökar 

med tiden mot det bättre och företaget kommer utan tvekan hänga med i 
utvecklingen.  

 

Organisation B 

Vår kontaktperson menar att organisationen aldrig hade kunnat bli så stor 

eller verka på ett sådant stort geografiskt område ifall det inte vore för 

internet och den digitala utveckling som pågår. Då de till stor del arbetar 
inom projekt så samlar de ihop relevanta kompetenser oberoende på 

avdelningstillhörighet. Det kan vara personer som aldrig träffat varandra 

fysiskt förut men deras kompetenser behövs tillsammans för att lösa det 
pågående projektet. Då organisationen har avdelningar på flera kontinenter så 

hade det helt enkelt inte varit genomförbart utan digitala hjälpmedel 

 
Organisation C 

En möjlighet som företaget anser att de har och som de påbörjat allt mer och 

mer är att försöka få till Workshops där de kan vara mer kreativa. Inom 
företaget sker det också ofta att man åker ut till de platser där man har kontor 

utomlands några gånger per år för att samla hela gruppen och gå inom 

mycket information inom loppet av några dagar vilket är en möjlighet för 
organisationen då man både kan ha Workshops men även gå igenom mycket 

information samtidigt som gruppen kommer närmare varandra. 

 

4.1.6 Organisatorisk Kommunikationsstrategi 

Företag kan använda sig av en medveten kommunikationsstrategi som hjälper 

dem att kommunicera på ett standardiserat sätt. Strategin bestäms uppifrån 
och syftar till att förenkla kommunikationen inom hela organisationen. 

 

Organisation A 

Organisationen använder en medveten kommunikationsstrategi internt på 

företaget där de använder sig av olika kanaler när det kommer till olika delar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

i det dagliga arbetet gentemot när information som berör organisationen i sin 

helhet skall spridas.  

När det kommer till det dagliga arbetet använder sig företaget av sitt intranät 
och även Hipchat för lite snabbare kommunikation. När det kommer till 

spridning av information håller företaget i både stora och små möten 

beroende på hur stor informationen som skall ges ut är. Det sker väldigt 
sällan att företaget även använder sig av E-post för dessa tillfällen då de 

försöker minska E-post användandet i hela organisationen. 

 
Organisation B 

Vår kontaktperson berättar att organisationen har en medveten 

kommunikationsstrategi men att denna strategi inte enbart fokuserar på en 
kommunikationskanal utan att de har flera färdigkonfigurerade 

kommunikationskanaler att använda utifrån kundens behov. Vilken kanal 

som väljs är ofta upp till kunden och dess egna kapacitet, behov och krav. 
Internt så använder organisation B sig dock mest av Skype for Business och 

det gemensamma intranätet. 

 
 

 

Organisation C 

Organisationen använder sig av en medveten organisationsstrategi när det ska 

kommuniceras om informationsspridning över hela organisationen i form av 

fysiska möten som hålls en gång per år och varje kvartal där man pratar om 
kommande år/kvartal. När det kommer till information som behöver spridas 

snabbt använder sig företaget också av en medveten strategi med extra möten 

som företaget kallar till vid behov.  
När det kommer till information om det dagliga arbetet finns det en medveten 

organisationsstrategi här också, denna kan dock variera mellan avdelningar 

då varje avdelning har sitt sätt att kommunicera på inom avdelningarna. Om 
två avdelningar är beroende av varandra har dem en gemensam kanal där de 

kommunicerar däremellan. Alla avdelningar kan även se vad som händer i 

andra avdelningar i form av bloggar där varje avdelning sprider information. 
Den informationen som sprids på avdelningarna kan vilken medarbetare som 

helst läsa, men även de som sitter högre upp i ledningen och de som jobbar 

utanför landets gränser. 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

 

 

 

4.2 Sammanfattning av Empiri 

Empirin delades in i 6 huvudteman där varje utfrågad organisation gavs 
möjligheten att svara på ett antal frågor under en kvalitativ intervju. Nedan 

följer en kort sammanfattning av denna empiri. Sammanfattningen baseras på 

nyckelord som vi finner intressanta för undersökningen och dess resultat. 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

5 Diskussion  

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Relation till Teori 

Teorin är samlad för att undersöka de olika kommunikationskanalerna som 

fallföretagen använder. Vad det finns för positiva samt negativa effekter 
utifrån vald kommunikationskanal. I empirin kan man tydligt se att de olika 

organisationerna använder sig av liknande metoder som till stor del är 

internetbaserade. Detta förklaras utifrån att det handlar om global 
kommunikation, att hantera sin dagliga kommunikation med t.ex brev 

fungerar inte. Att använda sig av direktkommunikation som telefon, VOIP 

eller möten fungerar inte heller alltid på grund av de potentiella 
tidsskillnaderna mellan de olika kontoren. Detta är blir tydligare när man 

talar om global kommunikation mellan olika kontinenter.  

