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Abstrakt 
I dag så sprids information på ett helt annat sätt än vad den gjorde för både fem och tjugo år 
sedan och i takt med att tekniken utvecklas så förändras vårt sätt att ta del av information. På 
många arbetsplatser så är informationsspridning en central del av verksamheten, och tidigare 
forskning har visat att effektiv spridning av information ökar möjligheterna för företaget att 
utvecklas. Denna studie har undersökt hur information bör kommuniceras till medarbetare 
inom en organisation. En åtskillnad mellan kanal och medium har gjort det möjligt att 
särskilja hur information meddelas och hur den presenteras. Detta har lett till ett resultat som 
visar på att medarbetare på företaget föredrar att få information presenterad för sig muntligt, 
och att det finns en viss skillnad när information skall meddelas. Studien grundar sig i en 
fallstudie inom ett företag som är verksamt inom el- och teknikbranschen. För att kunna 
generera en tydlig bild av hur informationsspridningen ser ut på företaget så har en kvalitativ 
intervju genomförts, vilket har kopplats samman med en mer specifik enkätundersökning. 
 
Abstract 
Today information dissemination is completely different comparing to both five and twenty 
years ago, and as the technology develops, so does our way of accessing information. In many 
workplaces information dissemination is a key process and previous research has shown that 
effective information sharing increases the potential for the company to develop. This study 
has examined how information ought to be communicated to cowerkers within a company.  
A distinction has been made between channel and medium and has made it possible to 
determine how information is being notified and how information is being presented. This has 
led to a result showing that coworkers prefers information being presented orally, and that it is 
a difference when the same information is being notified. The study is based on a case study 
within a company active in the electrical and engineering industry. A qualitative interview 
and a quantitative survey has made it possible to generate a clear picture of how the 
information dissemination looks like in the specified company. 
 
 
Nyckelord: informationsspridning, kunskapshantering, information, kunskap, 
kommunikation, företagsinformation, intranät. 
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1. Inledning 
Information ser annorlunda ut i dag jämfört med vad den gjorde för tjugo år sedan (Hassan, 
2008). Information kan i dag transformeras och överföras i form av strängar bestående av 
ettor och nollor som kallas bytes där varje etta och nolla är en bit som hanteras digitalt med 
våra mobiler och datorer och med hjälp utav internet (van Dijk, 2006, s. 9). Innan tekniken 
möjliggjorde detta så kunde information utbytas mellan två mänskliga individer under ett 
längre samtal medan det i dag sker tusentals utbyten av information i en bråkdel av en 
millisekund och det är inte alltid mellan två mänskliga individer utan information hanteras 
numera även av datorer (Grover et al., 2015). Det snabbföränderliga och ständigt 
uppkopplade samhälle vi lever i idag påverkar inte bara vårt sätt att leva, men även hur vi 
arbetar och tänker. Vi blir hela tiden överösta med information som vi måste selektera utifrån 
och kritiskt granska för att kunna urskilja vad som är användbart i en viss situation och 
säkerställa informationens äkthet. På arbetsplatsen är informationsspridning en central del av 
verksamheten eftersom att effektiv spridning av information kan ha en positiv påverkan på 
medarbetares kunskaper och därmed hela företagets utveckling (Nonaka, Toyama & Konno, 
2000; Keller, 2007). 
 
I takt med att tekniken utvecklas så skapas nya digitala verktyg som resulterar i att fler 
kanaler och olika medium skapas och kan användas i större utsträckning än tidigare. Det gör 
det även möjligt att särskilja hur information meddelas och hur den presenteras. Information 
behöver inte längre kommuniceras endast via mail eller endast genom fysiska möten utan det 
är numera möjligt att först meddela att information kommer göras tillgänglig eller presenteras 
genom att, till exempel notifiera om det via ett intranät, för att sedan presentera informationen 
genom en film på Youtube. På samma sätt kan information spridas genom videokonferenser 
och digitala interaktiva forum vilket gör att de traditionella kanalerna såsom brev och möten 
inte nödvändigtvis behöver vara normen när det kommer till spridning av företagsinformation.   
 

1.1. Bakgrund 
Bakgrunden till denna studie grundar sig i problematiken kring att, som företag, nå ut med 
information på rätt sätt och till rätt medarbetare (Heide, 2002). I dag så sker stor del av 
företags informationsspridning via mail, möten och intranät. Dessa kanaler kan vara 
tidsineffektiva och svårhanterliga vilket skapar onödiga kostnader för företag, men det kan 
även göra att viktig information förblir ouppmärksammad. Tidigare forskning har kunnat visa 
att information bör hanteras olika beroende på dess innehåll, vem det är som är avsändare, 
samt hur den presenteras (Kupritz & Cowell, 2011; White, Vanc & Stafford, 2010). Trots att 
sättet att hantera information har förändrats radikalt de senaste åren och trots det faktum att 
intranät sedan flera år tillbaka har implementerats av de flesta företag så är mailen fortfarande 
den övergripande kommunikationskanalen (Davidsson & Findahl, 2016; Wajcam, 2015).  
 
Tillgängligheten till nya digitala teknologier i kombination med internet har möjliggjort att 
information kan spridas snabbare och enklare nu än vad som tidigare vad möjligt (Groover et 
al., 2015; Hassan, 2008; Webster, 2007). I dag lever vi i vad vissa kallar ett 
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informationssamhälle vilket innebär att information och kanske framförallt spridningen av 
den är en oumbärlig del av vardagen (Heide, 2002; van Dijk, 2006; Webster, 2007). Van Dijk 
(2006) problematiserar informationssamhället och menar att det kan skapa ett utanförskap 
mellan de individer som deltar och tar till sig internet och den digitala teknologin mer än de 
som inte gör det. I rapporten ”Svenskarna & Internet” (2016) presenteras ökningen av 
internetanvändningen som även visar positiva siffror vad gäller de som har tillgång till 
internet, men trots detta så är det långt ifrån alla som känner sig delaktiga i 
informationssamhället. Det beror dels på okunskapen kring tekniken (en av fyra känner sig 
inte datorkunnig) och dels att det fortfarande finns de som inte använder internet eller som 
inte äger en dator, mobil eller surfplatta över huvud taget. Det råder inga tvivel om att det 
finns ett gap mellan den digitala och den analoga generationen (Hornliden & Fritz, 2016) och 
trots att vanliga böcker fortfarande är något som de flesta läser så har ljudböcker tagit en stor 
marknadsandel (Wikberg, 2015). På samma sätt som läsning har ersatts med lyssning så har 
vårt sätt att ta del av information förändrats radikalt de senaste åren (Grover et al. 2015), men 
vad är egentligen information?  
 
Webster (2007) problematiserar information och menar att definitionerna är flera och går isär 
och beskriver dels information som något meningsfullt och dels som något som varken kräver 
mening eller förståelse utan existerar oavsett mottagare (Webster, 2007, s. 26).  
 

1.2. Definitioner 
För att det ska vara tydligt vad som syftas till i denna studie så kommer här ett antal 
återkommande begrepp att definieras. 
 
Information 
Information definieras i denna studie som ett registrerat meddelande (Grover et al., 2015) som 
innehåller data som har satts samman och tilldelats en viss mening av vad som definieras som 
sändare (Davenport & Prusak, 2000; Kress, 2009).  
 
Sändare & Mottagare 
Sändaren är den som kommunicerar meddelandet vidare till mottagaren och mottagaren är 
den som informationen är tänkt att kommuniceras till (Heide, 2002).  
 
Kanal & Medium 
När information ska spridas så behöver den göra det via någonting som i denna studie kallas 
kanal. En kanal kan beskrivas som den lösning som möjliggör själva spridningen av 
informationen och kan till exempel vara ett ”brev”.  
När informationen har nått mottagaren så behöver den presenteras genom ett medium. Ett 
medium är i denna studie det som möjliggör att mottagaren kan ta del av informationen och 
därmed få den presenterad för sig, det kan exempelvis vara genom en ”film”.  
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1.3. Problemformulering 
Det finns inget universellt sätt att sprida information, utan forskning har visat att det kan skilja 
sig avseende informationens innehåll, vem det är som är sändare respektive mottagare av 
informationen och hur informationen i sig ska presenteras (Heide, 2002; White, Vanc & 
Stafford, 2010). Problemet är att mängden tillgänglig information är större i dag än vad den 
var för både tio och tjugo år sedan och att tekniken förändras allt snabbare, vilket ökar vikten 
av att hålla sig uppdaterad om förändringar både som individ och företag. Det är lätt att fastna 
i gamla vanor, men för att kunna utvecklas så måste förändringar vara en del av 
arbetsprocessen och det är så företaget kan skapa en lärande organisation som ser nya saker 
som en möjlighet eller utmaning och inte som ett problem. Om informationsspridning inom 
företag skall ske effektivt så måste det finnas kunskap om den tillgängliga tekniken, men även 
vetskap om vilken information som bör meddelas och presenteras på vilket sätt och därmed ha 
möjligheten att särskilja olika typer av information.  
 

1.4. Syfte & bidrag 
Syftet med denna studie är att kartlägga vilket medium och vilken kanal som bör användas för 
att kommunicera ut en viss typ av intern företagsinformation och om det finns ett samband 
mellan valet av kanal och medium och medarbetares ålder.  
 
Som introducerats ovan så har tidigare forskning visat på att det finns skillnader i hur 
information kan spridas, vilket kommer att behandlas mer ingående under avsnittet ”Relaterad 
forskning”, men för att göra det tydligt vad det är denna studie ämnar bidra till inom 
forskningsområdet så kommer här en distinktion att göras. Den tidigare forskningen har bland 
annat kunnat visa att viss information bör kommuniceras ansikte mot ansikte medan annan 
information bör kommuniceras via exempelvis mail och brev (Kupritz & Cowell, 2011; Palvia 
et al., 2011; White, Vanc & Stafford, 2010). Detta kan bland annat avgöras beroende på vem 
som är sändare och mottagare av informationen, informationens karaktär och dess 
begränsningar och om informationen anses vara viktig för mottagaren.  
 
I denna studie så kommer kanal och medium att särskiljas i en meddelandeform (kanal) och en 
presentationsform (medium) och ämnar därmed visa på om det finns skillnader i valet av kanal 
respektive medium när olika typer av information skall meddelas och presenteras. Sedermera 
avser denna studie även att undersöka om det finns ett samband mellan valet av kanal och 
medium och medarbetares ålder. Denna typ av åtskillnad är intressant eftersom att vi lever i en 
tid då digitala artefakter gör det möjligt att kommunicera på helt nya sätt. Ett mail behöver inte 
nödvändigtvis innehålla informationen i sig, utan kan vara den kanal som gör det möjligt att ta 
del av informationen via exempelvis Youtube eller företagets intranät. På liknande sätt kan du 
bli meddelad via brev om att information kommer att presenteras för dig muntligt vid nästa 
frukostsamling och likaså omvänt. Det blir därmed intressant att se om information bör spridas 
i kombination med olika typer av kanaler och medium och i så fall vilken typ av information 
som bör kommuniceras på vilket sätt. 
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1.5. Frågeställning 
För att uppnå syftet så har en övergripande frågeställning formulerats och till den tre stycken 
underfrågor enligt följande: 
 

Vilka kanaler och medium är mest lämpade för att kommunicera olika typer av 
företagsinformation till medarbetare? 
 - Vilka preferenser har personer angående hur olika typer av information meddelas? 

- Vilka preferenser har personer angående hur olika typer av information presenteras? 
 - Finns det ett samband mellan dessa preferenser och personens ålder? 

 

1.6. Avgränsning 
Den här studien är avgränsad till ett företag som är verksamt inom el- och teknikbranschen 
och har ca 1700 anställda runtom i Sverige. På grund av sekretess så kommer företaget att 
beskrivas som ”Fallföretaget”. Fallföretaget är ett av 15 bolag inom en större koncern, och är 
det bolag som har flest antal anställda, vilket är en av anledningarna till att det valts ut som 
studieobjekt. Dessa 15 bolag har en gemensam supportavdelning och kommunikation har 
skett mellan både supportavdelningen och Fallföretaget vilket beskrivs mer i detalj under 
metodavsnittet. Forskningsområdet är avgränsat till spridningen av intern information inom 
Fallföretaget. 
 

1.7. Disposition 
 
Inledning 
I detta avsnitt introduceras läsaren till ämnet information och olika problemområden diskuteras. 
Avsnittet avslutas med att klargöra syftet och det verkliga problemet samt vilken frågeställning som 
skall besvaras. 
 
Relaterad forskning 
I detta avsnitt så behandlas tidigare forskning och teorier som på olika sätt problematiserar 
information och spridningen av intern information inom företag. 
 
Metod 
I detta avsnitt så behandlas hur genomförandet av studien har gått till och vilka metoder som har 
använts för att samla in data. 
 
Resultat 
I detta avsnitt presenteras och redovisas resultatet med hjälp av både citat från intervjun och tabeller 
och diagram från enkätundersökningen. 
 
Analys 
I detta avsnitt kopplas resultat samman med den relaterade forskningen och de teorier som 
presenterades i forskningsavsnittet.  
 
Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultaten och den analys som gjorts kopplat till den relaterade forskningen.  
I detta avsnitt behandlas även studiens brister och begränsningar och vidare studier.  
 
Slutsats 
I detta avsnitt så behandlas svaren på frågeställningen och resultatet knyter an till studiens syfte. 
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2. Relaterad forskning 
I detta avsnitt så behandlas tidigare forskning och teorier som på olika sätt problematiserar 
information och spridningen av intern information inom företag.  

2.1. Kunskapshantering 
Under inledningen så introducerades vikten av utveckling inom företag och hur information 
är en del av denna utveckling, vilket gör det intressant att diskutera området ytterligare. 
 
Relaterad forskning har fokuserat till stor del på information som något som ryms inom 
kunskapshantering (knowledge management), där information som skickas tas emot av 
önskad mottagare som sedan har möjligheten att omvandla informationen till någon form av 
handling (Davenport & Prusak, 2000; Grover et al., 2015; Nonaka, Toyama & Konno, 2000). 
I företag så är informationsspridning en väsentlig del av verksamheten eftersom att det är med 
information som kunskap skapas och med kunskap som företag kan utvecklas (Keller, 2007; 
Nonaka, Toyama & Konno, 2000).  
 
Det är viktigt att här poängtera att information inte är samma sak som kunskap. Ett citat av 
Heide (2002) belyser problemet på det här sättet: ”Jag har information, men jag förstår den 
inte (…) Jag har kunskap, men jag förstår inte vad den betyder” (Heide, 2002, s. 35). 
Information kan spridas genom en dator med internetuppkoppling och ett mailprogram, 
medan kunskap kräver mer av både sändaren och mottagaren i sammanhanget. Kunskap kan 
också definieras olika beroende på situation och hur den tolkas. 
 
