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Sammanfattning 
Informations- och kommunikationskanaler har ett stort inflytande vad gäller 

framgångsrikheten inom företag. Studier har visat att många 

organisationsförändringar resulterar i en negativ effekt på grund av bristande 

kommunikation. Anledningen kan vara att antingen för få eller för många 

kanaler används. Syftet med undersökningen var att bidra med beskrivande 

kunskap om vilka kommunikationskanaler som används internt inom företag. 

Undersökningen bidrog även med kunskap om vilka skillnader vad gäller 

användandet av informations- och kommunikationskanaler mellan större 

företag och mindre företag. 

 

Olika teorier beskrevs i ett teorikapitel som använts i undersökningens 

forskningsområde.  Teorier som togs upp var bland annat 

internkommunikation och olika kommunikationskanaler som använts. 

Resultat från en tidigare forskning inom samma forskningsområde beskrevs 

även i teorikapitlet. 

 

Undersökningen skrevs med en deduktiv ansats. Empirin samlades in genom 

användandet av kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder. 

Intervjuer utfördes på plats genom att personligen ta kontakt med olika 

företag samt genom enkätundersökningar som skickades ut via e-mail. 

 

Utifrån den empiriska undersökningen sammanställdes resultat från 47 olika 

företag i form av tabeller. Tabellerna redovisade bland annat vilka 

informations- och kommunikationskanaler som använts samt en jämförelse 

av användandet av kanalerna i olika företagsstorlekar. De fyra mest använda 

kanalerna utav de 23 som funnits visade sig vara face-to-face möten, telefon, 

e-mail och intranät. 

 

Resultaten diskuterades i ett diskussionskapitel där olika kopplingar till 

teorier drogs. Diskussioner kring användandet av kanaler i olika 

företagsstorlekar gjordes där det upptäcktes att bland annat intranätet är en 

kanal som används betydligt mer av de större företagen än de mindre. En 

jämförelse gjordes mellan uppsatsens och den tidigare forskningens resultat. 

Jämförelsen visade sig vara snarlikt den tidigare forskningen. 

 

Vår slutsats var att face-to-face kommunikationen var det mest använda 

bland företagen. Den största skillnaden mellan de mindre och de större 

företagen är att mindre företag använder sig av färre kanaler. Det har visat sig 

att enbart 10% av företagen i vår undersökning använder sig av sociala 

medier för internkommunikation. 
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Summary 
Information and communication channels have a major influence in terms of 

the success of companies. Studies have shown that many organizational 

changes will result in negative effects due to insufficient communication. 

This may be because either too few or too many channels are being used. 

 

The purpose of this thesis was to provide descriptive knowledge about the 

communication channels used internally within the company. The thesis also 

contributed to extended information about the differences in the use of 

information and communication channels between large companies and small 

businesses. 

 

Various theories were described in a theory chapter that had been used in the 

thesis research. Theories which were raised included the internal 

communication as well as different communication channels being used. In 

the same field of research, the results from a previous research were also 

presented in the theory chapter. 

 

The thesis was written with a deductive approach. The empirical data was 

gathered through the use of quantitative and qualitative data collection 

methods. Interviews were carried out on site by personally contacting various 

companies as well as through surveys sent out via email. 

 

Based on the empirical research, the results from 47 different companies 

were compiled in the form of tables. The tables presented included 

information and communication channels used, and a comparison of the use 

of channels of different company sizes. The four most used channels out of 

the 23 were face-to-face meetings, telephone, email and intranet. 

 

The results were discussed in a discussion chapter where connections to the 

theories were made. Discussions about the use of channels in different sizes 

of companies were made where it was discovered that among other things, 

the intranet is a channel being used significantly more by larger companies 

than smaller ones. A comparison was made between the thesis and the 

previous research results. The comparison proved to be similar to the 

research 

 

Our conclusion was that face-to-face communication was the one most 

widely used among companies. The main difference between the smaller and 

larger companies was that smaller companies use fewer channels. It has been 

shown that only 10% of companies in our study utilize the social media 

channel for internal communication. 
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Förord 
Forskningen inom ämnet kommunikation har varit väldigt intressant och 

givande. Arbetsgången var tuff men ändå rolig och Linnéuniversitetets 

bibliotek i Växjö blev som ett andra hem då så många timmar spenderats där. 

Vi skulle aldrig klara av uppsatsskrivningen utan all hjälp vi fått från alla 

olika håll. Därför vill vi här tacka de som gav oss otroligt mycket stöd under 

arbetets gång. 

 

Först och främst vill vi tacka vår handledare som har varit otroligt hjälpsam 

och tillgänglig. Sedan vill också vi tacka alla de företag som ställt upp och 

delat med sig av sin tid för att svara på våra frågor.  

 

Vi vill också tacka våra närmsta som stöttat oss under arbetets gång. Speciellt 

vill vi tacka en specifik vän som hjälpte oss med att korrekturläsa. 

 

Tack! 

 

 

Martin Phan och Quyen Dinh 

Växjö 23e maj 2012 
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1 Introduktion  
I introduktionen introduceras arbetet med inledning/bakgrund, tidigare 

forskning, problemformulering, syfte och frågeställning, 

avgränsning/begränsning, målgrupp samt disposition. I inledning/bakgrund 

kapitlet beskrivs vad undersökningen handlar om och visar hur relevant och 

aktuellt ämnet är. I tidigare forskningar beskrivs vad andra har gjort för 

forskningar inom området. I problemformuleringen beskrivs det som 

undersökningen granskar. I syfte och frågeställningen beskrivs syftet med 

undersökningen och våra forskningsfrågor. I avgränsning/begränsning 

beskrivs avgränsningen av uppsatsen. I målgrupp beskrivs vilka som 

uppsatsen kan ge kunskapsbidrag till. I introduktionen får alltså läsaren en 

inblick i vad uppsatsen handlar om. 

 

1.1 Inledning/bakgrund 

Idag diskuteras kommunikation väldigt mycket och hur företag ska skapa ett 

mer öppet och aktivt intranät. Efter att ha studerat Walmart’s historia och 

deras recept på framgång väcktes så ett stort intresse för kommunikation. Att 

lyckas med att öppna lite mer än ett Walmart varuhus varannan dag måste 

tyda på att kommunikationen inom företaget var enormt bra. Walton (1993) 

skriver i sin bok att ”Saturday morning meetings” var en av de bästa 

metoderna Walmart tillämpade för att sprida kunskap och information inom 

företaget. På mötena förmedlades delmål och företagets vinster med 

personalen, samt även marknadsföringsteknik och säljstrategi. 

 

Edenhall (2011) skriver i sin artikel att kommunikation kan vara den främsta 

anledningen till ifall ett företag lyckas eller misslyckas med en strategisk 

förändring. Detta togs fram genom en studie som omfattade 500 företag 

varav 50 svenska. Studien visar också att de företag som använde sig av 

många kommunikationskanaler lyckades bäst med förändringarna och medan 

det gick mindre än förväntat för de som använde sig av färre 

kommunikationskanaler.  

 

Enligt Wass (2011) är sociala medier något som företag i Sverige använder 

sig allt mer av. Idag har det nästan blivit en självklarhet att ha en blogg eller 

en Facebooksida för sitt företag. 

 

I en artikel av Rosengren (2011) skriver hon att kommunikation skapar 

delaktighet i en verksamhet och är en väldigt viktig del i hur man leder. Att 

anpassa olika information till olika personer och grupper är viktigt. Det finns 

många olika kommunikationskanaler så som fysiska möten, personliga 

samtal, forum, mail, handböcker, enkäter, sms, projektplatser osv. Det är 
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också vanligt idag att olika ledare har en blogg som följs av arbetare inom 

företaget. Intranät är ett av de vanligaste sätten att kommunicera med sina 

arbetare. 

 

Securitas använder sig av en egen variant av socialt nät: My Securitas, vilket 

är en blandning mellan Facebook, Wikipedia och intranät. Just nu är runt 13 

000 arbetare anslutna till det sociala nätet med en ständig ökning. Nätet som 

bland annat används till att sprida kunskap inom företaget sträcker sig över 

51 länder. De använder sig även av bloggar för att sprida sin kunskap. 

(Lindström, 2012) 

 

Samtidigt som fler och fler företag använder sig av sociala medier skriver 

Ray (2012) att email fortfarande är det bästa verktyg till att kommunicera 

direkt med en eller flera personer. När det handlar om att komma i närmare 

kontakt med personer ska email eller SMS användas istället för sociala 

medier. Sociala medier och email har alltså oftast olika syften när det 

används i företag. 