Istället har respektive organisation sin egen organisatoriska 
kommunikationsstrategi det vill säga en strategi som rör hela organisationen 

och dess anställda. Vad det går ut på är som teorin nämner att organisationen 

sätter upp mål och visioner för vad de vill åstakomma med sin 
kommunikation samt vilka kommunikationskanaler som ska användas för 

varje specifik situation som kan uppstå dessa kanaler kan enligt Media 

Richness theory vara av olika graders rika. Rätt kanal bör väljas för att 
minska överarbete. Här har vi gjort skillnad på daglig kommunikation som 

ofta sker internt på företaget mellan de anställda och informationsspridning 

som ofta sker uppifrån organisationens ledning. Informationsspridningen sker 
även ofta externt, alltså att organisationen inte bara sprider informationen 

internt utan även ut till andra organisationer eller myndigheter. Det kan 

handla om en förändrade mål och visioner eller nyheter som organisationen 
vill sprida som t.ex. nya produkter eller tjänster till kunder. Vi utförde denna 

uppdelning pågrund av att vårt resultat visade på att metoderna och 

kommunikationskanalerna som användes skiljdes åt mellan den dagliga 
kommunikationen och informationsspridning.   

Resultatet visar bland annat på att informationsspridning inom 

organisationerna vi undersökte skedde på ett mer formellt sätt än vad den 
dagliga kommunikationen gjorde.  

 

I teorin tar vi även upp lite generell teori om kommunikation och 
informationsöverflöd, detta är för att ge läsaren en förståelse för vad 

information innebär i praktiken samt vad det finns för svårigheter med 

information och dess spridning. Informationsöverflöd är något som varje 
organisation måste planera inför och försöka motverka. Intervjuerna med 

organisationerna visade också på att de hade tydliga mål och strategier med 

sin kommunikation. Dels för att skapa en enhetlig yttre bild av organisationen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

men också för att underlätta för dels kunder men också organisationens 

anställda. De tre organisationerna vi undersökte nämnde de risker de 

identifierat med global kommunikation men också de möjligheter som global 
kommunikation gav organisationen.  

 

5.1.2 Kommunikationskanaler 

Daft & Lengel (1998) som beskriver Media Richness Theory beskriver som 

nämnt förut att olika sorters kommunikation bör ske över olika 
kommunikationskanaler. Detta görs för att varje sorts kommunikation ska ha 

möjlighet att förmedlas över sin respektive bäst lämpade kanal. Detta såg vi 
tydligt att våra intervjuade fallföretag hade tänkt på, dock inte alltid 
implementerat fullt ut. Ett exempel är användandet av E-post som samtliga 

organisationer dömde ut för dess bestående risk att medföra informationsbrist 
i följd av ett betydande informationsöverflöd. Dock var det enbart två av de 

utfrågade fallföretagen som aktivt arbetat för att minska E-post användandet 
inom organisationen nämligen organisation A och C. Gemensamt för de tre 
fallföretagen var dock att samtliga använde sig av en rad andra 

kommunikationskanaler vid sidan av för att dels komplettera intern och 
extern kommunikation, men också för att i vissa fall försöka byta ut gamla 

kanaler. Ett exempel på detta är det flitiga användandet av Hipchat, SLACK 
och Hangout som är tre olika chatt applikationer med liknande funktioner 
som används för att försöka byta ut den äldre interna E-post 

kommunikationen. Detta leder enligt respondenterna även till en mer 
avslappnad kommunikation inom organisationen då det är lättare att se 

konversationshistorik genom chatt applikationen än vad E-post tillåter.  
Även intranät är ett exempel som samtliga respondenter uppgav var en 
effektiv kommunikationskanal då det ger organisationen möjligheten att få ut 

organisations täckande information på en centraliserad 
kommunikationskanal. Detta nämner respondenterna dock enbart används för 

just information som bör gå ut till samtliga medarbetare, och inte intern 
daglig kommunikation. 