Davenport & Prusak (2000) beskriver kunskap som något som består av data och information. 
Data har ingen mening utan är objektiva fakta om händelser. När data sätts samman eller 
används av någon eller något så kan det omvandlas till ett meddelande och överföras till 
någon eller något, vilket gör att det blir till information. När information sätts samman och 
tilldelas en viss mening i ett sammanhang så kan kunskap skapas. Effektiv hantering av 
informations- och kunskapsspridning inom företag gör det möjligt att hantera förändringar 
mer effektivt, vilket i sin tur kan stärka möjligheten för företaget att utvecklas (Heide, 2002; 
Keller, 2007; Nonaka, Toyama & Konno, 2000). 
 
För att information och kunskap ska kunna hanteras effektivt så måste kommunikationen 
inom företaget vara välfungerande. Shannon (1948) har undersökt hur information som 
kommuniceras kan förändras från det att informationen lämnat den ursprungliga källan tills 
det att den når sitt mål, på grund av vad som definieras som brus. Shannon beskriver denna 
händelse som något som kan uppstå i ett kommunikationssystem bestående av informationens 
ursprungliga källa (1) som producerar själva meddelandet, en sändare (2) som sprider 
meddelandet vidare genom en viss kanal (3) och en mottagare (4) som gör det möjligt att 
meddelandet når det tänkta målet (5). Det är när meddelandet är mellan sändaren och 
mottagaren som bruset kan uppstå och som eventuellt gör att det ursprungliga meddelandet 
förändras. Shannons modell av kommunikationssystemet har utvecklats av Warren Weaver 
som applicerat modellen på olika sorters kommunikation, och det som senare skulle komma 
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att bli Shannon & Weavers matematiska kommunikationsteori (Shannon & Weaver, 1949) har 
fått kritik för att vara allt för linjärt och vertikalt utformad (Corominas-Murtra, Fortuny & 
Solé, 2014; Klüver, 2010), men modellen är, trots kritiken och det faktum att den är mer än 50 
år gammal, fortfarande aktuell då den belyser ett problemområde som är pågående och som 
utvecklas i takt med tekniken.  
 

2.3. CMC & intranät 
I takt med att tekniken förändras så skapas nya verktyg som gör det möjligt att kommunicera 
oberoende av tid och rum vilket gör CMC och intranät till två intressanta begrepp att 
behandla.  
 
När tekniken utvecklas så uppstår nya kommunikationsverktyg som skapar både problem och 
möjligheter för individer och företag. CMC är en sådan teknik och används när individer 
kommunicerar meddelanden med hjälp av datorer och internet (Cheng, 2010). CMC är ett 
interaktivt kommunikationsverktyg där användare kan kombinera ett flertal medium för att 
kommunicera ett meddelande till önskad mottagare med hjälp av en dator som är uppkopplad 
mot internet.  
 
CMC gör det möjligt att kommunicera genom vad som kan definieras som intranät (Heide, 
2002). Intranät beskrivs av Heide som ett eget internet inom en organisation där allt innehåll 
är till för alla inom organisationen och möjliggör att kommunicera likväl vertikalt som 
horisontellt. Fördelarna med CMC och intranät är dels att användaren kan granska det 
meddelande som ska skickas eller publiceras och dels att det bryter tids- och rumsbarriärer 
vilket gör det till ett kostnadseffektivt sätt att kommunicera på (Heide, 2002). Intranät 
försvagar även tidigare maktspel som var vanligt förekommande inom den traditionella 
kommunikationskulturen där information endast var för ett fåtal priviligierade.  
 
I intranät är medarbetare själva författare och läsare av det som publiceras och kan även delta 
interaktivt genom att kommentera, korrigera, lägga till och ta bort innehåll. 
Kommunikationskulturen går därmed från ”push” till ”pull” vilket innebär att medarbetare - 
den traditionella mottagaren - inte längre bara är mottagare av information utan även 
interagerar med den och ser till att de själva har den information dem behöver. Detta gör det 
möjligt för alla medarbetare inom en organisation att kommunicera med varandra vilket kan 
stärka medarbetarens känsla av att vara betydelsefull, men det skapar även nya roller vilket 
kan vara problematiskt (Heide, 2002; Sproull & Kiesler, 1991). CMC gör det möjligt att 
kommunicera genom intranät och det är delvis med hjälp av intranät som traditionella 
hierarkiskt styrda kommunikationskulturer transformeras till mer användarcentrerade 
kommunikationsverktyg, vilket ställer höga krav på den (tidigare) traditionella mottagaren. 
Det blir således upp till varje medarbetare att till stor del själv söka rätt på information som 
krävs inför olika situationer och det är således upp till varje användare att själva kommunicera 
om behov finns.  
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För att CMC och intranät ska vara användbart inom en organisation så måste de tekniska 
lösningarna finnas tillgängliga för alla medarbetare vilket problematiseras i The Digital 
Divide (van Dijk & Hacker, 2003, van Dijk, 2006;). 
 

2.4. The Digital Divide 
Teknikutvecklingen har lett till att det kan vara svårt att hänga med i rådande trender och det 
blir således intressant att problematisera fenomenet som introducerades i inledningen av 
denna studie – det digitala gapet. 
 
The Digital Divide (van Dijk & Hacker, 2003; van Dijk, 2006) eller som det även kallas på 
svenska – Det digitala utanförskapet (Marking, 2013), är det fenomen som visar på att det 
finns en stor andel individer som på något sätt inte känner sig delaktiga i det digitala 
samhället. I The Digital Divide beskrivs utanförskapet som något som beror på följande:  
1. Brist på grundläggande digital erfarenhet på grund av bristande intresse, datorångest och en 
känsla av ointresse till den nya teknologin (”mental access”), 2. Avsaknad av dator och 
nätverksåtkomst (”material access”), 3. Brist på digitala färdigheter på grund av icke- 
användarvänlig och otillräcklig utbildning eller socialt stöd (”skills access”), och 4. Brist på 
omfattningen av användandet av tekniken (”usage access”). The Digital Divide 
problematiserar det digitala utanförskapet ur ett samhällsperspektiv där individer agerar i vad 
som beskrivs som nätverks- och informationssamhället (van Dijk, 2006). Nätverks- och 
informationssamhället, beskriver van Dijk, är de samhällen som uppstår när olika grupper 
bestående av individer och företag nätverkar och utbyter information i olika kluster. Om en 
grupp besitter mer kunskap eller har större möjlighet att ta till sig viss information genom 
digitala tekniska lösningar och en annan grupp inte har samma möjlighet så uppstår ett gap 
mellan dessa grupper.  
 
Inom en organisation kan det digitala utanförskapet appliceras på medarbetare som har större, 
respektive mindre möjlighet att hantera digitala tekniska lösningar. Möjligheten baseras på de 
fyra problemområden som beskrivits ovan vilket kan förstärkas av en organisation som 
antingen främjar eller hämmar dessa områden. Det vill säga om en organisation frigör tid till 
att använda digital teknik, tillhandahåller och tillgängliggör de nödvändiga verktygen för att 
använda den, ger en grundläggande utbildning i hur den används och upprätthåller ett system 
som möjliggör användandet så främjar organisationen möjligheten att ta del av information 
genom digitala tekniska lösningar och minskar därmed indirekt på gapet. 
 

2.5. Multimodalitet och modalitetseffekten 
Multimodalitet och modalitetseffekten är två begrepp som dels beskriver hur kommunikation 
av information skiljer sig avseende dess tilldelade mening och i vilket sammanhang den 
kommuniceras och dels om det finns ett sätt som är överordnat något annat i en given 
situation, vilket gör det intressant att behandla i denna studie. 
 
Information kan kommuniceras i vad Kress (2009) beskriver som modes vilket innebär att 
sändaren använder sig av exempelvis ”skriven text” för att kommunicera och där den ”skrivna 
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texten” är en mode. Modes används för att kommunicera ett meddelande utifrån en viss 
kontext där sändaren tilldelar en mode en viss mening genom att den tillskrivs en särskild 
ordning där en mode kan vara över- eller underordnad, kompletterande eller förstärkande och 
som sedan kan komma till uttryck på olika sätt. En ”skriven text” kan till exempel behöva 
kompletteras med en ”bild” (eller vice versa) - för att förtydliga dess innebörd, på samma sätt 
som en ”film” kan behöva ”tal” för att läsaren ska begripa dess syfte. Det är när flera modes – 
”tal”, ”bild”, ”skriven text” etcetera – kombineras i ett enda meddelande som det 
kommuniceras multimodalt.  
 
Modalitetseffekten uppstår när två modes tillsammans överträffar den ena eller den andra i en 
given situation (Leahy & Sweller, 2011). När information ska kommuniceras kan det därför 
ske på olika sätt och påverkar mottagarens minne därefter (Baddely & Hitch, 2010). Baddely 
& Hitch har delat upp minnet i arbetsminne och långtidsminne där det första är en 
vidareutveckling av vad som kallas korttidsminne. Arbetsminne innebär att mottagaren inte 
bara lagrar information under en limiterad (oftast kort) tid, utan även hanterar och 
manipulerar den utifrån den givna situationen och därmed gör den användbar och värdefull. 
Hanteringen av informationen i arbetsminnet har Baddeley & Hitch delat upp i två subsystem 
som kallas The Phonological Loop, som hanterar det som kommer till uttryck i tal och The 
Visuaspatial Sketchpad, som hanterar det visuella. När information kombineras genom två 
modes som innefattar båda subsystemen så kan inlärningsförmågan hos individer öka vilket 
gör att informationen som kommuniceras, lättare kan omvandlas till kunskap, vilket i sin tur 
gör att dessa två överträffar endast det visuella eller endast det som kommer till uttryck i tal 
(Leahy & Sweller, 2011). Detta är individuellt och svårt att generalisera eftersom att vissa har 
större respektive mindre kapacitet att hantera data, information och således kunskap och 
eftersom att det till stor del beror på vilket sammanhang och vilken situation informationen 
kommuniceras. Säljö (2009) problematiserar detta och har tittat på hur inlärningsförmågan 
påverkas av nya digitala teknologier och beskriver hur dessa kan vara verktyg som hanterar 
och lagrar data åt oss, vilket i så fall förkastar kraven på individen att utnyttja sitt eget minne. 
Detta gör att arbetsminnet och således modalitetseffekten blir överflödig och de nya digitala 
teknologierna får en mer betydande roll. 
 

2.6. Sändare & mottagare av information 
Det krävs två för att kommunicera, men det finns otaliga sätt att kommunicera på, och detta 
kommer problematiseras i detta stycke. 
 
Information måste kommuniceras på rätt sätt för att den ska få önskad effekt (Heide, 2002). 
Daft & Lengel (1986) kategoriserar olika medium för att kommunicera information och 
tilldelar dessa medium olika egenskaper baserat på dess kapacitet att hantera data i vad de 
beskriver som information richness (senare media richness). Författarna beskriver hur 
information kan kommuniceras via ansikte mot ansikte, via telefon och via texter och skrivna 
dokument och menar att olika medium skiljer sig avseende: 1. Graden av återkoppling, det 
vill säga hur snabbt och enkelt du kan ge återkoppling på det som har kommunicerats. 2. Om 
informationen kommuniceras via ljud, bild eller text eller genom en kombination av flera. 3. 
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Om informationen är personlig eller allmän, och 4. språket som används vid 
kommunikationen, det vill säga om informationen kommuniceras med ett visst tonläge, 
kroppsspråk och ansiktsuttryck. Deras studie visar att information som karaktäriseras av 
osäkerhet och eller tvetydighet skall kommuniceras genom ett rikt medium där ansikte mot 
ansikte är det medium som är mest rikt och texter och skrivna dokument det medium som är 
minst rikt baserat på dem fyra egenskaperna listade ovan.  
 
Information richness har fått kritik eftersom att studier har visat motsatsen (Denis & Kinney, 
1998; El-Shinnawy & Markus, 1997; Ottondoe et al., 2008; Palvia et al., 2011), men även 
eftersom att ny digital teknik har gjort det möjligt att kommunicera med hjälp utav medium 
som tidigare inte varit tillgängliga, vilket bjuder in till diskussion. 
 
Information richness kan anses vara daterad, men den problematiserar vårt sätt att 
kommunicera och belyser områden som påverkas av hur tekniken förändras. Palvia et al. 
(2011) har undersökt valet av medium baserat på meddelandets karaktär vilket är direkt 
kopplat till information richness, men författarna har även tittat på de begränsningar som 
uppstår i sammanhanget vilka innefattas av olika behov enligt följande: 1. Om meddelandet är 
brådskande och därmed behöver nå mottagaren snabbt. 2. Behovet av social interaktion, det 
vill säga om sändaren är i behov av att knyta kontakt med mottagaren eller om det finns 
behov av att skapa en tätare kommunikation mellan sändare och mottagare. 3. Behovet av 
konfidentialitet, det vill säga om informationen bör hanteras varsamt för att inte spridas till fel 
personer. 4. Behovet av informationsintegritet, det vill säga hur väl innehållet av meddelandet 
eller informationen som kommuniceras stämmer överens med dess ursprung och 5. behovet 
av spårbarhet/ansvarighet, det vill säga i hur hög grad det går att gå tillbaka till sändaren och 
skaparen av meddelandet.  
 
Deras studie visade att meddelanden som karaktäriseras av hög osäkerhet och eller 
tvetydighet inte nödvändigtvis behöver kommuniceras genom, vad Daft & Lengel beskriver 
som ett rikt medium, såsom ansikte mot ansikte och inte heller visade deras studie att 
meddelanden som karaktäriseras av låg osäkerhet och eller tvetydighet inte nödvändigtvis 
behöver kommuniceras genom, vad Daft & Lengel beskriver som ett icke-rikt medium såsom 
skrivna texter. Deras studie visade istället att begränsningar som uppstår i sammanhanget har 
större tyngd vad gäller valet av medium. Trots att valet av medium skilde sig åt beroende på 
vilka behov som behövde tillgodoses i sammanhanget så var mailen det alternativ som valdes 
i de flesta av fallen. När det fanns ett behov av snabb återkoppling, ett behov av integritet 
eller ansvarighet så var mailen att föredra. När det fanns ett behov av social interaktion eller 
behov av konfidentialitet var ansikte mot ansikte att föredra. 
 
Kupritz and Cowell (2011) har intervjuat anställda på en bank och undersökt vilken specifik 
information som bör hanteras via mail och vilken specifik information som bör hanteras 
ansikte mot ansikte. Undersökningen visade att personlig information och information som 
kan vara känslig bör tas ansikte mot ansikte, medan information som innehåller mycket 
detaljer och som till exempel berör företagspolicy eller när nästa möte infaller i högre grad 
bör tas via mail. Författarna belyser även det faktum att fler och fler sitter vid datorn under 
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långa perioder av arbetsdagen där ny teknik, såsom digitala kommunikationsvägar är nära till 
hands vilket både skapar problem och möjligheter – det blir lättare att nå ut till många 
medarbetare genom till exempel mail, men det kan i sin tur föra med sig problem i form av att 
medarbetare avbryts i deras dagliga arbetsuppgifter.  
 