 

 

1.2 Tidigare forskning 

I en tidigare studie som har berört ämnet kommunikationer i verksamheter 

har Johansen et al (2012)  lyft fram olika kommunikationsmedel som används 

under krissituationer i danska företag. Denna undersökning jämfördes sedan 

med en nationell undersökning som genomfördes i Danmark 2003 inom 

samma forskningsområde (Frandsen & Johansen, 2004) där man kunde se en 

ökning av olika kommunikationskanaler år 2011 jämfört med år 2003.  

 

I en ytterligare studie har Karlsson & Mansour (2011) undersökt hur 

personalen kan förmedla sina idéer och tankar till ledningen i företaget ABB 

Capacitors. En liknande studie har även gjorts av Petersson & Samuelsson 

(2010) där de undersökte hur den interna informationsspridningen sker inom 

företaget Vänstra Götalandsregionen när det gäller att förmedla företagsmål, 

vision och strategi. 

 

En undersökning som genomfördes under 2006, undersökte Bjärlestam 

(2006) SEB:s informations- och kommunikationskanaler, för att få fram vilka 

kanaler som används samt varför. Detta har även undersökts i företagen 

McDonalds och Diesel (Sundén & Svensson, 2010) och i Gruvön(Lagerkvist 

& Rasch, 2011). 
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Lindström (2012) beskrev företaget Securitas införande av ett internt socialt 

nät, My Securitas, och beskriver systemets uppbyggnad, dess användare och 

dess användning. 

 

I en undersökning som gjordes under våren 2011, undersöktes effekten av 

implementeringen av en blogg som kommunikationskanal inom ett kontor i 

företaget Sigma Exallon (Danielsson, 2011). 

 

Genom att utföra intervjuer i företaget Kerfi AB har Andersson & Eriksson 

(2004) fått fram vilka kommunikationsmedel som föredras av personalen. 

Liknande undersökning genomfördes även hos en facklig organisation av 

Elgevi (2011) där han undersökte hur personal och chefer upplever sina 

kommunikationskanaler. 

 

En intressant studie som gjordes under höstterminen 2008 handlade om hur 

kommunikationsprocessen såg ut under fusionen mellan gamla Växjö 

universitet och högskolan i Kalmar där bland annat författaren tog upp vilka 

kommunikationskanaler som har använts och vilka nya kanaler som uppstått 

på grund av fusionen (Bergsten, 2008). 

 

1.3 Problemformulering 

Idag har många nya kommunikationskanaler uppkommit, de flesta genom 

internet och andra elektroniska vägar. Som Lindström (2012) skriver i sin 

artikel använder Securitas sig av bland annat bloggar och intranät för att 

kommunicera och sprida kunskap. Eftersom det är så viktigt med 

kommunikation i företag är det också viktigt att använda sig av så många bra 

kommunikationskanaler som möjligt och använda rätt kanal till olika syften 

vilket tidigare forskningar påpekat.  Många företag misslyckas med olika 

projekt och organisationsförändringar vilket kan vara på grund av dålig 

kommunikation eller, som studier visat, att företag använt sig av för få 

kanaler (Edenhall, 2011). Det kan också vara att en kanal används för mycket 

och att man får ett överflöd vilket Danielsson (2011) skrivit i sin forskning. 

Detta väcker en undran till vilka informations- och kommunikationskanaler 

olika typer av företag använder sig av samt på vilket sätt dessa används. 

 

Den kunskap som uppsatsen bidrar med är hur kommunikationsprocessen ser 

ut i företag i allmänhet. Den bidrar också till kunskap om vilka kanaler som 

tillkommer i många företag och vilka som man mindre ser samt vad 

kanalerna används till.  
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1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att bidra med beskrivande kunskap (Höst et al, 

2006) om vilka informations- och kommunikationskanaler som används 

internt inom företag. Det som undersöks är bland annat hur många olika 

kanaler som används, vilka kanaler som är populära samt mindre populära, 

vilka som används för kommunikation respektive informationsspridning och 

olika jämförelser.  

 

De forskningsfrågor som uppsatsen ska svara på är följande: 

 

Huvudfråga: 

Vilka informations- och kommunikationskanaler används internt inom 

företag? 

 

Följdfrågor: 

Vilka skillnader vad gäller användningen av informations- och 

kommunikationskanaler finns mellan större företag och mindre företag? 

 

1.5 Avgränsning/begränsning 

Undersökningen är avgränsad till ett användarperspektiv då den empiriska 

studien fokuserar på användningen och inte den tekniska biten. Det som 

nämns är alltså namn på olika kommunikationskanaler men de undersöks inte 

tekniskt utan bara om de används eller inte. Anledningen till detta är att 

uppsatsens syfte och frågeställningar fokuserar på vad som används och inte 

hur de olika kommunikationskanalerna används. Undersökningen tar heller 

inte upp varför vissa kommunikationskanaler används och varför vissa inte 

används, detta för att kunna fokusera på att göra en så utförlig undersökning 

som möjligt inom en del istället för att göra en mindre utförlig med flera 

delar. En annan anledning är också att det skulle krävas en mer kvalitativ 

studie för att få svar på varför-frågor då undersökningen istället fokuserar på 

kvantiteten för att på bästa sätt svara på forskningsfrågorna. 

 

1.6 Målgrupp 

Uppsatsen avser att ge kunskap om vilka informations- och 

kommunikationskanaler som används, vilka som är de populäraste samt vad 

de används till. Därför är den riktad till företag som är intresserade av att 

förbättra sin kommunikation inom företaget. Uppsatsen är också riktad till 

forskare som forskar inom informatik och kommunikation. 
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2 Teori 
Detta kapitel beskrivs olika teorier som används för undersökningens 

forskningsområde. Teorikapitlet inleds med definitioner på begreppet 

”kommunikation”. Detta följs upp av Internkommunikation, 

Organisationskommunikation samt Kommunikationskanaler för att uttrycka 

klart vilken sorts kommunikation som undersöks. Slutligen avslutas kapitlet 

med en tidigare forskning inom samma forskningsområde. Teorierna som 

skrivs här jämförs med resultaten från vår empiriska studie i kapitel 5 – 

Diskussion. 

 

2.1 Kommunikation 

Begreppet kommunikation har fått sin betydelse från det grekiska ursprunget 

”communicare” vilket betyder att något görs gemensamt (Larsson, 2009; 

Heide, 2005) och består av information, påverkan och bekräftelse (Nilsson, 

1995). Maltén (1998) definierar begreppet kommunikation som 

”Kommunikation är utbyte av budskap” (Maltén, 1998, s12) medan Larsson 

(2009) ser kommunikation som en process för människans interaktion med 

varandra. Larsson (2009) säger att kommunikation är en viktig aspekt i livet 

för både människan och verksamheter. Det kommunikativa förhållandet har 

stor betydelse för en individs förhållande till andra och om verksamhetens 

framgångsrikhet. Genom att kommunicera kan man växla och förmedla 

information, utveckla känslor som glädje och sorg och få en bättre bild på hur 

andra ser på en (Maltén, 1998; Dahlkwist, 2007).  

 

Processen för en kommunikation startas när två människor möts där 

förmedlaren försöker ge mottagaren ett budskap med hjälp av olika 

kommunikationskanaler (Dahlkwist, 2007) som språk, tal, gester, 

ansiktsuttryck med mera (Nilsson, 1995). Denna process kan ske genom två 

olika sätt, envägskommunikation eller tvåvägskommunikation vilket betyder 

att man antingen förmedlar till en mottagare (envägskommunikation) eller 

med en mottagare (tvåvägskommunikation) (Larsson, 2009).  

 

Envägskommunikation har till syfte att förmedla budskap, utan att 

mottagaren ger någon direkt återkoppling. Med hjälp av denna metod kan 

information spridas snabbt och enkelt. Att få hem fakturor och nyhetsbrev är 

exempel på envägskommunikationer (Dahlkwist, 2007) 

 

Maltén (1989) ser tvåvägskommunikation som återkopplingar, feedback 

(reaktion), där förmedlaren och mottagaren byter roller. Han menar alltså att 

förmedlaren får någon sorts respons av mottagaren som gör att mottagaren 
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blir en förmedlare. Detta sker genom att mottagaren har chansen att ställa 

frågor och utföra en konversation med förmedlaren (Maltén, 1998; 

Dahlkwist, 2007).  

 

Dahlkwist (2007) säger att denna sorts kommunikation är verbala, vilket är 

viktigt, men han säger även att det icke-verbala budskapet är minst lika 

viktigt inom kommunikationsområdet, d.v.s. kroppsspråket. Denna sorts 

kommunikation kan pågå både avsiktligt eller oavsiktligt. Därför definierar 

han kommunikation som ”all kontakt människor emellan” (Dahlkwist, 2007, 

s9).  