 

 

5.2 Relation till Tidigare forskning 

Tidigare forskning fokuserar som nämnt förut på varför kommunikation är 

viktigt och vad kommunikation egentligen betyder samt fungerar. Tidigare 
forskning identifierade ofta enbart en kommunikationskanal som de beskrev 

och undersökte varför den var överlägsen utan att jämföra med andra 

kommunikationskanaler. Här identifierade vi en kunskapslucka, vi ville 
istället undersöka olika kommunikationskanaler som se vad varje kanal kan 

tillföra till en organisation. Vi valde att genomföra vår undersökning utifrån 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

Media Richness theory. För att få svar på denna frågan intervjuade vi tre 

organisationer för att höra vad de använder sig av för kommunikationskanaler 

samt vilka risker och möjligheter det finns med respektive kanal. Vi ville 
också veta om deras val av metoder var medvetna och därmed strategiska 

eller om det hade skett utifrån slumpen. Vår avgränsning låg inom 

tjänsteföretag för att ge oss en rimlig chans till att slutföra rapporten inom 
den begränsade tiden.  

 

Vårt resultat visar på att tidigare forskning stämmer dels när det gäller att 
kommunikation och information är viktigt samt de olika 

kommunikationskanalerna som finns och används i organisationer idag. Vårt 

resultat visar dock också på att organisationerna inte anser en 
kommunikationskanal överlägsen utan de använder sig av en uppsjö av 

kanaler för att sprida olika sorters information eller kommunikation. Istället 

för att favorisera en viss kanal så har organisationerna studerat varje enskild 
kanal och tolkas och identifierat dess styrkor och svagheter för att sedan 

använda kanalerna där de passar bäst i organisationen. Ett exempel som vi 

nämner i empirin är en av de tre organisationerna vi undersökt som har en 
strategi att alltid sprida viktiga nyheter inom organisationen med fysiska 

möten på sitt högkvarter. Mötet streamas live till internetkällor som Youtube 

där de andra kontoren kan delta i mötet i realtid.  
 

5.3 Problemdiskussion 

Undersökningens syfte var att ta reda på hur organisationer förmedlar sin 

kommunikation och informationsspridning ur ett globalt synsätt. Dels den 

dagliga kommunikationen men också organisatorisk informationsspridning. 
De tre intervjuade organisationerna berättade och förklarade deras nuvarande 

arbetsmetoder och hur de fungerade. Vi analyserade sedan dessa gentemot 

tidigare forskning och teori för att ge struktur. Vi studerade 
kommunikationsstrategi för att förstå hur valet av kommunikationskanal kan 

påverka den yttre synen på organisationen. Resultatet visar att samtliga tre 

organisationer vi undersökte har en medveten strategi för hur de ska 
kommunicera i olika situationer samt att kommunikationskanalerna till stor 

del är desamma mellan företagen.  

 
Intranät används av alla tre organisationerna för att dels sprida och ta emot 

information internt. Även möten och E-post användes på alla tre. Att dessa 

tre kanaler används mycket var även vår hypotes innan arbetet, dels pågrund 
av att tidigare forskning visar på detta men också av egen erfarenhet från vår 

sida. Sättet de använder kanalerna skiljer sig dock en del mellan dem.  

En av de tre organisationerna använde sig av Intranät med projektrum där 
varje projekt blev tilldelad ett eget rum på intranätet där de kunde 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

kommunicera och dela arbetsmaterial. En annan organisation använde sig av 

Confluence intranät som till stora delar ser ut som ett vanligt intranät men det 

innehåller också sociala funktioner som bloggar och profiler. Avdelningar, 
anställda och projektgrupper använde sig av dessa bloggar för att förmedla 

potentiell intressant information till organisationen och dess anställda. Varje 

anställd har då möjligheten att prenumera på de olika bloggarna som de 
finner intressanta. Vår respondent förklarar här att organisationen tror på 

individansvar. Det vill säga att det är upp till varje individ att själva ta emot 

den informationen de finner intressant och viktig för dess arbete. Detta tycker 
vi är ett mycket intressant tillvägagångssätt. Vi tror båda två att detta hade 

passat oss personligen, men vi är samtidigt oroade över att det inte passar alla 

människor. Dock så är det som vi skrivit förut i rapporten att organisationen 
redan i rekryteringsprocessen kan och bör välja personer som passar in i 

organisationens kultur som den ser ut i dagsläget. Respondenten nämnde 

också att de vid väldigt få tillfällen haft problem med denna metod och då har 
det ofta berott på att den anställde inte alls deltagit på diverse 

kommunikationskanaler. Vi tror att individansvar kan vara svaret på många 

av de problemen som organisationer idag står inför, men det ställer därmed 
också större krav på individen och organisationens rekrytering måste anpassa 

sig till detta för att hitta individer som passar in i denna typ av 

organisationskultur.  
 