Tillgängligheten av den digitala tekniken gör att vi hela tiden är uppkopplade och ständigt 
nåbara, vilket kan leda till ett informationsöverflöd, vilket leder till vikten av att kunna 
identifiera vilken typ av information som är nödvändig i sammanhanget (Giddings, 2008; 
Siemens, 2005). I dagens samhälle sitter vi många gånger inte på informationen i sig, men har 
tillgång till den, vilket gör det särskilt viktigt att veta hur informationen kan nås – att man 
med hjälp av rätt verktyg såsom mobiltelefon och internet - kan ta reda på vad som behövs 
vid det specifika sammanhanget.  
 
White, Vanc & Stafford, (2010) skriver i deras studie om hur information uppfattas olika 
beroende på om den kommuniceras via mail och hemsida (digitalt) eller ansikte mot ansikte 
(analogt) och vem informationen kommer ifrån. Svaren från deras studie visar att information 
ansikte mot ansikte uppskattas mer och anses vara mer viktig än information via digitala 
kanaler. Studien visar även att sändaren är av stor betydelse och att information som 
kommuniceras av rätt person, till exempel direkt av VD:n, är viktig information, medan 
information som kommuniceras av någon lägre ned i hierarkin bemöts annorlunda. Det 
förstnämnda kan leda till att organisationer som är hårt styrda ovanifrån kan upplevas som 
mindre hierarkiska vilket ger medarbetare en känsla av större betydelse, medan det 
sistnämnda kan få motsatt effekt. 
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3. Metod 
För att få fram ett resultat som kan besvara frågeställningarna som behandlats tidigare så 
har både en kvantitativ och en kvalitativ forskningsdesign använts i denna studie. Detta för 
att göra det möjligt att inhämta både bred och mer specifik kunskap inom området. 
 
En kombination av deduktiv och induktiv forskningsansats har använts för att strukturera upp 
arbetet för denna studie (Patel & Davidson, 2011). Den deduktiva forskningsansatsen har 
använts för att analysera skeenden med hjälp av befintliga teorier för att sedan ha möjligheten 
att kunna dra vissa slutsatser om enskilda företeelser. Fördelen med deduktiv forskningsansats 
är att den, genom befintliga teorier, ger en högre grad av objektivitet och därmed blir mindre 
färgad av forskarens subjektiva tolkningar. Den induktiva forskningsansatsen har använts för 
att på ett någorlunda förutsättningslöst sätt ta del av informationsspridningen inom 
Fallföretaget. Det har varit möjligt att genomföra detta genom en fallstudie på företaget.  
 

3.1. Fallstudie 
Forskningen grundar sig i en fallstudie med ett enskilt företag inom el- och teknikbranschen. 
Fallstudier lämpar sig väl för forskare som vill undersöka ett specifikt problem eller studera 
en viss aspekt av något mer djupgående vilket är fallet i denna studie (Bell, 2010; Patel & 
Davidson, 2011). Vanligt är att studera förändringar eller processer och samla in mycket data 
om något specifikt för att sedan kunna dra vissa analytiska generaliseringar beroende på hur 
det enskilda fallet ser ut. Valet av fallstudie som metod för att besvara frågeställningarna ovan 
har sin förklaring i en tidigare kontakt med supportavdelningen på Fallföretaget: Ett samtal 
har förts mellan mig och kommunikationsavdelningen på supportavdelningen inför denna 
studie där vi tillsammans identifierade olika utmaningar som supportavdelningen stod inför 
vad gäller den digitala utvecklingen. Det visade sig att information var något centralt och 
frågor som ”vilka kanaler bör vi använda oss av?” och ”hur når vi ut på ett effektivt sätt?” 
behandlades. För att besvara frågor som dessa så genomfördes en intervju och en 
enkätundersökning som beskrivs i mer detalj i nästa stycke.  
 

3.2. Semistrukturerad gruppintervju 
I denna studie så har en kvalitativ semistrukturerad gruppintervju genomförts (Patel & 
Davidson, 2011). Valet av kvalitativ semistrukturerad intervju grundar sig i en begränsad 
förkunskap inom forskningsområdet och genom att ha inlett intervjun med breda frågor (se 
Bilaga 1) och sedan ställt följdfrågor baserat på svaren, så har det varit möjligt att bestämma 
riktningen på intervjun för att inte få svar som blir ohanterliga. 
 
Etiska aspekter är av stor vikt när intervjuer genomförs eftersom att respondenterna besvarar 
frågor utifrån deras personliga preferenser (Patel & Davidson, 2011). Respondenterna har 
varit väl införstådda i undersökningens syfte och har meddelat sitt samtycke till att medverka. 
Personliga uppgifter som rör intervjurespondenterna har endast använts i forskningsändamål 
och har hanterats konfidentiellt och förvarats på ett sådant sätt att inga obehöriga har haft 
tillgång dem. Gruppintervjun har ägt rum i ett av mötesrummen på Fallföretagets kontor, dels 
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för att respondenterna själva föredrog detta och dels för att det ger de en trygghet som kan 
göra att kvaliteten på intervjun och således svaren blir högre. De medverkande var: 
personalansvarig, informationsansvarig och marknadsansvarig och kommer beskrivas mer i 
detalj under urvalet. Intervjun spelades in och transkriberades kort efter att intervjun var klar. 
Valet av gruppintervju var för att få en bred bild av hur spridningen av informationen ser ut 
på Fallföretaget och för att kunna inhämta erfarenheter och kunskaper från flera olika håll 
samtidigt, för att sedan kunna koppla detta till den mer specifika enkätundersökningen.  
 
3.2.1. Urval 
Respondenterna som deltagit under gruppintervjun har valts ut utifrån deras befattning och 
därmed deras ansvar för informationsspridning inom företaget, och valdes ut i samråd med 
supportavdelningen och personalansvarig på Fallföretaget. De som deltagit under intervjun är 
Respondent 1 som är personalansvarig på Fallföretaget och ansvarar för all typ av information 
som rör medarbetarnas avtal, men har även stor påverkan på hur information om exempelvis 
förändringar kommuniceras ut. Respondent 2 är informationsansvarig och ansvarar därmed 
för all den typ av information som berör medarbetarna. Respondent 3 är marknadsansvarig 
och ansvarar för information som har med försäljning och marknad och kan exempelvis vara 
information om olika sorters event.   
 

3.3. Enkätundersökning 
Kvantitativa forskningsmetoder används för att besvara frågor som är av en mer statistisk 
natur och som exempelvis kan ge svar på mängden eller storleken av något (Oppenheim, 
1966). I denna studie så har en enkätundersökning (se Bilaga 2) genomförts för att få svar på 
vilken typ av information som bör meddelas och presenteras på ett visst sätt och en annan typ 
av information meddelas och presenteras på ett annat sätt. För att förtydliga vad som menas 
med detta så följer här ett exempel på en enkätfråga som ställdes till medarbetarna: 
”Hur vill du bli meddelad om att information om företagskulturen finns tillgänglig eller 
kommer presenteras och hur vill du få informationen om företagskulturen presenterad för 
dig?” Svarsalternativen är sedan uppdelade i kanal respektive medium där kanal avser hur 
medarbetaren vill bli meddelad och har svarsalternativen: mail, intranät, brev eller muntligt, 
och medium som avser presentationsformen och har svarsalternativen: text och bild på 
papper, text och bild digitalt, digitalt genom en film och muntlig genomgång. För att kunna 
identifiera och se skillnaden på medarbetarens svar och dennes ålder så har varje medarbetare 
angivit dennes födelseår. 
 
Svarsalternativen är utarbetade utifrån vad Fallföretaget använder sig av för kanaler och 
medium när information ska kommuniceras ut till medarbetare. Svarsalternativen är 
uppdelade utifrån kanal (meddelad) och medium (presenterad) och är för läsaren 
tolkningsbara. Detta för att respektive deltagare ska ha möjligheten att på egen hand bilda sig 
en uppfattning om hur information kan meddelas och presenteras och inte låsa in denne för 
mycket på ett visst alternativ. Ett exempel på en inlåsning skulle kunna vara vad muntlig 
genomgång skulle kunna innefatta. Om svarsalternativen hade varit utformade på detta sätt: 
text & bild digitalt (PowerPoint-presentation, interaktiv PDF, diagram och andra digitala 
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illustrationer och text) så låser vi läsaren till exemplen inom parantes vilket inte har varit 
önskvärt i denna studie. Genom att skilja på kanal och medium blir det möjligt att kunna 
identifiera olika kombinationer av alternativ när olika typer av information skall 
kommuniceras. Ett svar skulle exempelvis kunna vara att respondenterna vill bli meddelade 
via brev att information om företagskulturen skall presenteras, men att presentationen i sig ska 
ske genom en muntlig genomgång. Eller också tvärtom, att de blir meddelade muntligt, men 
för att det ska vara enkelt och tydligt för dem så behöver de få det presenterat för sig på text 
och bild på papper. Det ska vara möjligt att själv tolka svarsalternativen och bilda sig en egen 
uppfattning om hur en viss typ av information skulle kunna kommuniceras. Detta för att 
Fallföretaget ska kunna få indikationer på hur hanteringen av informationsspridningen bör 
fungera för att det ska vara mest effektivt. 
 
3.3.1. Urval 
Enkätundersökningen har besvarats av totalt 104 medarbetare på Fallföretaget, vilket 
genererade 93 stycken godkända enkätsvar. Bortfallet på 11 personer beror på ofullständiga 
svar när enkäterna behandlades. Deltagarna har valts ut delvis slumpmässigt utifrån en 
överenskommelse med personalansvarig på Fallföretaget. Enkäten har delats ut och besvarats 
av medarbetare på åtta olika kontor belägna i södra Norrland. Medarbetarna arbetar både i 
produktion och med service ute hos kund, och har besvarat enkäterna under arbetstid. Det har 
inte gjorts något separat urval när enkäterna väl delats ut, utan alla som har varit närvarande 
har besvarat enkäten. Urvalet kan ge en representativ bild av hela Fallföretaget eftersom att 
respondenterna är slumpmässigt utvalda och en del av företagets totala population. 
 

3.4. Metodkritik 
Valet av att dels hämta data med hjälp av en intervju och dels genom en enkätundersökning 
grundar sig i en limiterad förförståelse om ämnet. Genom att angripa området både brett och 
mer specifikt så blir det möjligt att generera en större helhetsbild. 
 
3.4.1. Fallstudie  
Kritiker menar att det är svårt att göra generaliseringar med fallstudie som metod på grund av 
att ett enskilt fall vanligtvis skiljer sig från andra fall eftersom att en situation sällan ser exakt 
likadan ut på en annan plats vid en annan tidpunkt (Bell, 2010). Kritiken riktas också till det 
faktum att det finns risk för skeva eller snedvridna resultat på grund av en alltför snäv syn på 
det enskilda fallet, vilket är en risk i denna studie och den grupp som studerats. Kritiken kan 
dock bemötas med att det går att få fram intressanta indikationer på hur det kan se ut på andra 
fall som liknar det enskilda fallet, och att det går att göra analytiska generaliseringar som gör 
det enskilda fallet betydelsefullt.  
 
3.4.2. Intervju 
Kritiken som har riktats till intervju som forskningsmetod är att det finns risk att 
respondenterna blir påverkade av intervjuare, både medvetet och omedvetet, vilken kan leda 
till skevheter i resultatet och därmed hela studien (Bell, 2010). Kritik riktas även åt att det är 
svårt att vara objektiv som intervjuare och att feltolkningar lätt kan uppstå. Detta kan bemötas 
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med att olika pilotstudier genomförts innan den riktiga intervjun ägt rum för att dels testa 
olika frågor och dels öva på att föra en intervju. Forskare menar också att det inte går att ta sig 
an något helt objektivt, men att det inte heller alltid behöver vara önskvärt. Feltolkningar 
kommer att förekomma så länge människor genomför intervjuer, men genom att ställa 
följdfrågor, föra anteckningar, spela in och transkribera så går det att undvika. 
 
3.4.3. Enkät 
Kritiken som riktats till enkäter som metod är att det, till skillnad från intervju, inte är möjligt 
att påverka deltagaren aktivt, det vill säga att det inte går att hjälpa den som besvarar frågorna 
om det uppstår frågetecken (Bell, 2010). Det finns dock en risk att frågorna är formulerade på 
ett sådant sätt att det leder deltagaren till ett visst svar, vilket i så fall påverkar deltagaren 
passivt. När enkäter skickas ut så finns det även en stor risk att det uppstår ett bortfall, vilket 
innebär att intressanta svar går förlorade. Det kan bero på att frågorna är svåra att förstå eller 
att utvalda respondenter helt enkelt inte vill besvara enkäten, och för att undvika detta så har 
enkäterna delats ut personligen, men trots det så har 11 enkätsvar räknats bort på grund av 
ofullständiga svar. Anledningen till de ofullständiga svaren kan bero på brister i utformningen 
av enkäten och att frågorna uppfattas som svåra att förstå. Exempelvis kan det vara så att 
respondenten haft svårt att göra en distinktion mellan kanal och medium och att upplevelsen 
hos respondenten i så fall var att samma fråga ställdes två gånger.   
 

3.5. Validitet och reliabilitet 
Genom att vara medveten om kritiken och de risker och fallgropar som kan uppstå under 
studiens gång så går det att minimera dessa och i vissa fall även undvika dem helt och hållet. 
Alla besitter vi olika erfarenheter och kunskaper så det går inte att ta sig an något helt 
objektivt utan att varken bedöma eller blanda in egna värderingar, och det behöver inte alltid 
vara önskvärt, men för att få fram ett resultat som är tillförlitligt nog och så nära verkligheten 
som möjligt så är det viktigt att ta detta i beaktande (Patel & Davidson, 2011). 
 
Under intervjutillfället i denna studie så har det varit önskvärt att undvika intervjuareffekter i 
så hög grad som möjligt. Det går inte att frångå detta helt, men genom att inte ifrågasätta eller 
hålla med respondenterna, och därmed hålla undan egna känslor och åsikter så går det att 
undvika (Patel & Davidson, 2011). Icke-ledande frågor har ställts under intervjun och fokus 
har legat på att ställa följdfrågor beroende på den riktning som intervjun tagit, dels för att inte 
få för många svar och dels för att inte få svar som blir helt ointressanta för ämnet. I samband 
med att deltagarna besvarat de olika frågorna så har anteckningar förts för att enkelt kunna 
registrera ansiktsuttryck och andra aspekter som på något sätt kan vara till hjälp när svaren 
senare analyseras. Eftersom att en gruppintervju har genomförts så har det varit svårt att se 
om respondenterna blivit påverkade av varandra, men det har inte identifierats några 
avbrytningar eller övertalningar under intervjun (Bell, 2010). Kort efter att intervjun var klar 
så genomfördes en transkribering för att enkelt kunna identifiera intressanta svar, men 
framförallt för att se till så att feltolkningar har undvikits i största möjliga mån (Patel & 
Davidson, 2011).  
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Lokalen som intervjun ägde rum i är belägen på Fallföretagets huvudkontor i en tyst del av 
byggnaden där inga moment upplevdes som stressiga för varken respondenterna eller den som 
intervjuade. Intervjun varade i ca 50 minuter vilket var tillräckligt för att få frågorna 
besvarade och få den information som var nödvändig för att skapa en god helhetsbild om 
informationsspridningen på Fallföretaget. Innan intervjun avslutades så ställdes frågor om det 
var något som behövde läggas till eller om något hade behandlats felaktigt eller blivit 
utelämnat vilket ej var fallet. 
 