 

Eftersom kommunikation är en viktig aspekt ska man vara försiktig med det 

man gör och säger, då det kan försämra relationer och situationer.  Detta 

gäller speciellt under krissituationer i verksamheter då man inte bör förmedla 

onödig information utan enbart den viktiga informationen för att överkomma 

krisen (Larsson, 2008). För att få den informationen har verksamheter 

prioriteringar och valda kommunikationskanaler som ska användas (Johansen 

et al, 2012; Larsson, 2009).  

 

2.2 Internkommunikation 

Strid (1999) ser all typ av budskapsförmedling mellan individer i en 

organisation som internkommunikation och definierar det som ”överföring 

mellan människor vars relationer är varaktigt strukturerade för att uppnå 

något bestämt mål” (Strid, 1999, s14). Både Strid (1999) och Farrant (2003) 

säger att den interna kommunikationen spelar en stor roll inom organisationer 

eftersom en bra kommunikation leder till bättre arbetsprestanda. Detta 

bekräftar Farrant (2003) genom att säga: 

 
”Smaller organizational decisions should be taken by senior individuals, but 

large ones should be decided as a group. Everyone’s voice must be heard to 

avoid murmurs and back-biting.”(Farrant, 2003, s10).  

 

Han menar att det är viktigt att låta alla få en talan gällande 

organisationsbeslut, annars kan det leda till att folk uttrycker sitt missnöje 

vilket i sin tur leder till sämre arbetsprestanda. En god kommunikation inom 

verksamheter leder inte bara till bättre arbetsprestanda, utan även faktorer 

som användandet av resurser, driftunderhållning, kreativitet, motivation och 

samarbete hos arbetarna är något som påverkas väldigt mycket (Szukala, 

2001; Farrant, 2003). 

 

Genom att bli informerad om vad som ska utföras, hur det ska utföras och 

varför saker och ting ska utföras, blir de anställda påminda om företagets 

syfte och mål. På så sätt bidrar det till ökad kunskap hos de anställda (Strid, 
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2003).  Men för att den interna kommunikationen ska vara bra inom en 

organisation, krävs övervägande användning av tvåvägskommunikation. 

Oddsen för att anställda är mer uppmärksamma är när de har en chans att 

delta i konversationer (Farrant, 2003). 

 

 

2.3 Organisationskommunikation 

Jablin & Putnam (2001) ser organisationskommunikationen på olika vis. Ett 

exempel som dem nämner är att se organisationskommunikationen som ett 

fenomen; som ett objekt som existerar inom organisationer. Vidare 

poängterar de att man kan se kommunikationen på ett sådant sätt att den 

definierar och förklarar organisationer. Genom kommunikation kan man få 

reda på hur människor upplever ens organisation (Jablin & Putnam, 2001). 

 

Enligt Heide (2005)  existerar ingen organisation om den inte har någon form 

av kommunikation mellan medarbetare, som kommunicerar med varandra 

med en strävan efter att uppnå gemensamma företagsmål. Han säger att 

kommunikationen är basen för en organisations levnad och utveckling, att 

kommunikationen mellan all personal är en avgörande faktor för 

överlevnaden. Han säger att när medarbetarna kommunicerar med varandra, 

”återskapar och utvecklar” (Heide et al, 2005, s19) de organisationerna. Detta 

stärker Heide (2005) genom att nämna Weick (1995: 75) med ett citat som 

lyder: 

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

communication activity becomes confused, the organization begins to 

malfunction. These outcomes are unsurprising because the communication 

activity is the organization” (Heide et al, 2005,s 19) 

 

2.4 Kommunikationskanaler 

Alla kommunikationskanaler har sina egna svagheter och styrkor och delas 

upp i direkt och indirekt kommunikation. När en konversation sker i realtid är 

den direkt, så som videosamtal, möten och telefonsamtal. Andra metoder som 

brev och e-mail är indirekta (Farrant, 2003; Strid, 1999). Det finns tre 

metoder att använda sig av: Skriftliga kanaler, elektroniska kanaler och 

muntliga kanaler (Erikson, 2008). 

 

2.4.1 Skriftliga kanaler 

Inom denna kategori ingår all tryckt information på papper eller andra synliga 

material som dokument, brev, post-it-lappar och tidningar. Genom denna 
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metod, som också kallas Print Media, kan läsaren ständigt gå tillbaka i texten 

vilket gör att risken för feltolkning är liten och att läsaren själv väljer när och 

hur fort han vill ta in informationen. Men skriftliga kanaler har sina 

begränsningar. För det mesta sker det bara envägskommunikationer genom 

skriftliga kanaler vilket gör att det förekommer dröjsmål mellan frågor och 

svar (Erikson, 2008). 

 
2.4.1.1 Anslagstavlor 

Anslagstavlan har till sin fördel att den kan placeras på ett ställe där alla ska 

eller kan se den.  Fördelen med en anslagstavla är att meddelanden kan sättas 

upp en längre tid och att även sociala meddelanden kan finnas här vilket 

medför att organisationen känns levande (Farrant, 2003). 

 

2.4.2 Elektroniska kanaler 

Genom denna metod sprids information och budskap genom elektroniska 

medel så som e-post, intranät, telefon och andra liknande verktyg. Genom 

elektroniska kanaler tillkommer fördelar i form av snabbhet, smidighet och 

precision. Man kan skicka ett meddelande till specifika personer, som i sin 

tur kan vidarebefordra samma meddelande till andra. En annan nackdel med 

elektroniska kanaler är att det krävs en viss kunskap för att använda kanalen. 

(Erikson, 2008). 

 
2.4.2.1 Email 

E-mail är ett snabbt sätt att förmedla budskap och kräver en struktur av 

mailflödet så att användaren inte går miste om viktig information. E-mail har 

snabbhet och masspridning som fördel, men detta måste tillvaratas eftersom 

risken finns att mailen kan hamna i fel händer. Därför är det viktigt att ta 

hänsyn till vad som skrivs i mailet, och vilka det skickas till så inte 

företagsinformation sprids av misstag (Smith & Mounter, 2008).  

 
2.4.2.2 Intranät 

Både Heide (2002) och Holtz (2003) beskriver intranät som ett internt 

internet inom organisationer som bara behöriga kan nå. Intranätet är ett 

kraftfullt arbetsverktyg och innehåller funktioner (e-post, forum, chatgrupper 

med mera) som låter användaren hämta information och kommunicera 

sinsemellan, både i mindre och större grupper. Genom de sociala och 

kollaborationsverktygen inom intranätet kan användarna samarbeta och dela 

med sig kunskap. (Holtz, 2003; Heide, 2002).  

Heide (2002) anser att företag implementerar ett intranät för att förbättra både 

den interna kommunikationen och den interna informationsspridningen. Men 

det är användarnas eget ansvar att själva söka och hitta den information som 

krävs för att utföra arbetet. Därför säger Heide (2002) att intranät bygger på 

en så kallad ”pull-modell” som handlar om självservice. 
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2.4.3 Muntliga kanaler 

Muntliga kanaler är fysiska aktiviteter som möten, konferenser, utbildning 

och seminarier (Erikson, 2008). Muntliga kanaler har tvåvägskommunikation 

och ömsesidiga budskapsförmedlingar till sin fördel. Det finns möjlighet till 

såväl förmedlandet av svar som tydliggörandet av budskap (Maltén, 1998; 

Erikson, 2008). 

 
2.4.3.1 Face-to-face 

Face-to-face-kommunikation kan ske genom olika sätt, såsom videosamtal, 

konferensmöten eller helt vanliga möten. Eftersom face-to-face-

kommunikation är en tvåvägskommunikation föredras den av de flesta, såväl 

hos chefer som hos personal där båda parterna kan förmedla budskap med 

varandra (Farrant, 2003; Smith, 2008). Genom att direkt kunna tala med 

varandra underlättas förståelsen av budskapet som förmedlas (Farrant, 2003). 

 
2.4.3.2 Möte 

Möten är ett bra sätt att uppdatera och kommunicera i grupper. Möten ska 

börja och avsluta i tid, därför är det viktigt att bestämma en dagordning i 

förväg och veta vad det är man vill förmedla till gruppen. För att få ut det 

mesta av ett möte bör alla delta i konversationen och framföra sina åsikter. 

Framtidsplaner och företagsbeslut ska ske och diskuteras under möten. 

(Smith & Mounter, 2008; Farrant, 2003). 