När det gäller muntlig kommunikation som möten så skiljer sig de tre 

organisationerna lite åt. Två av de tre organisationerna använder sig av live 
streamade stora möten för att på så sätt ha ett möte utan den geografiska 

begränsningen. Detta tycker vi är ett bra sätt att förmedla information. Dels 

för att denna typ av direkt kommunikation tar till vara på alla de annars dolda 
tecken vi människor förmedlar som t.ex. kroppsspråk och tonfall fast på ett 

globalt sätt. Fysiska möten anser alla tre organisationer vara överlägset just 

på grund av detta, dock är det svårt ur ett globalt perspektiv då det är 
kostsamt tidsmässigt och ekonomiskt att transportera människor tvärs över 

världen för dessa möten. Där tycker vi att denna typ av live streamade möten 

kan fungera bra. Metoden kombinerar det bästa med muntlig direktkontakt 
och IT. Den tredje organisationen använder sig sällan av stora möten utan 

arbetar oftast i projekt vilket gör dessa live streamade mötena överflödiga. De 

använder sig dock av kombinationen av möte och IT genom att använda sig 
av Skype for business. Metoden är egentligen den samma med små skillnader 

som att Skype for business används av varje mötesdeltagare där varje individ 

har kamera, mikrofon och någon typ av högtalare/hörlurar, medans de stora 
live streamade mötena sker i ett mötesrum där enbart en eller ett fåtal 

kameror används för att helt enkelt filma mötet. Personerna som kollar på 

live streamen kan ej interagera med mötet utan kan enbart höra vad som sägs. 
Våra respondenter nämner dock att det ofta skickas in frågor och 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

kommentarer av de som tittar för att på så sätt till viss del interagera med 

mötet.  

Vi tror generellt på denna typ av kommunikation men vi identifierar också 
risker med detta tillvägagångssättet. Vid intervjuer har nämligen samtliga tre 

organisationer nämnt att det är väldigt mycket möten att delta på. I ett fall 

hörde vi även att organisationens anställda bokade in falska möten i sin 
kalender för att på så sätt slippa bli inbjuden till riktiga möten på grund av att 

de kände att de annars inte fick någon tid att utföra sitt arbeta. Hur man än 

vrider och vänder på det så innebär ett möte att man tar den del av sin 
arbetstid. Ifall då mötet inte är särskilt givande för individen eller dess 

arbetsposition så är tiden förlorad.  

Vår bild av situationen är att direktkommunikation är bra ur ett 
tydlighetsperspektiv men inte ur ett tidsperspektiv. Ibland kan det vara svårt 

att definera vad exakt som ska diskuteras på mötet, vilket också försvårar 

inbjudningarna, vilka personer som bör vara med på mötet kan därmed vara 
svårt. Enligt våra fallföretag så resulterar det oftast i att allt för många 

individer blir inbjudna, många av dem känner i efterhand att mötet ej var till 

nytta för dem.  
Det kan också uppstå förseningar av olika slag vilket skapar ännu mer väntan.  

Ur ett formellt synsätt så är mötet bättre men inte tvunget bäst rent 

tidsmässigt.  
 

E-post användes på samtliga tre organisationer, samtliga organisationer 

tyckte också att E-post av ineffektivt och ostabilt på det sättet att information 
lätt försvann i mängden eller glömdes bort. Två av de tre organisationera 

säger att de under ett par år arbetat för att helt byta ut E-post och att de till 

stora delar uppnått detta. De nämner dock att problem uppstår när det gäller 
kunder som kanske inte har gjort samma utveckling. De använder i dessa fall 

fortfarande E-post för att helt enkelt uppfylla kundens behov. Den tredje 

organisationen säger att E-post är mycket ineffektivt och fungerar generellt 
sätt dåligt, men nämner samtidigt att de fortfarande använder E-post och att 

de inte planerar att minska e-post användandet. Detta anser vi vara väldigt 

intressant. Att de har identifierat diverse risker utan att göra något åt det. 
Denna bild av E-post är något vi identifierade i tidigare forskning. Att många 

forskare och organisationer anser E-post vara för väl implementerat i dagens 

samhälle för att gå ifrån eller för den delen förändra. Detta anser vi vara 
falskt då vissa organisationer bevisligen till stora delar har gått ifrån det.  