Vid skapandet av enkäten så har stor vikt legat på att formulera frågor som kan besvara 
forskningsfrågan. Frågorna har formulerats på sådant sätt att de inte bör uppfattas som 
ledande, laddade eller förutsättande och så att det ska vara enkelt och tydligt vad det är som 
efterfrågas (Patel & Davidson, 2011). Vid enkät som metod för att samla in den mer specifika 
data så har det, likväl som vid intervjun, varit önskvärt att inte påverka de som svarar. 
Eftersom att enkäterna har delats ut personligen så har en viss aktiv påverkan kunnat inträffa, 
men för att undvika detta så har det inte skett något deltagande när de tillfrågade besvarat 
frågorna. Istället har det endast givits instruktioner om att lägga enkäterna på hög för att 
ytterligare stärka konfidentialiten av studien och integriteten hos deltagarna. Det har framgått 
tydligt i enkäten att frågorna besvaras anonymt och att de endast kommer användas i 
forskningssyfte. Under kodningen så har enkäterna hanterats på ett sådant sätt att de ej har 
kunnat hamna i orätta händer och att enkäterna ej har kunnat förväxlas med redan klara 
enkäter. Detta har åstadkommits genom att förvara de på ett sådant sätt att inga obehöriga har 
tillgång till dem och att anteckningar och markeringar har gjorts successivt. 
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras och redovisas resultatet med hjälp av både citat från intervjun och 
tabeller och diagram från enkätundersökningen. 
 

4.1. Intervju 
 

Respondent 1 är personalansvarig 
på företaget och ansvarar för 
information som främst rör 
medarbetarnas avtal. 

Respondent 2 är 
informationsansvarig och ansvarar 
för all typ av information som rör 
medarbetare och företaget i stort. 

Respondent 3 är marknadsansvarig 
och ansvarar för information som 
har med försäljning och marknad 
att göra. 

 
En distinktion mellan kanal och medium har gjort det möjligt att identifiera både hur 
information meddelas och hur den presenteras för medarbetare inom Fallföretaget. Denna typ 
av skillnad kommer att behandlas i detta avsnitt.  
 
I dag använder sig Fallföretaget av olika kanaler och olika medium för att nå ut med olika 
typer av information internt till medarbetare och chefer inom företaget. Mycket av 
informationen går ut via flera kanaler, både dubbelt och ibland även på tre olika sätt, på grund 
av att sändaren annars inte kan säkerställa att informationen faktiskt når mottagaren. Kanaler 
som Fallföretaget använder sig av är främst mail, intranät, brev och möten. Spridningen av 
information, från sändare till mottagare, ser olika ut beroende på vilken typ av information 
som skall kommuniceras. Är det information som på något sätt rör medarbetarnas 
anställnings- eller kollektivavtal så skickas det ut med lönespecifikationerna i brevformat hem 
till medarbetarna. Är det information som rör förändringar i företaget så kan det 
kommuniceras både via mail, intranät och i brevformat, men den typen av information är 
exempel på information som även tas upp på avdelningsmöten, vilket sker en gång i månaden. 
Om informationen exempelvis går via mail så kan det vara att informationen per se finns på 
intranätet i form av text & bild digitalt, men information presenteras vanligt även i samma 
format som den meddelas. En annan typ av kanal är telefonsamtal vilket kan förekomma 
mellan divisions- och avdelningschefer samt projektledare och kan till exempel användas om 
något behöver säkerställas eller om något behöver kontrolleras, men används sällan för att 
kommunicera något direkt till medarbetare. 
 
4.1.2. Möte 
Avdelningsmöten sker antingen fysiskt på plats eller genom Skype tillsammans med 
divisions- och avdelningschefer. Innan ett avdelningsmöte så har divisionscheferna ett möte 
tillsammans med ledningsgruppen, och den information som tas upp där ska divisionscheferna 
ta med sig till avdelningsmötena så att avdelningscheferna kan ta del av samma information. 
Respondent 3 säger: (…) Där har vi fått till ett ganska bra flöde. (…) Det kan vara en 
blandning av utvecklingsmöte och informationsmöte. (…) Det är en viktig spridning av 
information. Avdelningscheferna kan sedan kommunicera ut informationen som tas upp på 
avdelningsmötena till sina respektive medarbetare, vilket exempelvis kan ske genom ett 
arbetsplatsmöte. Ett arbetsplatsmöte är ett möte mellan avdelningschef och dennes 
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medarbetare, och sker på utsatta tider som bestäms av avdelningschefen. Informationen som 
delges under arbetsplatsmöten är till exempel information som berör ett visst projekt eller om 
det är något annat som berör medarbetarna både ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Det 
visade sig att information inte alltid kommuniceras direkt från avdelningschef till 
medarbetare.  
 

(…) Om det är något som en avdelningschef vill ha ut, så går han oftast inte 
direkt till medarbetaren utan han tar det först med en ledande medarbetare 
eller projektledare som sen kanske har en frukostsamling och kör ut den 
informationen muntligt.  

    Respondent 3 
 
Det kom fram under intervjun att information som tas upp på divisionsmöten inte alltid tas 
emot av medarbetaren.  

(…) Om vi informerar till exempel på ett divisionsmöte så kan jag prata 
med en medarbetare sen och fråga – Har ni koll på det här? - Nej men det 
visste inte vi. (…) Det kan vara att de inte har haft något avdelningsmöte 
då. (…) Så det fastnar på vägen så att säga. (…) Därför tror jag mycket på 
att göra den där typen av information lokalt, men då måste man ha tillgång 
till en dator eller på något sätt en skärm eller nånting, då blir det mera 
information direkt från. (…) 

    Respondent 3 
 
4.1.3. Mail 
Information kommuniceras även via mail och kan då kommuniceras från till exempel 
informationsansvarig eller en divisionschef, till exempelvis en avdelningschef, som har 
möjligheten att sprida den informationen vidare till sina medarbetare.  
 

Avdelningscheferna säger alltid så till mig - maila mig, maila mig – (…) De 
jobbar väldigt mycket med mailen. (…) Det är deras sätt att både ta emot 
och ge information. De är väldigt beroende av mailen. Å andra sidan 
klagar de ofta på att de får för mycket mail.  

    Respondent 3 
 
Fallföretaget använder sig även av massutskick av mail som framförallt behandlar 
information om kommande kampanjer eller mässor där exempelvis marknadsansvariga vill 
locka både kunder och medarbetare.  

(…) Vi vill att avdelningschefer på lokala orter ska vara mer delaktiga så 
han kan ta med sina kunder dit. Då marknadsför vi hårt internt för att han 
ska sprida det så han vet vilka kunder han ska ta med. (…) Det är ju en 
stolthet och en viktig intern bit också, att vi syns, att vi finns och så.  

    Respondent 3 
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(…) Det är ändå en viktig del att förmedla till våra medarbetare att de 
känner sig stolta. (…) Det är svårt att bara beskriva i ord. (…) Då 
kanske film är bra. 

    Respondent 1 
 
Information via mail går även ibland ut direkt till medarbetare, det kan exempelvis vara 
information om ett företagsevent eller information om förändringar som sker inom företaget. 
Denna typ av information kommuniceras då antingen via kommunikationsavdelningen på 
supportavdelningen eller via informationsansvariga på Fallföretaget och finns även alltid 
tillgänglig via intranätet. Respondent 3 säger: (…) En del av de, låt oss säga ”yngre”, de 
läser nästan hellre på intranätet än mail. 
 
Respondenterna uttryckte alla tre svårigheter i att säkerställa att information som går via mail 
verkligen når mottagaren.  

 (…) De läser ju inte mailen. Jag måste ju skicka till deras hemadress till 
vissa av de, annars får de inte informationen även fast de har en 
företagsmail.  

    Respondent 2 

 (…) Blir det något fel så kan vi påvisa att vi faktiskt har skickat ett brev 
hem.  

Respondent 1 
 

4.1.4. Intranät 
Stor del av företagets interninformation kommuniceras ut genom intranätet. I stort sett all 
information som publiceras och delas på intranätet är, i praktiken, tillgänglig för alla 
medarbetare på Fallföretaget, med undantag för det som kräver en viss behörighet. För att bli 
meddelad om att information finns tillgänglig på intranätet kan chefer och medarbetare få en 
notifikation via sin företagsmail. Möjligheten att få en notifikation i mailen behöver aktiveras 
när medarbetaren är inloggad på intranätet. Om notifiering inte går ut via mail så behöver 
medarbetare och chefer själva logga in för att se om det finns information tillgängligt.  

Det är så rörigt idag. Okej man kan hitta information om man letar i ett 
flöde ungefär som i ett Facebookflöde, men det är svårt.  

Respondent 3 

Det är fruktansvärt rörigt och då sitter vi ändå framför datorn hela dagen.  

Respondent 1 
 

Och vi har svårt att hitta det. För de är det ju omöjligt.  

Respondent 3 
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Information som delas på intranätet rör dels en viss avdelning lokalt sett – exempelvis hur ett 
visst projekt går eller om en ny projektledare har anställts, dels företaget i stort – till exempel 
vad som händer inom respektive region och avdelning, hur många medarbetare som anställts 
under året eller information om företagets mål och strategier, kommande event och 
förändringar som sker.  
 
Under intervjun kom det fram att det finns en del frågetecken vad gäller hanteringen av 
intranätet och vilka som har möjligheten att faktiskt använda det.  

Jag tror att tekniken är ett. att de inte har det, men så finns det nog en 
kategori som inte kanske rent kompetensmässigt har kunskapen heller, men 
jag tror ändå den är mindre nu än vad den var tidigare.  

Respondent 1 

Men det finns ju risker också i när de är ute på arbetsplatser och har fokus 
på mobilen så det är ju bra om de är fokuserade... (…) Men det är kanske 
sunt förnuft också kanske jag vet inte. När vi pockar på med en viss kanal, 
det spelar ingen roll om det är mail eller så, medarbetare lär planera när 
de ska ta till sig den informationen.  

    Respondent 1 
4.1.5. Brev 
Information som kommuniceras via brev hem till medarbetare är först och främst information 
som på något sätt rör medarbetarens avtal, men det är även information som många gånger 
går dubbelt för att säkerställa att en viss typ av information faktiskt når medarbetaren.  

Jag tänker på utskicken som du gör som skickas hem till medarbetarna 
(tittar på Respondent 2), det gör vi ju, känner jag, för att säkerställa att de 
verkligen får informationen. För skulle vi inte göra det då vet vi inte om de 
faktiskt har fått den eller inte.  

    Respondent 1 
 
Information som går ut via brev kommuniceras i första hand som en bilaga i medarbetarnas 
lönespecifikationer, men det kan även gå ut extrautskick som bara innehåller en viss typ av 
information som vanligtvis är tidsbegränsad och som inte faller inom samma tidsram som när 
lönespecifikationen går ut.  
 
Information som skickas via brev är det alternativ som informationsansvarig anser är den 
kanal som garanterar att information når medarbetarna.  

Men det är ju när det är en viss typ av information som är viktig att nå ut 
med. Det är sådana saker som rör den anställde kopplat till kanske 
kollektivavtalet. Som det känns som att - det får vi inte missa - och därför 
kör vi dubbelt för att säkerställa. Då har vi som företag gjort allt vi kan. 

    Respondent 1 
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Det framkommer i intervjun att det råder tveksamheter dels kring vad som överhuvudtaget 
kommuniceras via vilken kanal och dels vart vilken typ av information skall kommuniceras. 
Respondent 2 säger: Egentligen så vet inte avdelningscheferna vad vi skickar. Respondent 1 
säger: (…) Man har inte talat om hur man vill ha strukturen, vilken information som ska gå 
vart.  
 
Medarbetare har vid anställning själva fått välja hur de vill att en viss information kopplat till 
exempelvis avtalet skall kommuniceras och trots att valen är frivilliga så uppstår det en del 
problematik kring detta.  

(…) För just i det forumet så har det varit att en del ska ha det till 
hemadressen, och en del som har uppgivit hemadressen har blivit lite 
upprörda för att vi skickar jobbgrejer till de. Men det är för att de själva 
har uppgivit att de vill ha det så.  

    Respondent 1 
 
Det blir således svårt för Fallföretaget att veta hur olika typer av information bör 
kommuniceras. 
 
4.1.6. Meddelande och presentation 
Det visade sig att informationen som kommuniceras ut till medarbetare vanligtvis presenteras 
i den form som den meddelas. Om en medarbetare tar emot information om ett företagsevent 
via brev så presenteras informationen också i pappersformat precis så som brevet mottogs. 
Om en medarbetare tar emot information om företagets mål och strategier via intranätet så 
presenteras det vanligtvis digitalt genom text och bild på intranätet. Det finns en skillnad när 
medarbetare blir meddelade via mail och då presenteras vanligtvis informationen istället 
genom text & bild digitalt på intranätet. I vissa fall så meddelas och presenteras information 
på fler än ett ställe och på fler än ett sätt, och mottagaren har då möjligheten att själv välja hur 
hen vill ta del av just den typen av information med förutsättningen att denne har blivit 
meddelad om att informationen kommer göras tillgänglig eller presenteras.  
 

(…) Det är väldigt få som förstår varför man ska skicka ut information på 
annat sätt än via ett mail. (…) – Mailen fungerar hur bra som helst - säger 
de. (…) Men det är inte så lätt att få in synpunkter om du skickar ut till alla 
anställda och ska sitta och gå igenom 1700 svar. Det är omöjligt. (…) Men 
om du skriver i en tråd på intranätet så kan de som har en input komma 
med det och så kan alla ta del av det. Det är en stark grej. (…) Om fem år 
så kommer vi använda det.  

    Respondent 3 
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Respondent 1 instämmer: På sikt ja, om några år. Det gäller att ha tålamod, så är det. En 
presentationsform som togs upp under intervjun var information via en digital dynamisk 
bildskärm som kan visa lokala nyheter eller information som berör den enskilda avdelningen 
lokalt sett. Respondent 3 säger: …vi tittar på digitala ”signage” med digitala 
informationsskärmar. Det har vi börjat titta lite på och egentligen tagit det tekniskt hur vi kan 
lösa det. Så det är ju också en kanal som vi tror kommer vara bra.  
 