 

2.5 Kommunikation i danska företag 

Som nämndes i kapitel 1 har Johansen et al (2012) lyft fram olika 

kommunikationskanaler som används under krissituationer inom de största 

privata och offentliga danska företagen; där det handlar om 250–10,000 

anställda. Empirin samlades ihop genom att först kontakta företagen per 

telefon, för att bli tilldelade kontaktpersoner som kunde motta webbenkäter. 

Dessa enkäter täckte ämnen som interna kommunikationskanaler, hantering 

av kommunikation och roller av externa medier. Baserad på svaren som 

samlades in, skapades diagram (Fig. 2.1) för att enkelt kunna se vilka 

kommunikationskanaler som används mest. 
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Figur 2.1: Visar de interna kommunikationskanaler som ha har använts, Johansen et al, 2012. 

 

Ovan presenteras resultatet från Johansens (2012)  kvantitativa 

enkätundersökning som skickades ut till en total summa av 465 företag. 

Endast 237 företag svarade på enkäterna vilket motsvarar en svarsfrekvens på 

51% och medför ett bortfall på 49%. De kanaler som är mest populära är 

olika slags möten, intranätet och e-mail. 
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Denna undersökning jämfördes sedan med den första stora nationella 

undersökningen som genomfördes i Danmark år 2003 inom samma 

forskningsområde (Frandsen & Johansen, 2004). En presentation gjordes av 

de olika kommunikationskanalernas användning år 2011 jämfört med år 

2003. Undersökningen resulterade i att intranät, gemensamma möten, 

specialmöten och e-mail var de kanalerna som blev mest använda under 

krissituationer. Enligt Larsson (2009) ökar informationsbehovet väldigt 

mycket under en sådan situation och därför bör en strategi tillämpas där 

pålitlig information snabbt kan nå de berörda genom valda kanaler inom 

organisationen. 
 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811111001895#bib0035
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3 Metod 
I detta kapitel förklaras vilka tillvägagångssätt som använts för att 

genomföra forskningen. Först förklaras den vetenskapliga ansatsen, därefter 

datainsamlingen som är indelat i urval och genomförande följt av analys 

samt tillförlitlighet. Metod kapitlet förklarar hur datainsamlingen som 

redovisas i resultatavsnittet samlats in. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Undersökningen skrevs med en deduktiv ansats, alltså från ”teori till empiri” 

(Jacobsen, 2007, s34). Först gjordes sökningar efter tidigare forskningar för 

att få mer kunskap om ämnet och för att se vilka undersökningar som utförts 

innan och vad resultaten blev. Fortsättningsvis skapades frågeställningar och 

enkätfrågor utifrån den kunskap som samlats in. Anledningen till att en 

deduktiv ansats valdes var för att få mycket kunskap inom ämnet innan 

undersökningarna påbörjades. 

 

Undersökningen blandades med både kvalitativa och kvantitativa 

datainsamlingsmetoder med fokus på det kvantitativa. Detta för att det 

besvarar forskningsfrågorna bättre i detta sammanhang och gör att analysen 

och resultaten blir mer detaljerade. Höst et al (2006) skrev att man ska 

föredra att kombinera kvalitativ och kvantitativ data i komplexa fall som 

innefattar människor och deras agerande, vilket undersökningen gjorde. 

Anledningen till kombinationen av de båda var att det gav respondenterna 

möjlighet att både svara med egna ord samt att det gav dem svarsalternativ 

som en påminnelse såväl som ett hjälpmedel. Jacobsen (2007) skrev i sin bok 

att kvalitativ data är data som inte blivit styrt av fasta svarsalternativ samt att 

det är data i meningar och ord. Kvantitativ data däremot är data som är från 

fasta svarsalternativ eller data i form av en skala. 

 

3.2 Datainsamling 

Data samlades in genom att genomföra intervjuer och enkätundersökningar. 

Innan den empiriska studien påbörjades, utfördes dokumentundersökningar 

för att få mer kunskap inom området. Anledningen till att användandet av 

observationer och dokumentundersökningar för att samla in data uteblev var 

för att det inte var lämpligt i undersökningen som utfördes. 

 

3.2.1 Urval 

Enkätundersökningarna och intervjuerna gjordes med vissa typer av företag 

och dessa kategoriserades i olika kategorier, storlek på företag 

kategoriserades också. Dessa kategorier var bland annat Handel; Reparation 
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av motorfordon och motorcyklar, Information- och 

Kommunikationsverksamhet, Finans och Försäkringsverksamhet. 

Kategorierna är tagna från Statistiska Centralbyrån (2007). Storlekarna på 

företagen är definierade enligt EU kommissionen (2007). Urval av företag 

gjordes för att få tillräckligt med svar inom varje kategori och därmed få en 

bra överblick över vad de använder. Respondenterna och informanterna hade 

olika positioner inom företagen. Det enda krav var att 

respondenten/informanten vara kunnig inom hur kommunikationen används 

inom företaget. Enkätundersökningarna och intervjuerna genomfördes på en 

person i varje företag och fokus låg istället på att samla in data från många 

olika företag.  

 

3.2.2 Genomförande 

För att utforma frågor gjordes först dokumentundersökningar för att få mer 

kunskap inom området. Fokus låg på att utforma frågor som bäst besvarar på 

huvudfrågan och följdfrågorna.  

 
Enkätundersökning 

Enkätundersökningar genomfördes genom en webbenkät i Google formulär. 

Enkäten bestod av fyra frågor. Detta för att få så många svar som möjligt på 

ett enkelt och effektivt sätt. Frågeställningarna på enkäten var kryssfrågor 

med alternativ att lägga till egna svar. Anledningen till att kryssfrågor 

användes var för att hjälpa respondenten på traven med alternativ som annars 

kunde vara svåra att komma ihåg. Nackdelen med webbenkäten var dock att 

många inte svarade på den ifall den bara skickades ut. Enkäten skickades ut 

genom email vilket innehöll en introduktion om undersökningen och 

information om enkäten samt en länk till webbenkäten. Utskickningar skedde 

med jämna mellanrum under tiden uppsatsen skrevs. Webbenkäten finns i 

bilaga A. 

 
Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes genom att använda enkätfrågorna som intervjumall 

och underlag. Samma frågor som ställdes i webbenkäten ställdes till 

informanterna, se Bilaga A. Detta för att snabbare och säkrare få svar från 

företag direkt då vi kunde fylla på enkäten enligt vad de svarade under 

intervjuerna. Att låta respondenterna läsa eller höra olika informations- och 

kommunikationskanaler som finns listade i enkäten under intervjuerna, 

underlättade det för informanterna samt gjorde intervjuerna effektivare. Detta 

för att det gav respondenterna möjligheten att komma ihåg kanaler de 

använder men som de inte mindes eller tänkte på. Det var tydligt att det var 

positivt att ha enkäten som underlag med många kommunikationskanaler som 

alternativ då många informanter inte mindes alla de kommunikationskanaler 
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de använder. Genom detta sätt, att använda enkäten som underlag, blev 

svaren bättre och mer kunskap kunde samlas in då en dialog hölls och 

säkerheten på att rätt svar hamnar på enkäten då blev högre. Enkäten visades 

dock upp bara för de informanter som misstänktes inte kunde minnas alla 

kanaler som använts inom företaget genom att svarade på få kanaler eller inte 

hade svarat på kanaler som anses används i företaget såsom face-to-face 

möten. Informanterna var alla från olika företag och intervjuades direkt på 

deras arbetsplatser utan förbokning. Detta för att få svar direkt istället för att 

vänta på svar från webbenkäten. Nackdelen var att det tog mycket tid att gå 

runt och att många företag inte hade tid eller var upptagna. Intervjuerna 

genomfördes med jämna mellanrum parallellt med uppsatsskrivandet. 

 
Bortfall 

Av de datainsamlingsmetoderna som användes var enkätundersökningarna 

det som hade mest bortfall. Totalt skickades 64 webbenkäter ut främst till de 

företag som inte hade tid vid besökstillfället men som ändå ville svara, men 

vissa skickades också till företag som inte kontaktats fysiskt. Av dessa 

svarade 21 företag vilket gav oss ett bortfall på ca 67%. Av de 29 intervjuer 

som genomfördes nekade 3 företag vilket gav oss ett bortfall på ca 10%. 

Vissa av de bortfallen från webbenkäten var från borttagna svar. De svar som 

ansågs vara helt felaktiga då det märktes att respondenten missförstått 

frågorna togs bort. 

 

 

3.3 Analys 

Analysen genomfördes främst med hjälp av verktyget Google Formulär. 

Microsoft Excel användes också. Google Formulär är ett formulär-verktyg 

online som tillåter användaren att bland annat skapa formulär och tabeller. 