 

Resultatet anser vi passa målgruppen på det sättet att det kan ge 
organisationer möjligheten att se hur andra organisationer har planerat sin 

kommunikation samt vilka risker och möjligheter de identifierat. 

Undersökningen har skett på tre organisationer som alla tillhör tjänstesektorn 
vilket vi tycker är viktigt att man tänker på när man läser resultatet. Vår egen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

hypotes är nämligen att kommunikation sker lite annorlunda på producerande 

företag på grund av de anställda ofta ej har tillgång till dator och annan 

teknologi i sina arbetsuppgifter vilket de flesta av de kommunikationskanaler 
vi nämnt i rapporten använder sig av. Det går självklart aldrig att dra en 

generell slutsats utifrån vår begränsade undersökning utan istället valde vi 

därför att begränsa oss till just tjänstesektor. Kommunikation och information 
är två stora vetenskapliga ämnen som kräver mycket arbete inom såväl 

forskning som i organisationer. Vår slutsats är att denna undersökning kan 

användas för att plantera idéer i organisationer som planerar att expandera 
geografiskt och ge dem rekommendationer för vad de bör tänka på i sitt 

utvecklingsarbete. Dock finns det speciella omständigheter som enbart varje 

organisation vet om sig själva som måste kombineras med undersökningens 
kunskap för att säkerställa en lyckas expandering och global 

kommunikationsstrategi.  

 
Slutgiltigen skulle vi vilja nämna att samtliga tre organisationer har en 

strategisk kommunikationsstrategi även om den skiljer sig åt mellan de tre. 

De har alla skapat en strategi som dels garanterar en enhetlig bild av 
organisationen men också som ser till att alla anställda har metoder för att ta 

del av information inom organisationen och som leder till ett större 

engagemang och delaktighet. Vi anser att alla tre strategier syftar att höja 
kompetensen inom organisationerna samtidigt som de säkerställer att 

riktlinjer följs.  
 

5.4 Metodreflektion 

Rapportens tycker vi håller en hög giltighet då de tre fallföretagen valdes 

utifrån bransch och inte andra skäl som t.ex. att vi valde ut företag som vi 
visste skulle arbeta på ett visst sätt. De tre fallföretagen var mer eller mindre 

okända för oss i början av arbetet just för att vi ville skapa så generaliserbara 
resultat som möjligt som inte var påverkade utifrån tidigare kunskap eller 
insyn i organisationerna. Detta skapar också en större användbarhet utav vårt 

resultat då det inte speglar specifikt utvalda organisationer utan istället enbart 
syftar till att undersöka branschen. Därför kan man sammanfatta det som att 

det inte fanns någon vidare logik bakom vilka organisationer som valdes 
förutom dess bransch tillhörighet. Genom arbetets gång har vi syftat till att 
bibehålla så generaliserbara resultat som möjligt för att skapa och bibehålla 

det akademiska värdet. 
 

Genomförandet av undersökningen har vi lite tankar kring. Dels är vi nöjda 
med hur vi själva utförde intervjuerna och hur vi behandlade materialet med 
nedskrivning och analys. Dock så känner vi i efterhand att vi skulle ha utfört 

alla tre intervjuerna på plats istället för att genomföra en av dem på distans. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

Vi tyckte att vi fick mycket material från alla tre intervjuerna och att det gav 

oss mycket att tänka på och analysera, men vi vet samtidigt inte vad vi hade 
fått ut extra ifall vi utfört intervjun på plats. Så våra framtida 

rekommendationer skulle vara att utföra alla intervjuer på samma sätt, 
antingen alla på plats eller alla på distans för att på så sätt standardisera 
intervjumetoden. 