4.1.7. Sammanfattning 
De huvudsakliga kanalerna Fallföretaget använder sig av för att kommunicera ut information 
är möten, mail, företagets intranät och brev, men det kommuniceras även en del information 
via telefonsamtal, men då inte direkt till medarbetare utan via olika chefer. Informationen 
kommuniceras vanligtvis steg för steg, från ledning, via divisionschef, via avdelningschef, via 
ledande medarbetare eller projektledare och sedan till medarbetare. Viss information går 
direkt från informationsansvariga till medarbetare, men det varierar och beror på vilken typ av 
information som kommuniceras. Det finns ingen uttalad struktur kring vilken typ av 
information som bör kommuniceras på vilket sätt, vilket gör att information många gånger 
skickas ut genom flera kanaler samtidigt för att säkerställa att den når mottagaren, och 
informationen presenteras då vanligtvis i den kanal som den meddelas.  
 

4.2. Enkät 
Enkäterna har besvarats av totalt 104 stycken medarbetare på Fallföretaget. På grund utav 
ofullständiga svar på vissa av enkäterna så har 11 stycken enkätsvar fallit bort helt, vilket 
resulterat i 93 stycken godkända enkäter. Svaren av enkätundersökningen kommer att 
redovisas och presenteras i detta avsnitt. 
 
Fråga 1 – Antalet svarsrespondenter i respektive åldersgrupp 
Grupp 1  
(18-27 år)  
25 personer 

Grupp 2 
(28-37 år) 
24 personer 

Grupp 3 
(38-47 år) 
19 personer 

Grupp 4 
(48-57 år) 
14 personer 

Grupp 5 
(58+ år) 
11 personer 

Tabell 1 
 
De tillfrågade är uppdelade i grupper utifrån deras ålder där respektive åldersgrupp innefattar 
tio år med undantag från Grupp 5 som har åldersspannet 58 år och uppåt. Åldersgrupperna är 
dels baserade på minimiåldern på Fallföretaget (18 år), och dels tänkta att spegla olika 
teknikskiften som skett i takt med att datorer och internet fått en allt mer framträdande roll i 
samhället (Svenskarna & Internet, 2016). 
 
Resultatet av enkätundersökningen visade att majoriteten av respondenterna oavsett ålder 
föredrog att ta del av information muntligt (se Bilaga 4). Totalt sett så kunde 74 av de 93 
tillfrågade tänka sig att någon gång bli meddelade om information muntligt i jämförelse med 
det näst mest valda alternativet – mail - som 55 personer totalt sett kunde tänka sig att någon 
gång bli meddelade via (se Bilaga 4). När informationen skulle presenteras så visade det sig 
att 79 av de 93 tillfrågade kunde tänka sig att någon gång få information presenterad för sig 
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muntligt i jämförelse med det näst mest valda alternativet, text & bild digitalt, som 55 
personer kunde tänka sig att någon gång få information presenterad genom (se Bilaga 4).  
 
Alla frågor och svar återfinns i tabellform som bilagor, och i detta avsnitt kommer endast de 
mest intressanta svaren att presenteras. För att göra det tydligt kommer en uppdelning göras 
mellan de alternativ som valts av flest antal respondenter. 
 
4.2.1. Muntligt 
Den fråga där flest personer ville ta del av information muntligt var fråga nummer tre (se figur 
1 & 2) som berör förändringar inom företaget. 62 personer totalt sett ville bli meddelade 
muntligt att informationen kommer presenteras och 64 personer totalt sett ville få samma 
information presenterad för sig muntligt. 
 

 
Figur 1 – Fråga 3 [KANAL] (Meddelad) 
 

KANAL (FRÅGA 3) 
”Fallföretaget” ska genomföra förändringar i företaget. Hur vill du bli 
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Figur 2 – Fråga 3 [MEDIUM] (Presenterad) 
 
På fråga nummer tre skiljer sig inte valet mellan kanal och medium nämnvärt utan är jämnt 
fördelad mellan respektive åldersgrupp (se Tabell 2 & 3), förutom i Grupp 5 där lite över 80 
procent (9 av 11 personer) föredrog att bli meddelade muntligt medan det i övriga grupper var 
lite över 60 procent som föredrog samma alternativ. 
 
[KANAL] Fråga 3 – Förändringar i företaget (Antal personer som valt ett visst alternativ) 
ÅLDERSGRUPP MAIL INTRANÄT BREV MUNTLIGT 
Grupp 1 (18-27 år) 6 0 3 16 
Grupp 2 (28-37 år) 6 0 3 15 
Grupp 3 (38-47 år) 5 1 0 13 
Grupp 4 (48-57 år) 2 1 2 9 
Grupp 5 (58 + år) 1 1 0 9 
TOTALT 20 3 8 62 

Tabell 2 (Röd markering visar den grupp där ingen valt det aktuella alternativet)  
 
[MEDIUM] Fråga 3 – Förändringar i företaget (Antal personer som valt ett visst alternativ) 
ÅLDERSGRUPP T&B PAPPER T&B DIGITALT FILM MUNTLIGT 
Grupp 1 (18-27 år) 1 6 3 15 
Grupp 2 (28-37 år) 1 3 2 18 
Grupp 3 (38-47 år) 1 4 0 14 
Grupp 4 (48-57 år) 2 4 0 8 
Grupp 5 (58 + år) 0 1 1 9 
TOTALT 5 18 6 64 

Tabell 3 (Röd markering visar den grupp där ingen valt det aktuella alternativet) 
 

MEDIUM (FRÅGA 3) 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4.2.2. Mail 
Den fråga där majoriteten ville bli meddelade genom mail var fråga nummer åtta som berör 
information om företagsevent (se Figur 3). Av 93 tillfrågade så var det 36 personer som ville 
bli meddelade genom mail, 32 personer muntligt, 20 personer via brev och 5 personer via 
intranätet.  
 

 
Figur 3 – Fråga 8 [KANAL] 
 
 
Spridningen mellan de olika åldersgrupperna och valet av kanal skiljer sig här mer än vid 
fråga tre (se Tabell 4). Den grupp där flest antal personer föredrog att bli meddelade via mail 
var Grupp 2 (12 personer) och valdes av dubbelt så många i jämförelse med Grupp 1 där mail 
och brev tillsammans valdes av lika många personer.  
 
[KANAL] Fråga 8 – Företagsevent (Antal personer som valt ett visst alternativ) 
ÅLDERSGRUPP MAIL INTRANÄT BREV MUNTLIGT 
Grupp 1 (18-27 år) 6 1 6 12 
Grupp 2 (28-37 år) 12 0 6 6 
Grupp 3 (38-47 år) 9 1 4 5 
Grupp 4 (48-57 år) 6 2 3 3 
Grupp 5 (58 + år) 3 1 1 6 
TOTALT 36 5 20 32 

Tabell 4 (Röd markering visar den grupp där ingen valt det aktuella alternativet) 
 
Trots att mail var det alternativ som flest personer föredrog när information om företagsevent 
skulle meddelas så var det muntliga alternativet att föredra när samma information skulle 
presenteras (se Figur 4).   
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Figur 4 – Fråga 8 [MEDIUM] 
 
Det visade sig att när information om företagsevent skulle meddelas, så skilde det sig vad 
gäller valet av medium och de olika åldersgrupperna (se Tabell 5). På denna fråga var det 
endast Grupp 1, 2 och 3 som kunde tänka sig att få informationen presenterad genom en film, 
medan spridningen mellan medium och de olika åldersgrupperna var relativt jämnt fördelade 
på de övriga alternativen bortsett från Grupp 5 där återigen 9 av 11 föredrog en muntlig 
presentation. 
 
[MEDIUM] Fråga 8 – Företagsevent (Antal personer som valt ett visst alternativ) 
ÅLDERSGRUPP T&B PAPPER T&B DIGITALT FILM MUNTLIGT 
Grupp 1 (18-27 år) 1 8 3 13 
Grupp 2 (28-37 år) 5 7 2 10 
Grupp 3 (38-47 år) 4 6 1 8 
Grupp 4 (48-57 år) 3 6 0 5 
Grupp 5 (58 + år 1 1 0 9 
TOTALT 14 28 6 45 

Tabell 5 (Röd markering visar den grupp där ingen valt det aktuella alternativet) 
 
På fråga åtta visade det sig att spridningen mellan de olika åldersgrupperna och det medium 
som var att föredra var större när informationen meddelades via mail än när samma 
information meddelades muntligt. (se Bilaga 4). De som föredrog att bli meddelade genom 
brev kunde även dem tänka sig att få samma information presenterad genom flera olika 
medium (se Bilaga 4), medan de som valt intranät som kanal föredrog att bli meddelade 
genom antingen film eller text & bild digitalt (se Bilaga 4).  
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4.2.3. Text & Bild Digitalt 
Alternativet text & bild digitalt valdes av flest personer (33 st) på fråga fem, när information 
om företagets mål & strategier skulle presenteras (se Figur 5). Notera här att majoriteten 
fortfarande ville få informationen presenterad för sig muntligt. 
 

 
Figur 5 – Fråga 5 [MEDIUM] 
 
Av de 33 personer som valde text & bild digitalt som alternativ var det störst andel i Grupp 1, 
44 procent, i jämförelse med 3 procent i Grupp 5 (se Bilaga 4). Det visade sig även att det på 
denna fråga var en större spridning mellan valet av kanal och åldersgrupp när informationen 
presenterades genom text & bild digitalt (49 % mail, 21 % intranät, 6 % brev och 24 % 
muntligt) (se Bilaga 4), i jämförelse med när samma information presenterades muntligt (27 % 
mail, 2 % intranät, 5 % brev och 66 % muntligt) (se Bilaga 4). 
 
Trots att det muntliga alternativet var att föredra vid ett stort antal av de frågor som ställdes så 
kunde det identifieras flera intressanta iakttagelser som är värda att nämna. Spridningen 
mellan valet av kanal och medium och de olika åldersgrupperna skiljer sig mer respektive 
mindre beroende på vilken typ av information som skall kommuniceras. I Grupp 5 så har 50 
procent eller fler valt de muntliga alternativen i 100 procent (14 av 14) av fallen, det vill säga 
både när respektive information meddelas och när den presenteras. I de andra grupperna har 
lika stor andel valt de muntliga alternativen i 29 procent (Grupp 1), 50 procent (Grupp 2), 64 
procent (Grupp 3) och 21 procent (Grupp 4) av fallen (se Bilaga 4).  
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5. Analys 
I detta avsnitt kopplas resultaten samman med den relaterade forskningen och olika 
resonemang utvecklas och analyseras. 
 
5.1. Analys av intervju 
Tekniken har gjort det möjligt för Fallföretaget att sprida information genom digitala kanaler 
såsom mail och intranät och presentationen av informationen sker vanligtvis i den kanal som 
den meddelas. Samtidigt är det stor del av företagets interninformation som kommuniceras 
traditionellt sett, genom brev och möten. Spridningen av informationen bottnar dels i hur 
viktig informationsansvariga anser att informationen är och dels vilka behov som måste 
tillfredsställas initialt. Det är tydligt att det finns en viss problematik kring 
informationsspridningen - hur informationen skapas eller produceras fram tills det att den når 
sitt tänkta mål (Shannon & Weaver, 1949). På Fallföretaget så kan informationsspridningen se 
ut på följande sätt: Information produceras på ett ledningsgruppsmöte där bland annat 
divisionschefer är deltagare. Divisionscheferna tar emot meddelandet som innehåller 
informationen och sprider det vidare till respektive avdelningsmöten där processen sker på 
nytt. Meddelandet förs därmed vidare till avdelningscheferna som kan föra det vidare till 
medarbetaransvarig eller också direkt till medarbetarna. Det visade sig att informationen 
ibland stannar hos antingen divisions- eller avdelningscheferna vilket gör att den tänkta 
mottagaren - medarbetaren - inte kan ta del av informationen och det ursprungliga 
meddelandet når därmed inte sitt mål. Ett annat tänkbart scenario är att informationen når 
medarbetaren och det tänkta målet, men att meddelandet har stött på brus under vägens gång, 
vilket i sådant fall kan ha påverkat meddelandet och lett till att det förändrats. Därmed når 
meddelandet sitt tänkta mål, men meddelandet i sig har inte samma innehåll som när det 
producerades. 
 
Ett önskat läge skulle kunna vara att divisions- eller avdelningschefen (när hen har tagit emot 
informationen) först och främst ser till att informationen registreras på något sätt, genom att 
exempelvis skriva ner den eller spela in den. Detta för att inte missa viktiga delar och undvika 
feltolkningar. Därefter bör sändaren sprida informationen vidare till sina medarbetare och vid 
själva spridningen, se till att respektive mottagare har förstått meddelandet och därmed 
tydliggjort informationen och sett till att den tolkats på rätt sätt. Det som blir viktigt för 
Fallföretaget är att se till så att vägen från sändare till mottagare och meddelandets mål blir så 
kort som möjlig för att undvika brus. 
  
Informationen inom Fallföretaget kommuniceras ut via flera olika kanaler samtidigt som ett 
komplement eller som en förstärkning till en annan kanal, för att säkerställa att informationen 
nått mottagaren. Enligt Kress (2009) så är det sändaren som tilldelar informationen dess 
mening och avgör genom vilken mode en viss typ av information skall kommuniceras. Ett 
muntligt möte kan behöva förstärkas med en skriven text som går ut till medarbetare via brev, 
eller också behöver ett mail kompletteras med ett möte, för att det uppstår frågetecken eller 
feltolkningar av informationen i mailet och som behöver förtydligas.  
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5.1.1. Möte 
Enligt Daft & Lengel (1986) så är information ansikte mot ansikte den kanal som är att 
föredra när information, som kan uppfattas som osäker eller tvetydig, skall kommuniceras och 
när det exempelvis kan behövas omedelbar återkoppling. Det visade sig under intervjun, att 
det som kommuniceras ansikte mot ansikte på Fallföretaget, vanligtvis sker genom olika 
former av möten och att informationen som kommuniceras genom möten hade en tendens att 
filtreras eller fastna någonstans mellan sändare och mottagare vilket gjorde att information 
förblev ouppmärksammad eller visade sig inte stämma med ursprungsinformationen 
(Shannon & Weaver, 1949). Detta är intressant och blir särskilt viktigt i organisationer 
eftersom att informationsspridningen är en del av företagets utveckling (Nonaka, Toyama & 
Konno, 2000). Om Fallföretagets informationsflöde fungerar effektivt så ökar det 
möjligheterna att utvecklas och därmed växa på deras marknad. Det blir även viktigt när vi 
tittar på Fallföretaget ur ett hierarkiskt organisationsperspektiv, eftersom att information som 
kommuniceras från rätt person, till exempel direkt från VD, kan leda till att medarbetare anser 
att de har större betydelse för organisationen än om information kommuniceras från någon 
som är lägre ned i den hierarkiska strukturen (White, Vanc & Stafford, 2010). Detta är också 
enklare i dag än vad det var tidigare eftersom att den digitala tekniken gör det möjligt att 
kommunicera på helt andra sätt, genom exempelvis intranät, vilket bryter tids- och 
rumsbarriärer och öppnar upp för nya roller inom Fallföretaget (Heide, 2002). Det kan vara så 
att viss information måste kommuniceras via möten, vilket i så fall gör att Fallföretaget måste 
lägga mycket energi på att se till så att informationen som förmedlas initialt, förblir 
oförändrad oavsett vilka som tar del av den. 