Detta kan man göra samtidigt med andra personer i samma dokument från 

olika datorer. Det går att importera och exportera olika sorts filtyper men det 

vi använde oss mest av var filtypen ”.xls” vilket är den vanliga filtypen för 

Microsoft Excel. Man kan också göra tabeller och diagram samt räkna ut 

resultat. (Google, 2012). 

 

Användningen av verktygen var väldigt bra och underlättade arbetet. När svar 

kom in i webbenkäten listades alla svar upp i ett strukturerat formulär vilket 

man kunde importera och exportera till Microsoft Excel. Det gör det enkelt 

att arbeta om man redan arbetat med Microsoft Excel sen tidigare. 

 

Summeringar av olika data genomfördes samt medelvärden räknades ut. Data 

grupperades i olika vis för att genomföra jämförelser mellan olika 
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företagsstorlekar. Procentsatser räknades också ut för att lättare avläsa 

resultat samt för bortfall. 

 

3.4 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten och trovärdigheten i arbetet anses vara hög. Detta för att 

resultaten bland annat nådde en mättnad samt att det jämförts med andra 

resultat från andra liknande forskningar. Efter att fått in fler och fler svar från 

företag märktes det att resultatet inte ändrade sig så mycket. De 

kommunikationskanaler som användes mest låg alltid på topp och de som 

användes minst låg alltid på botten när de senare svaren kom in. 

 

3.4.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten i forskningen anses vara hög eftersom en mättnad uppnåddes 

och att jämförelsen med en annan liknande forskning visade sig vara snarlik.   

 

3.4.2 Validitet 

Validiteten i forskningen anses vara hög eftersom de flesta informanter och 

respondenter var kunniga inom området. Som nämnts tidigare märkte vi att 

kryssalternativen i enkäten hjälpte respondenten och informanten och med 

detta anser vi att de inte missade några kommunikationskanaler som de 

använder.  
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4. Resultat 
I detta kapitel redovisas resultaten från den empiriska studien som gjorts. 

Kapitlet börjar med att visa en sammanställning från alla svar och fortsätter 

sedan med att visa jämförelser mellan olika storlekar av företag. 

 

4.1 Resultat från intervjuer och webbenkäter 

Vi har fått svar från 47 olika företag. Dessa är anonyma och är klassade som 

mikro-, litet-, medelstort- eller stort företag (EU kommissionen, 2007). De är 

också kategoriserade till olika typer av företag. 

 
Tabell 4.1: Visar hur stora företagen var som svarade. 

 

Fråga 1.0 – Hur många anställda har företaget? 

Färre än 10 anställda (Mikroföretag) 9 19% 

Mellan 10 och 50 anställda (Litet företag) 10 21% 

Mellan 50 och 250 anställda (Medelstort företag) 7 15% 

Mer än 250 anställda (Stort företag) 21 45% 

 

De flesta svar är från stora företag vilket utgör 45% av svaren. Detta följt av 

små företag med 21% och de som är minst svar från är medelstora företag 

med 15%. 

 
Tabell 4.2: Visar vilka typer av företag som svarat. 

 

Fråga 2.0 – Vilken typ av företag är ni? 

Handel; Reparation av motorfordon och motorcyklar 10 21% 

Informations- och Kommunikationsverksamhet 6 13% 

Finans- och Försäkringsverksamhet 6 13% 

Hotell- och Restaurangverksamhet 6 13% 

Fastighetsverksamhet 5 11% 

Vård och Omsorg; Sociala tjänster 4 9% 

Utbildning 4 9% 

Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster och andra 

Stödtjänster 
3 6% 

Offentlig förvaltning och försvar; Obligatorisk 

socialförsäkring 
2 4% 

Verksamhet inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap och Teknik 1 2% 

 

21% av svaren vi fått in är från handelsföretag vilket är den typ av företag vi 

fått in mest svar från. Detta följt av Informations- och 
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Kommunikationsverksamheter, Finans- och Försäkringsverksamheter, och 

Hotell och Restaurangverksamheter som vardera utgör 13% av svaren. Vi 

fick minst svar från verksamheter inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap och 

Teknik. 

 
Tabell 4.3: Visar vad för kommunikationskanaler företag använder för att sprida information 

och kunskap. 

 

Fråga 3.0 – Vilka kommunikationskanaler används för att sprida information och 

kunskap inom företaget? 

Face-to-face möte 44 94% 

Email 38 81% 

Telefon 35 74% 

Intranät 32 68% 

Dokument 24 51% 

Anslagstavla/Whiteboard 23 49% 

Manualer 20 43% 

Brev 18 38% 

Post-it lappar 16 34% 

Broschyrer 13 28% 

Chat 12 26% 

Headset kommunikation 12 26% 

SMS 12 26% 

Videosamtal 12 26% 

Företagstidning 10 21% 

Blogg 7 15% 

Facebook 7 15% 

Forum 6 13% 

Twitter 2 4% 

Wiki 2 4% 

Tv-sändning 2 4% 

LinkedIn 1 2% 

Intercoms (utropssystem) 1 2% 

 

Från de svar vi fått in har 94% svarat att de använder Face-to-face möten för 

att sprida information och kunskap vilket är alternativet som fått flest svar. 

Detta följt av Email med 81%, Telefon med 74%, Intranät med 68% och 

Dokument med 51%. De kommunikationskanaler som används men inte av 

så många företag är Intercoms (utropssystem) med 2% och Linkedin med 

2%. Medelvärdet på antalet kanaler är ca 7 per företag. 
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Tabell 4.4: Visar vilka kommunikationskanaler som företag använder för att kommunicera 

inom företagen. (Tvåvägskommunikation) 

 

Fråga 4.0 – Vilka kommunikationskanaler används för att KOMMUNICERA inom 

företaget? (Tvåvägskommunikation) 

Face-to-face möte 47 100% 

Telefon 44 94% 

Email 38 81% 

Intranät 22 47% 

SMS 16 34% 

Headset kommunikation 14 30% 

Videosamtal 13 28% 

Chat 13 28% 

Facebook 4 9% 

Forum 4 9% 

LinkedIn 2 4% 

 

Den kommunikationskanal som används mest för att kommunicera inom 

företaget visar sig vara Face-to-face möte vilket 100% av företagen svarat. 

Detta följt av Telefon med 94% och Email med 81%. De 

kommunikationskanaler som används men inte av så många företag är 

Facebook med 9%, Forum med 9% och Linkedin med 2%. Medelvärdet på 

antal kanaler är ca 5 per företag. 

 

4.2 Jämförelse 

Här gör vi jämförelser på de olika storlekarna på företagen för att se ifall det 

finns skillnader på vilka kommunikationskanaler som används. 

 

4.2.1 Mikroföretag 

Vi har fått svar från 9 mikroföretag och vad de svarat redovisas här. 

 
Tabell 4.5: Visar vilka typer av företag som svarat av mikroföretagen. 

 

Fråga 2.0 – Vilken typ av företag är ni? 

Hotell- och Restaurangverksamhet 4 44% 

Vård och Omsorg; Sociala tjänster 2 22% 

Handel; Reparation av motorfordon och motorcyklar 1 11% 

Verksamhet inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap och Teknik 1 11% 

Fastighetsverksamhet 1 11% 
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De flesta svar vi fått in av mikroföretag är inom kategorin Hotell- och 

Restaurangverksamhet vilket utgör 44% av svaren. 

 
Tabell 4.6: Visar vad för kommunikationskanaler som mikroföretag använder sig av för att 

sprida information och kunskap. 

 

Fråga 3.0 – Vilka kommunikationskanaler används för att sprida information och 

kunskap inom företaget? 

Face-to-face möte 8 89% 

Telefon 5 56% 

Email 3 33% 

Anslagstavla/Whiteboard 2 22% 

Post-it lappar 2 22% 

Dokument 2 22% 

Broschyrer 1 11% 

Intranät 1 11% 

Facebook 1 11% 

SMS 1 11% 

 

Den kommunikationskanal som används mest för att sprida information och 

kunskap inom mikroföretagen är Face-to-face möte vilket utgör 89% av 

svaren. Därefter kommer Telefon med 56% och de som används men av 

väldigt några mikroföretag är Broschyrer, Intranät, Facebook och SMS. 

Medelvärdet på antal kanaler är ca 3 per företag. 

 
Tabell 4.7: Visar vad för kommunikationskanaler som mikroföretag använder sig av för att 

kommunicera inom företagen. (Tvåvägskommunikation) 

 

Fråga 4.0 – Vilka kommunikationskanaler används för att KOMMUNICERA inom 

företaget? (Tvåvägskommunikation) 

Face-to-face möte 9 100% 

Telefon 7 78% 

SMS 4 44% 

Email 3 33% 

Intranät 1 11% 

Facebook 1 11% 

 

Kommunikationskanalen som används mest för att kommunicera inom 

mikroföretagen är Face-to-face möte vilket 100% har svarat. Detta följt av 

Telefon med 78%. De kommunikationskanaler som används men inte av så 

många mikroföretag är Intranät och Facebook vilket ligger på 11%. 