 

6 Avslutning 

6.1 Slutsats 

Undersökningens syfte och frågeställningar var att få en bättre förståelse för 
intern formell daglig kommunikation men även vilka risker och möjligheter 
global kommunikation för med sig. Syftet var även att undersöka om en 

medveten kommunikationsstrategi kan stödja den typ av global 
kommunikation. Resultatet av studien visar att det finns många olika typer av 

kommunikationskanaler att använda för daglig formell kommunikation, men 
till största del sker detta med hjälp av IT. Det som avgör vilken 
kommunikationskanal som är lämpligast på organisationerna beror på deras 

gemensamma syn på hur viktig kommunikationen är samt hur många som 
berörs av den. Om den dagliga kommunikationen berör fler medarbetare 
använder organisationer en viss typ av kanaler och tvärtom. Undersökningens 

resultat visar även på att det förekommer en del risker men även möjligheter 
med global kommunikation. Några av de identifierade riskerna är att det blir 

svårare för medarbetare att ta till sig information men det förekommer även 
informationsbrist och informationsöverflöd, då det ibland händer att man 
skickar informationen till de som inte är i behov av just den informationen. 

Men resultatet visar även att det inte hade varit möjligt att ha globala 
verksamheter utan IT. En medveten kommunikationsstrategi skiljer på 

kommunikationen mellan informationsspridning på organisationer och daglig 
formell kommunikation som berör själva arbetet. Resultatet visar även på att 
flertalet organisationer har som strategi att minska på e-post användandet. 

Undersökningens tre frågeställningar besvarades genom intervjuer med tre 
organisationer inom tjänstesektorn. Undersökningen har visat att IT och 

annan teknisk utrustning används inom organisationer för att sprida daglig 
kommunikation och informationsspridning. 

Undersökningen har också visat att det finns ett flertalet identifierade risker 

med kommunikation och informationsspridning över IT och andra 
kommunikationskanaler såsom tidsbrist och informationsöverflöd. Även 

möjligheter har observerats och noterats såsom att många organisationer idag 
ej hade kunnat bli så stora som de är utan internet och andra tekniska 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

hjälpmedel. Att organisationer idag allt mer blir globala och internationella är 

en välförstådd sanning. 

Rapporten har också visat på att en kommunikationsstrategi hjälper 

organisationen att sprida kommunikation på ett strukturerat och 
standardiserat sätt. Att kommunikation inom och gentemot organisationen är 
enhetlig ger en enhetlig syn på organisationen vilket ger ett seriöst och 

formellt helhetsintryck. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vår undersökning och dess frågeställningar är utformade utifrån eget intresse 

och uppfattade kunskapsluckor i tidigare forskning. Vår frågeställning har 
tidigt i undersökningen förändrats ett antal gånger utifrån samtal med 

examinator och handledare vilket gjort att undersökningen i sitt slutskede ej 

ser likadan ut som den gjorde i början. I början var vår tanke att vi skulle 
genomföra undersökningen för att se på kommunikationsskillnader mellan 

tjänstesektor och producerande organisationer. Detta tillvägagångssätt fick vi 

kritik för på grund av den begränsade tiden.  
Vi skulle dock vilja rekommendera detta som fortsatt forskning då ämnet är 

intressant och även där saknar tidigare forskning. Vår hypotes utifrån detta 

tillvägagångssättet är att den interna kommunikationen i en organisation ser 
olika ut beroende på vad de arbetar med samt hur tillgången till teknik som 

datorer och internet ser ut till de anställda.  
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Och Andra Samhällsvetenskapliga Ämnen. Lund: Studentlitteratur. 

Jacobsen, D.I (2007). Vad, hur och varför? Om metodurval i 
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Studentlitteratur. 

Jacobsen, D. & Thorsvik, J. (2014). Hur moderna organisationer fungerar. 
4., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Larsson, L. (2008). Lean administration: konsten att införa och praktisera 
Lean i administrativa stödprocesser. 1. uppl. Malmö: Liber.  

Johansson, C. (2003). Visioner och verkligheter: Kommunikationen om 
företagets strategi: A case study of communication on corporate strategy. 

Uppsala studies in media and communication, 2003. 

Johnson, A. & Lederer, A. (2005). The Effect of Communication Frequency 
and Channel Richness on the Convergence Between Chief Executive and 

Chief Information Officers, Journal Of Management Information Systems, 
22, 2, p. 227-252, Business Source Premier, EBSCOhost.  

Kreps, Gary L. (1990). Organizational communication: theory and practice. 