5.1.2. Mail 
Mail som kanal används i stor utsträckning av avdelningscheferna på Fallföretaget, men 
information via mail kommuniceras även direkt från informationsansvarig till medarbetare, 
och samma information finns då vanligtvis tillgänglig även via intranätet som ett komplement 
eller en förstärkning till det som skickats via mail (Kress, 2009). Vilken kanal som är över- 
eller underordnad är inte uttalat, utan det som kommuniceras via mail laddas vanligtvis upp 
även på intranätet. Som beskrivits ovan så kan information som kommuniceras av rätt person 
uppfattas som mer betydelsefull vilket gör det särskilt viktigt för Fallföretaget att ta hänsyn 
till möjligheten att kommunicera information direkt från informationsansvarig till 
medarbetare i så stor utsträckning som möjligt (White, Vanc & Stafford, 2010). Detta kan 
vara problematiskt eftersom att alla har olika arbetsroller och därmed olika uppgifter att 
genomföra och viss typ av information kanske till och med måste gå steg för steg för att 
respektive ska kunna tycka till och sedan delge den information hen anser är viktig. 
 
Enligt Daft & Lengel (1986) så är information om aktiviteter som sker mer på rutin eller 
information som i sin natur är mindre osäkra - exempel på information som bör 
kommuniceras via mail. Men, eftersom att respondenterna uttryckte svårigheter i att 
säkerställa om medarbetare får information som skickas ut via mail så behöver de först och 
främst kartlägga vilka som är i behov av den nödvändiga tekniken, men även se till att det 
finns utsatt tid för informationsinhämtning och att alla har fått den utbildning som krävs.  
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5.1.3. Intranät 
Information via intranätet visade sig vara svår att ta del av vilket kan bero på  
1. brist på grundläggande digital erfarenhet. 2. avsaknad av dator och nätverksåtkomst. 3. brist 
på digitala färdigheter och eller 4. brist på omfattningen av användandet av tekniken (van 
Dijk & Hacker, 2003; van Dijk, 2006). Det visade sig även att det var oklart om och när 
medarbetare har möjlighet att sitta vid en dator, eller använda sig av mobiltelefoner under 
arbetstid. Om inte alla har tillgång till den teknik som är nödvändig i en viss situation så kan 
medarbetare helt enkelt gå miste om viktig information, vilket kan leda till att medarbetare 
känner sig utanför. Detta är intressant eftersom att tidigare studier har visat på att individer 
många gånger inte sitter på informationen i sig, men har tillgång till den och vet hur den kan 
nås med rätt verktyg (Giddings, 2008; Siemens, 2005). Det blir således viktigt för 
Fallföretaget att se till så att alla medarbetare har tillgång till rätt verktyg och har den 
kompetens som krävs för att använda sig av dem. Detta kräver resurser, vilket initialt skulle 
bli kostsamt för Fallföretaget, men som de i det långa loppet skulle tjäna på eftersom att alla 
medarbetare då har samma möjlighet att ta del av intern företagsinformation.  
 
Fördelarna med att kommunicera genom intranät är att användarna är både sändare och 
mottagare av information. Det ställer krav på den tidigare traditionella mottagaren av 
information som vid användandet av intranät har ett större ansvar att kommunicera om behov 
finns, men även en större möjlighet att påverka sin situation. Det blir därför viktigt för 
Fallföretaget att se till så att användarna förstår deras roll och hur de kan påverka den.  
  
Om det inte finns särskilt utsatt tid för att ta del av information via intranätet så måste 
medarbetare på Fallföretaget ta del av information under exempelvis en rast eller efter 
arbetstid, med hjälp utav sina privata datorer eller mobiltelefoner. Tidigare forskning (van 
Dijk & Hacker, 2003; van Dijk, 2006) har undersökt hur omfattningen av användandet av 
tekniken är en bidragande faktor till om medarbetare känner sig delaktiga i det digitala 
samhället eller inte. Detta är intressant eftersom att Fallföretaget förutsätter att medarbetare 
kan använda sig av mail och intranät och har då indirekt möjligheten påverka medarbetarens 
delaktighet genom att exempelvis avsätta särskild tid åt att använda tekniken, eller 
tillhandahålla dem rätta verktygen. 
 
Det har inte givits någon utbildning på hur intranätet fungerar och respondenterna uttryckte 
själva svårigheter i att hantera det och menar på att det förmodligen är ännu svårare för 
medarbetarna som inte sitter vid datorer hela dagarna, vilket respondenterna sa att de gjorde. 
Bristen på digitala färdigheter kan leda till att medarbetarna som faktiskt vill eller försöker 
använda intranätet, inte klarar av det eftersom att de inte har fått den nödvändiga utbildningen 
som enligt respondenterna krävs för att använda intranätet (van Dijk & Hacker, 2003; van 
Dijk, 2006). 
 
5.1.4. Brev 
Trots att Fallföretaget har möjligheten att kommunicera information på andra sätt än via brev 
och muntligt så är det mycket av informationen som går via dessa kanaler, antingen enskilt för 
att kommunicera en viss typ av information, eller kompletterande för att säkerställa att 
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information når medarbetaren (Kress, 2009). Det verkar som att information via brev är 
överordnad de övriga kanalerna eftersom att respondenterna uttryckte att det var den enda 
kanalen som de ansåg kunde säkerställa att medarbetare faktiskt får informationen. Enligt 
Daft & Lengel (1986) så är brev en kanal som, precis som mail, bör användas när 
informationen är mer rutinmässig och mindre osäker eller tvetydig. I Fallföretaget är det som 
skickas via brev till stor del information som rör medarbetarnas anställnings- och 
kollektivavtal, vilket informationsansvariga har stort behov av att nå ut med på grund av 
juridiska skäl, och eftersom att information via brev även skickas som ett komplement till 
både mail, intranät och möten så finns det inget som säger att osäker eller tvetydig 
information inte går via brev. Detta ifrågasätter i sådant fall Daft & Lengels teori om 
information richness, och gör att ytterligare faktorer kan vara avgörande när olika typer av 
information skall kommuniceras. Som Palvia et al. (2011) beskriver det så kan valet av 
medium påverkas av dels informationens karaktär, men även av de behov som uppstår vid 
sammanhanget. Under intervjun visade det sig att det inte fanns något register över vilken 
information som går via vilken kanal eller vilka medarbetare som har blivit informerade om 
vad och det verkar vara anledningen till att Fallföretaget kompletterar med information via 
flera kanaler och särskilt om det är information som respondenterna anser att medarbetarna 
verkligen måste ta del av. 
 
5.2. Analys av enkät 
 
5.2.1. Muntligt 
Resultatet av enkätundersökningen visade att majoriteten av respondenterna i respektive 
åldersgrupp föredrog att bli meddelade muntligt och likaså att få information presenterad för 
sig muntligt. Information som berör förändringar inom företaget är den typen av information 
som flest antal personer ville ta del av muntligt (se Figur 1 & 2). Detta är intressant eftersom 
att Kupritz & Cowells (2011) studie visade att känslig eller personlig information bör 
kommuniceras ansikte mot ansikte vilket information om förändringar inom företaget skulle 
kunna kategoriseras som. Det kan dock vara så att respondenterna tolkat alternativet muntligt 
som dels som något som kan kommuniceras ansikte mot ansikte på exempelvis ett möte, och 
dels muntligt som i ett telefonsamtal eller ett inspelat meddelande, vilket i så fall gör att 
alternativet muntligt inte nödvändigtvis ska klassificeras som ansikte mot ansikte. Det är även 
intressant utifrån att intervjun visade att Fallföretaget kommunicerar mycket av deras interna 
information via andra kanaler och medium oavsett vilken typ av information det rörde sig om. 
 
White, Vanc & Stafford (2010) visade i deras undersökning att information som 
kommuniceras ansikte mot ansikte uppskattas mer och anses vara mer viktig för mottagaren 
än information som exempelvis kommuniceras genom mail och att sändaren av informationen 
är av stor betydelse. Detta är intressant eftersom att det i resultatet av intervjun framgick att 
information som kommunicerades muntligt hade en tendens att filtreras eller fastna, i vad som 
kallas brus, innan den når det verkliga målet. Det blir därför särskilt viktigt för Fallföretaget 
att se till så att information som kommuniceras muntligt på exempelvis möten faktiskt når 
målet och att kommunikationsvägen är så kort som möjlig - för att minimera risken för brus. 
Det gör det även viktigt för Fallföretaget att se över vilken information som går direkt till 
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mottagaren och vilken information som vanligtvis kommuniceras steg för steg, eftersom att 
det kan uppfattas annorlunda beroende på vem som är sändaren av informationen.  
 
Daft & Lengel (1986) kategoriserar medium utifrån deras möjlighet att hantera data och 
menar att information som karaktäriseras av hög osäkerhet eller tvetydighet bör 
kommuniceras genom, vad de beskriver som ett rikt medium. Information om förändringar 
inom företaget skulle kunna kategoriseras som information som karaktäriseras av osäkerhet 
eller tvetydighet och som därmed bör kommuniceras genom ett rikt medium, vilket det 
muntliga alternativet skulle kunna klassificeras som. Tidigare forskning (Dennis & Kinney, 
1998; El-Shinnawy & Markus, 1997; Ottondoe et al., 2008; Palvia et al., 2011) har dock visat 
på motsatsen vilket gör att det behöver problematiseras ytterligare.  
 
Palvia et al. (2011) har också undersökt valet av medium baserat på meddelandets karaktär, 
men även tittat på de begränsningar som uppstår i det unika sammanhanget. Deras studie 
visade att valet av medium skiljer sig beroende på de behov som uppstår i den unika 
situationen när information skall spridas. Deras studie visade istället att mail var att föredra i 
majoriteten av fallen, trots att meddelandet karaktäriserades av hög osäkerhet eller 
tvetydighet, men att det skiljer sig åt beroende på behoven som beskrivits ovan. Exempelvis 
var mailen att föredra när det fanns behov av snabb återkoppling, behov av konfidentialitet 
eller behov av integritet, medan ansikte mot ansikte var att föredra när det fanns behov av 
social interaktion eller behov av ansvarighet och spårbarhet. Detta gör det intressant eftersom 
att förändringar inom Fallföretaget kan anses vara känsligt på grund av osäkerheten som råder 
inför förändringarna och vad som skall ske efter att förändringarna trätt i kraft, vilket kan leda 
till att frågor uppstår och därmed ett behov av återkoppling. Det ifrågasätter i sådant fall deras 
studie, och visar på att information och mediets karaktär kan tolkas på olika sätt. Det skulle 
dock även kunna vara så att det finns ett generellt behov av social interaktion inom företaget, 
vilket i så fall skulle förklara varför majoriteten av medarbetarna valt det muntliga 
alternativet.  
 
5.2.2. Mail 
Det näst mest valda alternativet, när information skulle meddelas, var mail. Den fråga där 
majoriteten av respondenterna valde att bli meddelade via mail var fråga nummer åtta som 
berör information om företagsevent. Den här typen av information skulle kunna klassificeras 
som mindre osäker eller tvetydig i jämförelse med information om förändringar inom 
företaget och kan i sådant fall problematiseras med information richness eftersom att mail 
anses vara icke-rikt och således något som bör kommuniceras på annat sätt än ansikte mot 
ansikte (Daft & Lengel, 1986). Det visade sig dock, att när samma information skulle 
presenteras, så var återigen det muntliga alternativet i majoritet och valdes av nästan hälften 
av de tillfrågade (se Tabell 6). Antalet personer som valde det muntliga alternativet var 
relativt jämnt fördelad i de olika grupperna (ca 50 % av antalet personer i respektive grupp), 
förutom i Grupp 5, där nästan alla (ca 80 %) valde det muntliga alternativet. Det skulle kunna 
vara så att anledningen till att 80 procent av personerna i Grupp 5 valde det muntliga 
alternativet, var för att de inte känner sig bekväma med de övriga alternativen på grund av att 
de är ovana med tekniken, vilken kan aktualiseras med det The Digital Divide (van Dijk & 
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Hacker 2003; van Dijk, 2006), men eftersom att det är så pass stor andel av de övriga 
grupperna som valt samma alternativ, och med tanke på att endast 1 person i Grupp 5 valt 
brev som alternativ, så kan det även bero på att medarbetarna på Fallföretaget generellt sett 
föredrar ett informationsutbyte som innefattas av en social interaktion (Palvia et al., 2011).  
 
5.2.3. Text & Bild Digitalt 
Alternativet text & bild digitalt var det näst mest valda alternativet när information skulle 
presenteras och valdes av flest personer på fråga fem (det muntliga alternativet var fortfarande 
i majoritet) när information om företagets mål & strategier skulle presenteras. Störst andel av 
de som valde text & bild digitalt som alternativ befann sig i Grupp 1 (44 %) i jämförelse med 
Grupp 5 där samma alternativ valdes av endast 3 procent. Det skulle kunna tyda på att åldern 
spelar roll vid valet av de olika alternativen.  
 
Fråga 3, som berör information om förändringar inom företaget, visade på liknande 
indikationer där text & bild digitalt valdes av 33 procent i Grupp 1, i jämförelse med 6 
procent i Grupp 5. I Grupp 5 valde 50 procent eller fler de muntliga alternativen i 100 procent 
av fallen, i jämförelse med Grupp 1 där lika stor andel valde det muntliga alternativet i 29 
procent av fallen. I Grupp 5 var det 18 procent som någon gång kunde tänka sig att få 
information presenterad genom en film, medan det i Grupp 1 var 28 procent som någon gång 
kunde tänka sig att få information presenterad genom samma medium. I Grupp 5 var det 14 
procent som kunde tänka sig att någon gång bli meddelade om information via intranätet, 
medan det i Grupp 1 var 36 procent som kunde tänka sig att bli meddelade via samma kanal.  
Detta skulle kunna kopplas till The Digital Divide som van Dijk menar är det fenomen där 
vissa individer tar till sig den nya digitala tekniken bättre än andra på grund av en rad olika 
faktorer, vilket också ökar vikten av att se över informationsspridningen på Fallföretaget för 
att kunna tillgodose allas behov. 
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6. Diskussion 
I detta avsnitt så kommer analysen av resultaten att diskuteras och eventuella brister kommer 
att behandlas, vilka kan ligga till grund för vidare studier. 
 