Medelvärdet på antal kanaler är ca 3 per företag. 
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4.2.2 Litet företag 

Av de 47 svar vi fått in är 10 från små företag och vad de svarat redovisas 

här.  

 

Tabell 4.8: Visar vilka typer av företag som svarat av de små företagen. 

 

Fråga 2.0 – Vilken typ av företag är ni? 

Handel; Reparation av motorfordon och motorcyklar 3 30% 

Vård och Omsorg; Sociala tjänster 2 20% 

Hotell- och Restaurangverksamhet 2 20% 

Informations- och Kommunikationsverksamhet 1 10% 

Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster och andra 

Stödtjänster 
1 10% 

Fastighetsverksamhet 1 10% 

 

De flesta svar vi fått in från de små företagen är inom kategorin Handel; 

Reparation av motorfordon och motorcyklar vilket utgör 30% av svaren.   

 

Tabell 4.9: Visar vad för kommunikationskanaler som små företag använder sig av för att 

sprida information och kunskap. 

 

Fråga 3.0 – Vilka kommunikationskanaler används för att sprida information och 

kunskap inom företaget? 

Face-to-face möte 9 90% 

Email 8 80% 

Telefon 8 80% 

Anslagstavla/Whiteboard 5 50% 

Intranät 4 40% 

Manualer 3 30% 

Post-it lappar 3 30% 

Brev 3 30% 

Dokument 3 30% 

Chat 3 30% 

SMS 2 20% 

Blogg 1 10% 

Facebook 1 10% 

Headset kommunikation 1 10% 

Broschyrer 1 10% 

 



   
 

   
 26 

Den kommunikationskanal som används mest för att sprida information och 

kunskap inom småföretag är Face-to-face möte vilket utgör 90% av svaren. 

Därefter kommer Email och Telefon med 80%. De som används men av 

väldigt några små företag är Blogg, Facebook, Headset kommunikation och 

Broschyrer. Medelvärdet på antal kanaler är ca 6 per företag. 

 

Tabell 4.10: Visar vad för kommunikationskanaler som små företag använder för att 

kommunicera inom företagen.(Tvåvägskommunikation) 

 
Fråga 4.0 – Vilka kommunikationskanaler används för att KOMMUNICERA inom 

företaget? (Tvåvägskommunikation) 

Face-to-face möte 10 100% 

Telefon 9 90% 

Email 8 80% 

Chat 5 50% 

Intranät 4 40% 

SMS 3 30% 

Headset kommunikation 1 10% 

Videosamtal 1 10% 

 

Kommunikationskanalen som används mest för att kommunicera inom de 

små företagen är Face-to-face möte vilket 100% har svarat. Detta följt av 

Telefon med 90% och Email med 80%. De kommunikationskanaler som 

används men bara av några små företag är Videosamtal och Headset 

kommunikation med 10%. Medelvärdet på antal kanaler är ca 4 per företag. 

 

4.2.3 Medelstort företag 

Av alla svar vi fått in är 7 från medelstora företag, dessa redovisas här. 

 
Tabell 4.11: Visar vilka typer av företag som svarat av de medelstora företagen. 

 

Fråga 2.0 – Vilken typ av företag är ni? 

Utbildning 3 43% 

Finans- och Försäkringsverksamhet 1 14% 

Handel; Reparation av motorfordon och motorcyklar 1 14% 

Fastighetsverksamhet 1 14% 

Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster och andra 

Stödtjänster 
1 14% 

 

De flesta svar vi fått in av de medelstora företagen är inom kategorin 

Utbildning vilket utgör 43% av svaren. 
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Tabell 4.12: Visar vad för kommunikationskanaler som medelstora företag använder sig av 

för att sprida information och kunskap. 

 
Fråga 3.0 – Vilka kommunikationskanaler används för att sprida information och 

kunskap inom företaget? 

Email 7 100% 

Face-to-face möte 7 100% 

Intranät 6 86% 

Telefon 5 71% 

Manualer 4 57% 

Anslagstavla/Whiteboard 4 57% 

Dokument 3 43% 

Post-it lappar 3 43% 

Brev 3 43% 

Broschyrer 3 43% 

Headset kommunikation 2 29% 

Företagstidning 2 29% 

Videosamtal 1 14% 

Intercoms (utropssystem) 1 14% 

Tv-sändning 1 14% 

 

De kommunikationskanaler som används mest för att sprida information och 

kunskap inom de medelstora företagen är Email och Face-to-face möte vilket 

100% har svarat. Därefter kommer Intranät med 86% och Telefon med 71%. 

De kommunikationskanaler som används men bara av några medelstora 

företag är Videosamtal, Intercoms (utropssystem) och Tv-sändning med 14% 

vadera. Medelvärdet på antal kanaler är ca 7 per företag. 

 
Tabell 4.13: Visar vad för kommunikationskanaler som medelstora företag använder för att 

kommunicera inom företagen.(Tvåvägskommunikation) 

 

Fråga 4.0 – Vilka kommunikationskanaler används för att KOMMUNICERA inom 

företaget? (Tvåvägskommunikation) 

Telefon 7 100% 

Face-to-face möte 7 100% 

Email 7 100% 

Intranät 4 57% 

Headset kommunikation 2 29% 
 

Kommunikationskanalerna som används mest för att kommunicera inom de 

medelstora företagen är Telefon, Face-to-face möte och Email vilket 100% 

har svarat.  Den kommunikationskanal som används men av betydligt färre är 

Headset kommunikation vilket 29% av de medelstora företagen svarat. 

Medelvärdet på antal kanaler är ca 4 per företag. 
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4.2.4 Stora företag 

De flesta svaren vi fått in är från stora företag. Av de 47 svaren vi totalt fått 

in är 21 från stora företag och dessa redovisas här. 

 
Tabell 4.14: Visar vilka typer av företag som svarat av de stora företagen. 

 

Fråga 2.0 – Vilken typ av företag är ni? 

Informations- och Kommunikationsverksamhet 5 24% 

Finans- och Försäkringsverksamhet 5 24% 

Handel; Reparation av motorfordon och motorcyklar 5 24% 

Fastighetsverksamhet 2 10% 

Offentlig förvaltning och försvar; Obligatorisk socialförsäkring 2 10% 

Utbildning 1 5% 

Uthyrning, Fastighetsservice, Resetjänster och andra 

Stödtjänster 

1 5% 

 

De flesta svar vi fått in av de stora företagen är inom kategorierna 

Informations- och Kommunikationsverksamhet, Finans- och 

Försäkringsverksamhet samt Handel; Reparation av motorfordon och 

motorcyklar vilket utgör 24% vardera av de 21 svaren. De vi fått minst ifrån 

är inom kategorierna Utbildning och Uthyrning, Fastighetsservice, 

Resetjänster och andra stödtjänster med 5% vardera. 

 
Tabell 4.15: Visar vad för kommunikationskanaler stora företag använder sig av för att 

sprida information och kunskap. 

 

Fråga 3.0 – Vilka kommunikationskanaler används för att sprida information och 

kunskap inom företaget? 

Intranät 21 100% 

Face-to-face möte 20 95% 

Email 20 95% 

Telefon 17 81% 

Dokument 16 76% 

Manualer 13 62% 

Anslagstavla/Whiteboard 12 57% 

Brev 12 57% 

Videosamtal 11 52% 

SMS 9 43% 

Headset kommunikation 9 43% 

Chat 9 43% 

Företagstidning 8 38% 
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Broschyrer 8 38% 

Post-it lappar 8 38% 

Blogg 6 29% 

Forum 6 29% 

Facebook 5 24% 

Twitter 2 10% 

Wiki 2 10% 

LinkedIn 1 5% 

Tv-sändning 1 5% 

 

Den kommunikationskanal som används mest i stora företag för att sprida 

information och kunskap är Intranät vilket 100% av företagen svarat. Därefter 

kommer Face-to-face möte och Telefon med 95%. De 

kommunikationskanaler som används men av väldigt få stora företag är 

LinkedIn och Tv-sändning vilket bara 5% av de stora företagen svarat. 

Medelvärdet på antal kanaler är ca 10 per företag. 