2. ed. New York: Longman  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

Langemar, P. (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi – att låta en 

värld öppna sig. Stockholm: Liber. 
Lewin, A.Y. & Peeters, C. (2006) Offshoring Work: Business Hype or the 

Onset of Fundamental Transformation?, Long range planning, vol 39, n 3, s 
221-239. 
 

Medarbetarportalen.gu.se. (2014). Kommunikationsstrategi för Göteborgs 
Universitet. [internet] Tillgänglig: 

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1470/1470185_kommunikatio
nsstrategi- f--r-g--teborgs-universitet.pdf [Hämtad 10 Maj 2018]. 
 

Oshri, Ilan; Kotlarsky, Julia & Willcocks, Leslie (2009) The handbook of 
global outsourcing and offshoring. Basingstoke: New York 

 
Rogers, E. M., & Rogers-Agarwala, R., 1976, Communication in 
Organizations, The Free Press, New York 

 
S Schulz, M. (2011). Values and the conditions of global communication. 

[internet] Illinois. Tillgänglig: 
http://journals.sagepub.com.proxy.lnu.se/doi/pdf/10.1177/001139211039116
0 [Hämtad 3 Mar. 2018]. 

 
 

Sinek, S. (2009). How great leaders inspire Action. [video] Tillgänglig: 
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action#t
-28779 [Hämtad 23 Maj 2018]. 

 
Simplilearn.com. (2018). Project Management Series: Interactive vs Push vs 

Pull Communication. [Internet] Tillgänglig: 
https://www.simplilearn.com/interactive-vs-push-vs-pull-communication-in-
project-management-article [Hämtad 18 Mar. 2018]. 

 
Sitevision.se. (2018). Våra utbildningar - SiteVision - Nästa generations 

CMS och sociala intranät. [Internet] Tillgänglig: 
https://www.sitevision.se/utbildning/vara-utbildningar.html [Hämtad 18 Mar. 
2018]. 

 
Smallbusiness.chron.com. (2018). What Are Communication Channels 

Within an Organization?. [Internet] Tillgänglig: 
http://smallbusiness.chron.com/communication-channels-within-
organization-61447.html [Hämtad 18 Mar. 2018]. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 
 

Snape, D., & Spencer, L. (2003). The Foundations of Qualitative Research. 

In J. Ritchie & J. Lewis (Eds.), Qualitative Research Practice (pp. 1–23). 
London: SAGE Publications Ltd.  

SO-rummet. (2017). Globalisering. [internet] Tillgänglig: https://www.so-
rummet.se/kategorier/samhallskunskap/globalisering [Hämtad 23 Maj 2018]. 
 

Support.office.com. (2018). Video: What is Skype for Business?. [Internet] 
Tillgänglig: https://support.office.com/en-us/article/video-what- is-skype-for-

business-3a21eca4-434d-41f1-ab06-3d4a268573b7?ui=en-US&rs=en-
US&ad=US [Hämtad 18 Mar. 2018].             
 

Support.office.com. (2018). Understanding permission levels in SharePoint. 
[Internet] Tillgänglig: https://support.office.com/en-us/article/understanding-

permission- levels- in-sharepoint-87ecbb0e-6550-491a-8826-c075e4859848 
[Hämtad 18 Mar. 2018]. 
 

Tele Coaching. (2018). Kommunikation i telefon - Tele Coaching. [Internet] 
Tillgänglig: https://www.telecoaching.se/tjanster/kommunikation-

bemotande/kommunikation- i-telefon/ [Hämtad 18 Mar. 2018].              
 
Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.  

 
Odhe, J. and Zetterberg, J. (2010). Intern kommunikation - Nyckel till ett 

framgångsrikt projekt?. [internet] Karlstad. Tillgänglig: http://kau.diva-
portal.org/smash/get/diva2:325045/FULLTEXT01.pdf [Hämtad 27 Jan. 
2018]. 

 
Offentlig.csr-kompassen.se. (2018). Intern kommunikation | CSR 

Kompassen. [internet] Tillgänglig: http://offentlig.csr-kompassen.se/intern-
kommunikation [Hämtad 28 Jan. 2018]. 
 

VD-tidningen. (2018). Styr upp dina möten och bygg en tydligare 
organisation - Arbetsmiljö, Kommunikation, Ledarskap. [Internet] 

Tillgänglig: http://vdtidningen.se/styr-upp-dina-moten-och-bygg-en-
tydligare-organisation/ [Hämtad 18 Mar. 2018].         
 

 