I inledningen till denna studie så introducerades informationssamhället och problematiken 
kring ett informationsöverflöd som gör det svårt att selektera och söka fram information som 
passar i olika situationer. Det faktum att vi privat och på arbetsplatsen blir överösta med 
information, dels via traditionella kanaler såsom möten och tidningar och dels genom mer 
moderna kanaler såsom mail och videokonferenser gör att informationsspridningen blir 
svårhanterlig. Trots att mycket har förändrats när det kommer till tekniken så är det mycket 
som ser precis likadant ut som det gjorde för tjugo år sedan. Vi skickar fortfarande brev, vi 
ringer fortfarande till varandra, vi läser fortfarande tidningen och vi har fortfarande möten. På 
Fallföretaget ser situationen ungefär ut på samma sätt, men det läggs också stora resurser på 
att kommunicera information även på andra sätt såsom via mail och genom text & bild digitalt 
via intranätet. Problemet som behandlades i inledningen var att tekniken förändras allt 
snabbare, vilket leder till att mängden tillgänglig information hela tiden ökar, vilket i sin tur 
leder till utmaningar. Utmaningar att som individ och företag skaffa sig den nödvändiga 
kunskapen som tekniken kräver och se till så att rätt teknik används för att kommunicera rätt 
typ av information.  
 
Hantering av information inom företag har visat sig vara av stor betydelse för deras 
utveckling (Keller, 2007; Nonaka, Toyama & Konno, 2000), inte minst genom tidigare 
forskning som behandlat information som en del av kunskapsskapandet (Davenport & Prusak, 
2000). När information sätts samman och tilldelas en viss mening i ett sammanhang så kan 
kunskap skapas, och om spridningen av information fungerar väl inom företag ökar det 
chanserna till att skapa kunskap, och om kunskapen inom företag ökar, så ökar det 
möjligheterna för företag att utvecklas.  
 
Informationsspridningen inom Fallföretaget är kluven, dels finns det en sändare som är i 
behov av att nå ut med olika typer av information som hen anser är viktig, och dels finns det 
en mottagare som är i behov av olika typer av information som hen anser är viktig. Mellan 
dessa kan det uppstå en viss problematik eftersom att sändare och mottagare inte alltid har 
kommunicerat dessa behov sinsemellan. Detta gör att information som en anser är av stor vikt 
kan anses vara överflödig eller till och med onödig för en annan, och på samma sätt omvänt. 
Det blir därför viktigt för Fallföretaget att se till så att spridningen av informationen är 
tvådimensionell och att återkoppling på det som kommuniceras är en del av 
informationsspridningen, och att både sändare och mottagare har möjlighet att kommunicera 
deras behov på ett enkelt sätt.  
 
Utifrån resultaten av intervjun så går det att utläsa att det råder en viss problematik kring 
informationsspridningen på Fallföretaget. Det finns ingen uttalad strategi kring vilken 
information som bör kommuniceras på vilket sätt och det finns inte heller ett register som 
visar vilken information som har kommunicerats till vem. Tillgängligheten till tekniken har 
även lett till att Fallföretaget lagt stora resurser på digitala kommunikationsvägar såsom 
intranät och mail, men att osäkerheten kring användandet av dessa kanaler skapat en 
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ostrukturerad spridning av information. Detta gör att Fallföretaget kommunicerar information 
på flera olika sätt genom flera olika kanaler och medium parallellt, vilket i sin tur leder till att 
stora resurser läggs på informationsspridning som kanske rentav är onödig. Detta skulle 
kunna leda till ett internt informationsöverflöd där medarbetare har svårt att söka fram och 
selektera information som behövs i olika sammanhang.  
 
Under avsnittet relaterad forskning gick det att utläsa att information bör kommuniceras olika 
beroende på dess karaktär och i vilken situation den kommuniceras, vem som är sändare och 
mottagare av informationen och vilka behov som behöver uppfyllas. Gemensamt för den 
typen av forskning är jämförelsen mellan olika sätt att kommunicera information och vilken 
typ av information som bör kommuniceras på vilket sätt. Det som inte behandlas är skillnaden 
mellan att bli meddelad om information via en viss kanal, och att få information presenterad 
för genom ett särskilt medium. Det visade sig i denna studie att valet av kanal och medium 
skiljer sig åt och att det dels kan bero på vad det är för typ av information som skall 
kommuniceras, dels åldern på den som mottar informationen. Detta är intressant eftersom att 
Fallföretaget därmed kan skapa unika kombinationer av spridning av information där en viss 
typ av information meddelas genom en viss kanal, men sedan presenteras genom ett helt annat 
medium. Dels för att anpassa det utifrån vad medarbetarna faktiskt vill, dels även för att 
kunna effektivisera resursfördelningen och därmed kommunicera information på, ett för 
Fallföretaget, optimalt sätt.  
 
Detta är självklart inte helt enkelt. Som det diskuterades i inledningen så finns det inget 
universellt sätt att kommunicera på, men däremot har Fallföretaget möjligheten att, utifrån 
denna studie, ta informationsspridningen ett steg längre och testa olika kombinationer för att 
se om det går att kommunicera på ett sätt som medarbetarna föredrar. Fallföretaget skulle 
även kunna använda sig av resultaten av enkätundersökningen och genomföra ytterligare 
studier för att öka förståelsen för hur spridningen av informationen bör fungera. 
 
Resultaten av enkäten visade dock att majoriteten av medarbetarna ville få information 
presenterad för sig muntligt, men att valet av kanal skiljer sig beroende på vilken typ av 
information som skall meddelas. Eftersom att resultatet av enkätundersökningen visade att 
information om företagsevent i första hand bör meddelas via mail så säger det också att en 
stor andel av Fallföretagets medarbetare faktiskt använder sig av mailen. Fallföretaget kan 
därför använda sig av och förlita sig på mailen i större utsträckning än vad de gör i dag.  
 
Det skulle kunna vara så att medarbetarnas svar baseras på hur det ser ut på Fallföretaget i 
dag. Av intervjun att döma så råder det oklarheter angående vilken typ av information som 
kommuniceras på vilket sätt. Eftersom att det inte finns någon uttalad strategi kring 
informationsspridningen, eller ett register som visar vilken information som kommuniceras på 
vilket sätt, så kan det lika gärna vara så att medarbetare till stor del får information muntligt 
via möten och att de är nöjda med hur situationen ser ut i dag. Detta innebär i så fall att alla 
resurser Fallföretaget lägger på att kommunicera information på andra sätt endast är onödig, 
vilket skapar ett internt informationsöverflöd. Det går dock inte att veta detta med säkerhet 
eftersom att muntligt kan tolkas som mer än bara möten, men det är ett tänkbart scenario. Det 
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kan också vara så att medarbetarna besvarat frågorna utifrån hur de tror sig vilja ha 
informationen kommunicerad och inte vad dem faktiskt vill eftersom att ordet vill förutsätter 
att alternativen som listats är något av de alternativen som medarbetaren vill välja. Det kan 
bero på att de inte känner igen de övriga alternativen, att frågorna har varit svåra att förstå 
eller att dem inte kan tänka sig hur information kan presenteras exempelvis genom en film, 
eller meddelas via intranätet.  
 
Ordet vill kan också i företagssammanhang klinga illa eftersom att alla medarbetare inte kan 
få som de vill i alla situationer. Företag måste verka effektiva och vara lönsamma och då är 
inte alltid muntliga möten att prioritera utan ett mail eller en publicering på intranät kanske är 
att föredra om information exempelvis måste skickas ut snabbt och till så stor del av alla 
medarbetare som möjligt. Detta måste självklart ställas i paritet med vad som kan gå förlorat 
om valet av kanal skulle resultera i att viss information inte når mottagaren. Resultatet av 
intervjun tyder på att information som kommuniceras via brev garanterat når mottagaren, men 
av enkätundersökningen att döma så tyder det på att endast ett fåtal medarbetare faktiskt 
föredrar brev framför både mail och muntligt. En metod för att fastställa vilken kanal som är 
mest effektiv skulle kunna vara att viss information endast går via exempelvis mail, vilket 
senare kontrolleras av närmaste chef eller medarbetaransvarig för att säkerställa att den 
informationen faktiskt nått fram. Om det visar sig att informationen inte nått alla medarbetare 
så behöver frågan behandlas ytterligare och därmed undersöka de bakomliggande faktorerna 
till varför informationen inte mottagits. 
 
Utformningen av enkäten kan ha brister i att svarsalternativen kan tolkas som att samma fråga 
ställs två gånger och att det därmed blir svårt för respondenterna att göra en distinktion mellan 
kanal och medium. Utifrån resultatet av enkäten så tyder det på att detta skulle kunna vara 
fallet eftersom att så pass stor andel svarat muntligt både när information skall meddelas och 
presenteras, men trots detta är det en liten andel (endast 15 %) som valt de muntliga 
alternativen på respektive fråga. Det gör att det behöver problematiseras ytterligare. Det kan 
vara så att de muntliga alternativen i sig har lett till att majoriteten av respondenterna valt just 
de alternativen eftersom att dem kan anses vara mer tolkningsbara än de övriga alternativen. 
Muntligt kan till exempel innebära att information tas personligen mellan två ögon, i ett 
gruppmöte, via telefon eller ett inspelat meddelade, och att det muntliga även skulle kunna 
innebära att någon presenterar något muntligt i kombination med en PowerPoint som då visar 
text & bild digitalt samtidigt. Det går även att ifrågasätta huruvida det muntliga alternativet är 
en kanal och muntlig genomgång är ett medium. Detta gör det problematiskt. Om 
enkätundersökningen skulle göras om så skulle det muntliga alternativet eventuellt kunna 
placeras för sig eller tas bort helt och hållet eller användas i ett nytt scenario för att undvika 
denna typ av tolkningar. Ett exempel skulle kunna vara att istället lista situationer där 
medarbetaren själv anger när muntlig information är nödvändig och när icke-muntligt 
alternativ är att föredra. En annan variant är att ta bort alla alternativ helt och hållet och ersätta 
dessa med endast fritext under kanal och medium för att få medarbetaren att tänka fritt och 
tolka alternativen helt själv. 
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För att förstå varför respondenterna besvarat frågorna så som de gjort så krävs det vidare 
studier. En kompletterande intervju med de som besvarat enkätfrågorna skulle kunna skapa en 
mer omfattande förståelse för hur information bör kommuniceras. Det skulle även vara 
intressant att studera flera och olika branscher för att se hur de skiljer sig åt, och även tillämpa 
ytterligare variabler i en ny enkätundersökning för att kunna utesluta frågor som uppstått 
under denna studie. Exempelvis skulle respondenterna kunna få besvara frågor som vilken typ 
av teknik de använder sig av både på arbetstid och på fritiden, hur de tar del av olika typer av 
information i dag och om de tycker att de är i behov av en viss typ av information, detta för 
att skapa en tydligare uppfattning om hanteringen av information. 
 
Det kan även vara så att medarbetarna tolkat frågorna på helt rätt sätt och att de faktiskt 
föredrar att ta del av information så som de svarat. Ett problem är i så fall hur 
informationsspridningen skulle se ut och hur resurserna skulle vara fördelade om all 
information skulle kommuniceras muntligen. Oavsett vilket så tyder denna studie på att 
informationsspridningen på Fallföretaget bör ses över. Om Fallföretaget kan utveckla en 
tydlig strategi för den interna spridningen av information, och se till så att den följs upp och 
utvecklas i takt med att tekniken förändras så kan Fallföretaget enklare kontrollera så att rätt 
information kommuniceras på rätt sätt. Det blir då möjligt för Fallföretaget att frigöra resurser 
och effektivisera arbetet med informationsspridning och därmed öka möjligheterna till att 
utvecklas. 
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7. Slutsats 
I detta avsnitt diskuteras problemformuleringen och studiens syfte i förhållande till resultaten 
och den tidigare analysen och en slutsats presenteras. 
 
Problemet som formulerades i inledningen av denna studie var att mängden tillgänglig 
information ökar i takt med att tekniken förändras och att företag måste anpassa sig till dessa 
förändringar. Syftet var att kartlägga vilket medium och vilken kanal som bör användas för att 
kommunicera ut en viss typ av intern företagsinformation samt visa på om det finns ett 
samband när det kommer till valet av kanal och medium och medarbetarens ålder.  
 
Det visade sig i intervjun att användandet av kanaler och medium inom Fallföretaget skiljer sig 
åt beroende på vilken typ av information som skall kommuniceras, men att det inte finns någon 
uttalad strategi kring detta. Istället kommuniceras information olika beroende på hur viktig 
sändaren anser att informationen är. Detta leder till att information kommuniceras på flera olika 
sätt och många gånger parallellt eftersom att sändaren inte alltid är densamma och vad som är 
viktigt för en person kan vara helt oviktigt för någon annan. Det innebär att information ibland 
meddelas via mail och finns tillgängligt på intranätet, ibland meddelas information via brev och 
presenteras via text & bild på papper och ibland meddelas det muntligen och presenteras genom 
en muntlig genomgång. Det kom fram i intervjun att information som verkligen behövde nå 
mottagaren skickades ut via brev eftersom att informationsansvariga ansåg att det var den kanal 
som med största säkerhet gjorde att informationen mottogs av medarbetaren.  
 
Resultatet av enkätundersökningen visade att majoriteten av respondenterna föredrog att få 
information presenterad för sig muntligt, oavsett vilken typ av information som skulle 
presenteras. Det visade sig dock att det finns en skillnad mellan hur information meddelas och 
presenteras och därmed vilken kanal och vilket medium som skall användas vid vilken typ av 
information. När information om företagsevent skall kommuniceras så bör det först meddelas 
via mail, men när samma information skall presenteras så är det muntliga alternativet att 
föredra. När övrig information skall kommuniceras så bör det både meddelas och presenteras 
muntligt.  
 
Resultatet visade också att det finns en viss skillnad i valet av kanal respektive medium och 
åldern på den som tar emot informationen. Det visade sig också att den yngsta gruppen 
medarbetare i större utsträckning föredrar mail som kanal att bli meddelad om information och 
text & bild digitalt som medium när information ska presenteras, i jämförelse med den äldsta 
gruppen medarbetare.  
 
Slutsatsen blir således att information kan spridas på många olika sätt inom företag och att 
tekniken inte nödvändigtvis behöver vara den avgörande faktorn. Trots att det gjordes en 
distinktion mellan kanal och medium så tyder resultatet av enkätundersökningen på att 
kombinationer med olika kanaler och medium inte är att föredra, och att det krävs ytterligare 
studier för att kunna fastställa hur informationsspridningen på Fallföretaget bör se ut. 
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8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 
Hur ser informationsspridningen ut på ert företag? 