 
Tabell 4.16: Visar vad för kommunikationskanaler stora företag använder sig av för att 

kommunicera inom företagen.(Tvåvägskommunikation) 

 

Fråga 4.0 – Vilka kommunikationskanaler används för att KOMMUNICERA inom 

företaget? (Tvåvägskommunikation) 

Telefon 21 100% 

Face-to-face möte 21 100% 

Email 20 95% 

Intranät 13 62% 

Videosamtal 12 57% 

Headset kommunikation 11 52% 

SMS 9 43% 

Chat 8 38% 

Forum 4 19% 

Facebook 3 14% 

LinkedIn 2 10% 

 

Kommunikationskanalerna som används mest för att kommunicera inom 

stora företag är Telefon och Face-to-face möte vilket 100% av företagen 

svarat. Därefter kommer Email med 95% och Intranät med 62%. De 

kommunikationskanaler som används för att kommunicera men av färre stora 

företag är Forum med 19%, Facebook med 14% och Linkedin med 10%. 

Medelvärdet på antal kanaler är ca 6 per företag. 
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5. Diskussion 
I diskussionen diskuteras resultaten och olika jämförelser. Dessa relateras 

också till teoriavsnittet. Kapitlet börjar med en diskussion om de populäraste 

kommunikationskanalerna. Därefter redovisas det lite kortare om de övriga 

kanalerna. Sedan diskuteras jämförelserna av de olika företagsstorlekar som 

följs av en jämförelse med en tidigare forskning. Avslutningsvis diskuteras 

metodvalen. 

5.1 De populäraste kommunikationskanalerna 

Nedan diskuteras de fyra mest använda kanalerna för kommunikations- och 

informationsspridningen i företagen utifrån resultat delen. Avsnittet inleds 

med Face-to-face som användes mest och följs upp med Intranät, E-mail och 

Telefon. 

 

5.1.1 Face-to-face möte 

Farrant (2003) och Smith (2008) nämner att face-to-face-kommunikation 

föredras av de flesta och detta kan stärkas genom våran empiriska studie, där 

100% av företagen svarat att de använt face-to-face-möten för att 

kommunicera och 94% använder face-to-face för att sprida information, 

vilket gör att face-to-face  är den vanligaste kommunikationskanalen bland 

alla sorters företag. Detta är också logiskt eftersom face-to-face 

kommunikationer sker varje dag, vare sig om man kommer till jobbet och 

bara säger god morgon, eller möts i fikarummet och håller en kort 

konversation. Hur kort samtalet än är, har ett face-to-face möte ägt rum så 

länge man förmedlar någon form av budskap genom att se den andra 

personen, antingen personligen eller på andra sätt såsom videosamtal 

(Dahlkwist, 2007; Farrant, 2003).  

 

När intervjuerna utfördes på plats svarade vissa personer att de hellre föredrar 

elektroniska kanaler för att kommunicera, eller att de är så upptagna med 

jobbet att de bara kan, för det mesta, nås genom telefon. Men även då 

nämnde de att korta fysiska konversationer sker mellan medarbetarna under 

t.ex. lunchen eller liknande tillfällen. När stora företag intervjuades nämnde 

de att konferensmöten är en stor del för kommunikation och 

informationsspridning inom företagen. Men att åka upp till huvudkontoret 

kan vara tidskrävande. Därför kan andra muntliga kanaler såsom videosamtal 

vara ett smidigare alternativ som kan användas som ett komplement för ett 

face-to-face möte.  
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Såväl vår uppfattning som Heides (2005) är att kommunikation har en stor 

betydelse för organisationer. Att helt enkelt kunna möta medarbetare och 

hålla dagliga konversationer, bidrar med trivsel på arbetsplatsen, vilket i sin 

tur leder till ett bättre utfört arbete hos arbetarna. Detta i sin tur bidrar med en 

förbättring av organisationen i helhet (Strid, 1999; Farrant, 2003) 

 

5.1.2 Intranät 

Utifrån resultatdelen svarade 68% av företagen att ett intranät användes för 

informationsspridning och 47% kryssade för intranätet som en kanal för 

internkommunikation. Anledningen till att siffrorna inte är högre är för att vår 

undersökning fokuseras på typer av omfattande företag vilket betyder att vi 

intervjuade mikro- och småföretag där många inte kryssade för intranätet. 

Heide, (2002) säger att intranätet är ett kraftfullt verktyg som implementeras 

för att förbättra den interna kommunikationen och informationsspridningen. 

Detta stämmer bra överens med vårt resultat för stora företag (Tabell, 4.15), 

där 100% av de stora företagen kryssade för intranätet som en kanal för 

kunskap och informationsspridning. Men eftersom mikroföretag har mindre 

än 10 anställda behöver de inte nödvändigtvis spendera pengar på ett intranät 

för att kommunicera eller sprida information, då förmodligen alla anställda 

sitter tillsammans i ett mindre kontor där alla kan nås snabbt genom face-to-

face konversationer. När man är så få kan det räcka med face-to-face möten 

och telefon, vilket de flesta mikroföretagen kryssade för (se Tabell. 4.6 och 

4.7). 

 

5.1.3 Email 

Liknande intranätet används e-mail för det mesta av de lite större företagen. 

Totalt har 81% av företagen kryssat för e-mail som en kanal för både 

kommunikation och informationsspridning. Resultaten visar att nästan 100% 

av alla medelstora och stora företag använder e-mail för både en 

kommunikations- och informationskanal (se Tabellerna 4.12, 4.13, 4.15 och 

4.16). Enbart 5% av de stora företagen som valde att inte kryssa för e-mail, 

vilket motsvarar 1 företag. Detta kan bero på att företaget istället har en egen 

sorts e-mail funktion inbyggt i intranätet som använts i företaget. Som 

nämndes tidigare svarade 100% av de stora företagen att de använde sig av 

intranät, vilket gör att det låter väldigt rimligt. Eftersom e-mail har snabbhet 

och masspridning (Smith & Mounter, 2008) till sin fördel låter det också 

väldigt rimligt att alla stora företag använder sig av e-mail då det handlar om 

att informera eller kommunicera med över 250 personer. 

 

 



   
 

   
 32 

5.1.4 Telefon 

Telefonen har visats sig vara en väldig populär kanal. 94% av respondenterna 

använder sig av telefon för internkommunikation och 74% använder 

telefonen för informationsspridning. Telefonen används annorlunda jämfört 

med mail och intranät. Vi ser telefonen som en privat kanal där förmedlaren 

väljer vem som ska ta emot budskapet. Genom e-mail kan man också 

bestämma vem man ska skicka till, men förmedlaren har ingen kontroll över 

vem som kan eller kommer att läsa meddelandet. Men genom telefon kan 

man säkert se till att budskapet kommer till rätt person och att budskapet 

förmedlas direkt. 

 

5.2 Övriga kommunikationskanaler 

Här diskuteras några av de övriga kommunikationskanalerna som företag 

använder. 

 

5.2.1 Sociala medier 

De sociala medier som resultaten berör är: Wiki, Facebook, LinkedIn, 

Twitter, Forum och Blogg. Dessa visar sig inte vara populära inom företag 

för att sprida kunskap och information samt för att kommunicera. Detta kan 

bero på att sociala medier främst används för att kommunicera med kunder 

då deras funktioner mest riktar sig mot det samt att marknadsföra sig istället 

för att använda det som en kommunikationskanal inom företaget. Ray (2012) 

skriver att email och sociala medier oftast har olika syften i företag. 

 

5.2.2 Skriftliga kanaler 

Från resultatet kan man se att dokument, manualer, anslagstavlor, brev och 

post-it-lappar har använts av ca 34%-50% av företagen som kanaler för 

endast informationsspridning. Att dessa kanaler har fått sådana höga 

svarfrekvenser även om face-to-face, telefonen, intranätet och e-mailen har 

visat sig vara populärare alternativ; kan bero på enkeltheten och fördelarna 

med dessa kanaler. Budskapsförmedlingen genom till exempel telefon kan 

ske snabbt vilket medför att man kan misstolka budskapet. Men genom dessa 

kanaler kan man i lugn och ro läsa innehållet och själv bestämma hur snabbt 

man ska ta in informationen (Erikson, 2008). Till exempel sätts viktiga 

meddelanden upp i anslagstavlor där de kan vistas upp i längre tid och på så 

sätt kommer alla i företaget förr eller senare se budskapet. Om sådana viktiga 

meddelanden skulle skickas genom mail, finns chansen att man missar den 

om man inte har ett strukturerat mailflöde (Smith & Mounter, 2008). 
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5.3 Jämförelse av olika företagsstorlekar 

Här diskuteras skillnaderna av användningen av kommunikationskanaler som 

de olika företagsstorlekarna har. Först diskuteras informationskanalerna, 

alltså de kommunikationskanaler som används för att sprida information och 

kunskap inom företagen. Därefter diskuteras kommunikationskanalerna som 

används för att kommunicera (tvåvägskommunikation) inom företagen.  

 

5.3.1 Informationskanaler 

Den stora likheten som finns gällande de informationskanaler som används i 

de olika företagsstorlekarna är telefon och face-to-face möte vilket är de 

kanaler som används mest av alla företagsstorlekar. Email ligger också på 

topp av alla företagsstorlekarna men i mikroföretagen ligger kanalen bara på 

33% medan de andra på över 80%. En annan skillnad av de populära 

informationskanalerna är att de flesta mikroföretag och små företag inte har 

ett intranät medan intranät är en av de populäraste kanalerna i de resterande 

företagsstorlekarna. Detta kan bero på att de mindre företagen inte behöver 

ett intranät och/eller att det är för dyrt att implementera. 

 

Antalet informationskanaler varierar i de olika storlekarna. Man kan se att det 

ökar i liten mängd med fler kanaler ju större företagen blir. Mikroföretagen 

har medelvärdet ca 3 kanaler per företag medan de stora företagen har 

medelvärdet ca 10 kanaler per företag. Anledningen beror troligtvis på att 

större företag behöver fler kanaler för att kunna kommunicera på grund av 

antalet anställda samt lokalstorlek och lokalisering. Det går att se att större 

företag använder sig mer av elektroniska kommunikationskanaler än mindre 

företag.  

 

5.3.2 Kommunikationskanaler 

För att kommunicera inom företagen är jämförelsen snarlik 

informationskanalerna. Face-to-face och telefon är de 

kommunikationskanaler som används mest. Det går att se en liten ökning i 

användningen av telefon då det går från 78% i mikroföretagen och upp till 

90% i de små företagen samt 100% i de resterande. Att alla mikroföretag inte 

använder telefon som kommunikationskanal kan bero på att de är väldigt små 

företag som inte behöver använda det under jobbtid. Likt 

informationskanalerna är användandet av email populärt bland de flesta 

företagsstorlekarna men inte lika mycket av mikroföretagen. Tittar man på 

intranätet är det en ökning från mikroföretagen till de stora företagen. I 

mikroföretagen används sällan intranät för att kommunicera inom företagen, 

däremot används det alltmer ju mer företagen ökar i storlek. Intranäten 

används mindre för att kommunicera än för att sprida information. 
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Ett intressant resultat var kommunikationskanalen chatt där inga 

mikroföretag och medelstora svarat att de använder till att kommunicera men 

däremot små företag med 50% och stora företag med 38% svarsfrekvens. 

Detta kan bero på att chattfunktioner också kan finnas i Intranät och 

företagen då valt att svara med det istället. 

 

Antalet kommunikationskanaler varierar likaså här i de olika storlekarna. 

Ökningen i medelvärde per företag är inte lika stor som 

informationskanalerna men det ökar från mikroföretagen till de stora 

företagen med 3 till 6 kanaler.  

 

5.4 Jämförelse med tidigare studie 

För att ytterligare stärka Farrant (2003) och Smiths (2008) antagande att 

muntliga kanaler föredras mest, kan man även kolla på Johnsens et al (2012) 

resultat (se Fig. 2.1), där tabellen visar att olika slags face-to-face möten har 

använts mest.  

 

Johnsens et al (2012) använde sig av en kvantitativ datainsamling, genom att 

skicka ut webbenkäter till de största företagen i Danmark, medan vår studie 

fokuserar på alla storlekar av företag som finns i Sverige genom att både 

utföra intervjuer och skicka ut enkäter. Då vi fick ett bortfall på ca 67% av 

enkäterna som skickades ut, fick de ca 49% bortfall.  Detta kan bero på att 

metoden som enkäterna skickades ut var annorlunda. Johnsen et al (2012) tog 

första kontakt med de 364 företag på telefon för att bli hänvisade en 

kontaktperson som enkäten kunde skickas till, däremot blandade vi metoden 

med att besöka olika företag fysiskt utan bestämt möte. 

 

Utifrån tabellerna (Fig 2.1, Tabell 4.15 och Tabell 4.16) kan man se att 

resultatet är detsamma, att face-to-face möten, intranät och email är de 

kanaler som är populärast. Men en kanal som Johnsens et al (2012)  inte hade 

med i deras kommunikationslista är telefonen och enligt vårt resultat är 

telefonen en kanal som använts ofta för att både sprida information och 

kommunicera med varandra i stora företag. 

 

En annan skillnad är att vi har belyst så många olika kommunikation- och 

informationskanaler som möjligt. Vi har med kanaler som används av få 

företag, såsom LinkedIn, broschyrer, företagstidningar och post-it-lappar. 

Detta gjordes inte av Johnsens et al (2012), där de istället valde att använda 

sig av alternativet ”övriga kanaler”. Även vi har alternativet ”övriga” i 

enkäten. Men detta för att det kan finnas företag som använder sig av kanaler 

som vi inte känner till. Dock kan respondenten i vår enkät fylla i en egen 
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kanal istället för att bara kategorisera de som ”övriga” vilket gjorde att vi 

kunde ha med det i resultat. 

 

5.5 Metodreflektion 

Metoderna som användes för datainsamlingen och analysen tycker vi ha 

fungerat väldigt bra. Vi märkte tidigt att det krävdes en god kontakt med 

företagen för att de skulle svara på webbenkäten. Därför var det bra att vi 

började åka ut och intervjua i god tid på arbetsplatserna och få svar direkt 

istället för att vänta på att få svar på utskickade webbenkäter. Användningen 

av Google-formulär var väldigt hjälpsamt och sparade oss mycket tid.    
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6. Avslutning 
Avslutningsvis återberättas introduktionen med en kort redogörelse av 

arbetet. Därefter beskrivs den slutsats som kommit fram från forskningen och 

slutligen förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1 Kort redogörelse 

Syftet med forskningen är att bidra med beskrivande kunskap om vilka 

kommunikationskanaler som används inom företag. Den tar också reda på om 

kanalerna används till kunskaps- och informationsspridning och/eller till att 

kommunicera. Skillnader på användningen av olika kommunikationskanaler i 

olika företagsstorlekar tas också upp. Detta besvaras genom att ha samlat in 

data från 47 olika företag. 

 

6.2 Slutsats 

Den slutsats som kommit fram från forskningen är att de flesta företag främst 

använder face-to-face möte utav alla tjugotre kommunikationskanaler som 

olika typer av företag visat sig använda sig av (se Tabell 4.3). Detta följt av 

email och telefon vilket de flesta typer av företag använder väldigt ofta till 

både informationsspridning och kommunikation. Olikheter och skillnader 

börjar visa sig mer med kommunikationskanalen intranät, vilket 

mikroföretagen knappt använder sig av, däremot är intranät en av de 

populäraste kommunikationskanalerna när man tittar på de större 

företagsformerna. De kommunikationskanaler som ca hälften av företagen 

använder är dokument, anslagstavlor/whiteboards och manualer. Dessa 

används till kunskap och informationsspridning. Brev, post-it-lappar och 

broschyrer används av lite färre än hälften av företagen, även de används för 

kunskaps- och informationsspridning. De kommunikationskanaler som inte är 

lika populära för att kommunicera med, men som ändå används i ca en 

tredjedel av alla företag som intervjuats, är SMS, chat, videosamtal och 

headset kommunikation.  Det märks tydligt att social medier inte används av 

så många företag för internkommunikation då resultaten visar att runt 10% av 

företagen använder sig av det. Skillnaden mellan de mindre företagen jämfört 

med de stora företagen är att de mindre använder sig av färre 

kommunikationskanaler. Det går också att se att mindre företag använder sig 

mindre av elektroniska kommunikationskanaler medan de större företagen 

använder sig väldigt mycket av det.   
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom vår forskning inriktar sig på den interna kommunikationen och inte 

kommunikationen ut till kunder kan en fortsatt forskning vara att man 

inkluderar kommunikationskanalerna som används ut till kunder. Detta kan 

sedan jämföras med den interna kommunikationen för att se skillnader i 

kommunikationskanaler som används inom företagen och de 

kommunikationskanaler som används för att kommunicera ut till kunder. 

 

Ett annat förslag kan vara att undersöka det tekniska perspektivet i 

kommunikationskanalerna. Exempel på frågor att besvara kan vara; hur de 

olika kanalerna används, hur effektiva de olika kanalerna är och vilka kanaler 

som används till olika syften samt varför. 

 

Det kan vara intressant att göra samma forskning några år framöver för att se 

skillnader i användningen av kommunikationskanaler. Det kanske då har 

tillkommit fler kommunikationskanaler och vissa av de kanaler som finns nu 

kanske inte används mer framöver. 
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