- Hur upplever ni att det fungerar? 
o Om bra/dåligt: Vad tror ni det beror på? 

 
Finns det någon uttalad strategi vad gäller vilken information som bör kommuniceras på 
vilket sätt? 

 
Hur tycker ni att information bör kommuniceras? 

- Hur tror ni medarbetarna föredrar att få information? 
 
 
8.2 Bilaga 2 - Enkätfrågor 
Syftet med denna enkätundersökning är att klargöra om det finns en viss typ av information som bör meddelas och presenteras på ett 
särskilt sätt för att effektivt nå ut med just den typen av information.  
Du besvarar alla frågor anonymt och resultaten kommer endast användas i forskningssyfte.  
 
 
Fråga 1 av 8. När är du född? (årtal) 
 
Svar: _ _ _ _  
 
*Frågorna besvarar genom att markera en (1) cirkel på respektive del. 
Fråga 2 av 8. ”Fallföretaget” ska presentera sitt ekonomiska resultat. Hur vill du bli meddelad om detta och hur vill 
du att det ekonomiska resultatet ska presenteras för dig? 
 

Meddelad (endast 1 svar) 
Via mail O 
Via intranät O 
Via brev O 
Muntligt O 
 
Annat: 
 

Presenteras (endast 1 svar) 
Text & bild på papper  O 
Text & bild digitalt  O 
Digitalt genom en film  O 
Muntlig genomgång  O 
 
Annat: 

Fråga 3 av 8. ”Fallföretaget” ska genomföra förändringar i företaget. Hur vill du bli meddelad om detta och hur vill 
du att förändringarna ska presenteras för dig? 
 

Meddelad (endast 1 svar) 
Via mail O 
Via intranät O 
Via brev O 
Muntligt O 
 
Annat: 
 

Presenteras (endast 1 svar) 
Text & bild på papper  O 
Text & bild digitalt  O 
Digitalt genom en film  O 
Muntlig genomgång  O 
 
Annat: 

Fråga 4 av 8. ”Fallföretaget” ska ändra företagets vision. Hur vill du bli meddelad om detta och hur vill du att 
företagets vision presenteras för dig? 
 

Meddelad (endast 1 svar) 
Via mail O 
Via intranät O 
Via brev O 
Muntligt O 
 
Annat: 
 

Presenteras (endast 1 svar) 
Text & bild på papper  O 
Text & bild digitalt  O 
Digitalt genom en film  O 
Muntlig genomgång  O 
 
Annat: 

 
Fråga 5 av 8. ”Fallföretaget” ska uppdatera företagets mål & strategier. Hur vill du bli meddelad om detta och hur 
vill du att företagets mål & strategier presenteras för dig? 
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Meddelad (endast 1 svar) 
Via mail O 
Via intranät O 
Via brev O 
Muntligt O 
 
Annat: 
 

Presenteras (endast 1 svar) 
Text & bild på papper  O 
Text & bild digitalt  O 
Digitalt genom en film  O 
Muntlig genomgång  O 
 
Annat: 

Fråga 6 av 8. ”Fallföretaget” ska gå igenom företagskulturen. Hur vill du bli meddelad om detta och hur vill du att 
företagskulturen presenteras för dig? 
 

Meddelad (endast 1 svar) 
Via mail O 
Via intranät O 
Via brev O 
Muntligt O 
 
Annat: 
 

Presenteras (endast 1 svar) 
Text & bild på papper  O 
Text & bild digitalt  O 
Digitalt genom en film  O 
Muntlig genomgång  O 
 
Annat: 

Fråga 7 av 8. ”Fallföretaget” ska tydliggöra företagets affärsidé. Hur vill du bli meddelad om detta och hur vill du 
att affärsidén presenteras för dig? 
 

Meddelad (endast 1 svar) 
Via mail O 
Via intranät O 
Via brev O 
Muntligt O 
 
Annat: 
 

Presenteras (endast 1 svar) 
Text & bild på papper  O 
Text & bild digitalt  O 
Digitalt genom en film  O 
Muntlig genomgång  O 
 
Annat: 

Fråga 8 av 8. ”Fallföretaget” ska ha ett företagsevent. Hur vill du bli meddelad om detta och hur vill du att 
informationen om detta företagsevent presenteras för dig? 
 

Meddelad (endast 1 svar) 
Via mail O 
Via intranät O 
Via brev O 
Muntligt O 
 
Annat: 

Presenteras (endast 1 svar) 
Text & bild på papper  O 
Text & bild digitalt  O 
Digitalt genom en film  O 
Muntlig genomgång  O 
 
Annat: 

 
 
 
8.3 Bilaga 3 - Åldersgrupper enkät 
ÅLDERSGRUPPER ANTAL 
GRUPP 1 (18-27 år) 25 
GRUPP 2 (28-37 år) 24 
GRUPP 3 (38-47 år) 19 
GRUPP 4 (48-57 år) 14 
GRUPP 5 (58 + år) 11 

Fråga 1 - Antalet respondenter i respektive grupp 
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8.4 Bilaga 4 - Sammanställning av enkätsvar 
 
Summering av resultat - KANAL 
ÅLDERSGRUPP MAIL INTRANÄT BREV MUNTLIGT 
Grupp 1 (18-27 år) 15 5 6 21 
Grupp 2 (28-37 år) 15 1 6 20 
Grupp 3 (38-47 år) 12 3 4 15 
Grupp 4 (48-57 år) 9 3 4 9 
Grupp 5 (58 + år) 4 2 3 9 
TOTALT 55 14 23 74 

Antal personer som kunde tänka sig att någon gång bli meddelad via respektive kanal 
 
Summering av resultat - MEDIUM 
ÅLDERSGRUPP T&B PAPPER T&B DIGITALT FILM MUNTLIGT 
Grupp 1 (18-27 år) 4 18 7 21 
Grupp 2 (28-37 år) 7 12 3 20 
Grupp 3 (38-47 år) 7 9 2 16 
Grupp 4 (48-57 år) 6 10 1 11 
Grupp 5 (58 + år) 4 3 2 11 
TOTALT 28 52 15 79 

Antal personer som kunde tänka sig att någon gång få information presenterad genom respektive medium 
 
Fråga 2 - KANAL 
ÅLDERSGRUPP MAIL INTRANÄT BREV MUNTLIGT 
Grupp 1 (18-27 år) 10 2 2 11 
Grupp 2 (28-37 år) 7 1 2 14 
Grupp 3 (38-47 år) 6 1 0 12 
Grupp 4 (48-57 år) 4 2 3 5 
Grupp 5 (58 + år) 2 1 0 8 
TOTALT 29 7 7 50 

Fråga 2 [KANAL] - Information om företagets ekonomiska resultat 
 
Fråga 2 - MEDIUM 
ÅLDERSGRUPP T&B PAPPER T&B DIGITALT FILM MUNTLIGT 
Grupp 1 (18-27 år) 0 12 1 12 
Grupp 2 (28-37 år) 2 8 1 13 
Grupp 3 (38-47 år) 2 6 0 11 
Grupp 4 (48-57 år) 3 7 0 4 
Grupp 5 (58 + år) 2 1 0 8 
TOTALT 9 34 2 48 

Fråga 2 [MEDIUM] - Information om företagets ekonomiska resultat 
 
Fråga 3 - KANAL 
ÅLDERSGRUPP MAIL INTRANÄT BREV MUNTLIGT 
Grupp 1 (18-27 år) 6 0 3 16 
Grupp 2 (28-37 år) 6 0 3 15 
Grupp 3 (38-47 år) 5 1 0 13 
Grupp 4 (48-57 år) 2 1 2 9 
Grupp 5 (58 + år) 1 1 0 9 
TOTALT 20   3 8 62 

Fråga 3 [KANAL] - Information om förändringar inom företaget 
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Fråga 3 - MEDIUM 
ÅLDERSGRUPP T&B PAPPER T&B DIGITALT FILM MUNTLIGT 
Grupp 1 (18-27 år) 1 6 3 15 
Grupp 2 (28-37 år) 1 3 2 18 
Grupp 3 (38-47 år) 1 4 0 14 
Grupp 4 (48-57 år) 2 4 0 8 
Grupp 5 (58 + år) 0 1 1 9 
TOTALT 5 18 6 64 

Fråga 3 [MEDIUM] - Information om förändringar inom företaget 
 
Fråga 4 - KANAL 
ÅLDERSGRUPP MAIL INTRANÄT BREV MUNTLIGT 
Grupp 1 (18-27 år) 6 3 3 13 
Grupp 2 (28-37 år) 10 1 3 10 
Grupp 3 (38-47 år) 5 3 1 10 
Grupp 4 (48-57 år) 5 1 1 7 
Grupp 5 (58 + år) 2 1 2 6 
TOTALT 28 9 10 46 

Fråga 4 [KANAL] - Information om företagets vision 
 
Fråga 4 - MEDIUM 
ÅLDERSGRUPP T&B PAPPER T&B DIGITALT FILM MUNTLIGT 
Grupp 1 (18-27 år) 1 7 5 12 
Grupp 2 (28-37 år) 3 7 2 12 
Grupp 3 (38-47 år) 1 6 1 11 
Grupp 4 (48-57 år) 3 5 0 6 
Grupp 5 (58 + år) 0 1 1 9 
TOTALT 8 26 9 50 

Fråga 4 [MEDIUM] – Information om företagets vision 
 
Fråga 5 - KANAL 
ÅLDERSGRUPP MAIL INTRANÄT BREV MUNTLIGT 
Grupp 1 (18-27 år) 9 4 2 10 
Grupp 2 (28-37 år) 9 0 4 11 
Grupp 3 (38-47 år) 9 2 2 6 
Grupp 4 (48-57 år) 7 2 1 4 
Grupp 5 (58 + år) 2 1 1 7 
TOTALT 36 9 10 38 

Fråga 5 [KANAL] - Information om företagets mål & strategier 
 
Fråga 5 - MEDIUM 
ÅLDERSGRUPP T&B PAPPER T&B DIGITALT FILM MUNTLIGT 
Grupp 1 (18-27 år) 0 11 2 12 
Grupp 2 (28-37 år) 3 9 2 10 
Grupp 3 (38-47 år) 4 6 0 9 
48-57 år 4 6 0 4 
58 år + 1 1 0 9 
TOTALT 12 33 4 44 

Fråga 5 [MEDIUM] - Information om företagets mål & strategier 
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Fråga 6 - KANAL 
ÅLDERSGRUPP MAIL INTRANÄT BREV MUNTLIGT 
Grupp 1 (18-27 år) 8 2 3 12 
Grupp 2 (28-37 år) 9 1 2 12 
Grupp 3 (38-47 år) 6 2 2 9 
Grupp 4 (48-57 år) 7 2 2 3 
Grupp 5 (58 + år) 1 1 2 7 
TOTALT 31 8 11 43 

Fråga 6 [KANAL] - Information om företagskulturen 
 
Fråga 6 - MEDIUM 
ÅLDERSGRUPP T&B PAPPER T&B DIGITALT FILM MUNTLIGT 
Grupp 1 (18-27 år) 2 7 5 11 
Grupp 2 (28-37 år) 4 8 1 11 
Grupp 3 (38-47 år) 2 5 0 12 
Grupp 4 (48-57 år) 5 6 0 3 
Grupp 5 (58 + år) 2 0 1 8 
TOTALT 15 26 7 45 

Fråga 6 [MEDIUM] - Information om företagskulturen 
 
Fråga 7 - KANAL 
ÅLDERSGRUPP MAIL INTRANÄT BREV MUNTLIGT 
Grupp 1 (18-27 år) 9 2 2 12 
Grupp 2 (28-37 år) 7 0 4 13 
Grupp 3 (38-47 år) 9 2 2 6 
Grupp 4 (48-57 år) 6 2 1 5 
Grupp 5 (58 + år) 2 1 1 7 
TOTALT 33 7 10 43 

Fråga 7 [KANAL] - Information om företagets affärsidé 
 
Fråga 7 - MEDIUM 
ÅLDERSGRUPP T&B PAPPER T&B DIGITALT FILM MUNTLIGT 
Grupp 1 (18-27 år) 2 8 3 12 
Grupp 2 (28-37 år) 4 6 3 11 
Grupp 3 (38-47 år) 3 7 0 9 
Grupp 4 (48-57 år) 3 4 1 6 
Grupp 5 (58 + år) 2 0 0 9 
TOTALT 14 25 7 47 

Fråga 7 [MEDIUM] - Information om företagets affärsidé 
 
Fråga 8 - KANAL 
ÅLDERSGRUPP MAIL INTRANÄT BREV MUNTLIGT 
Grupp 1 (18-27 år) 6 1 6 12 
Grupp 2 (28-37 år) 12 0 6 6 
Grupp 3 (38-47 år) 9 1 4 5 
Grupp 4 (48-57 år) 6 2 3 3 
Grupp 5 (58 + år) 3 1 1 6 
TOTALT 36 5 20 32 

Fråga 8 [KANAL] - Information om företagsevent 
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Fråga 8 - MEDIUM 
ÅLDERSGRUPP T&B PAPPER T&B DIGITALT FILM MUNTLIGT 
Grupp 1 (18-27 år) 1 8 3 13 
Grupp 2 (28-37 år) 5 7 2 10 
Grupp 3 (38-47 år) 4 6 1 8 
Grupp 4 (48-57 år) 3 6 0 5 
Grupp 5 (58 + år) 1 1 0 9 
TOTALT 14 28 6 45 

Fråga 8 [MEDIUM] - Information om företagsevent 
 
Spridning mellan 33 st (text & bild digitalt) - KANAL 
ÅLDERSGRUPP MAIL INTRANÄT BREV MUNTLIGT 
Grupp 1 (18-27 år) 4 3  4 
Grupp 2 (28-37 år) 6  1 2 
Grupp 3 (38-47 år) 3 1 1 1 
Grupp 4 (48-57 år) 3 2  1 
Grupp 5 (58 + år)  1   
TOTALT 16 7 2 8 

[KANAL] Fråga 5 – Spridningen mellan de 33 personer som ville få information presenterad genom text & bild 
digitalt 
 
Spridning mellan 44 st (muntligt) - KANAL 
ÅLDERSGRUPP MAIL INTRANÄT BREV MUNTLIGT 
Grupp 1 (18-27 år) 4 1 2 5 
Grupp 2 (28-37 år) 1   9 
Grupp 3 (38-47 år) 4   5 
Grupp 4 (48-57 år) 2   2 
Grupp 5 58 + år) 1  1 7 
TOTALT 12 1 3 28 

[KANAL] Fråga 5 – Spridningen mellan de 44 personer som ville få information presenterad muntligt 
 
Spridning mellan 36 st (mail) - MEDIUM 
ÅLDERSGRUPP T&B PAPPER T&B DIGITALT FILM MUNTLIGT 
Grupp 1 (18-27 år)  6   
Grupp 2 (28-37 år) 2 7 2 2 
Grupp 3 (38-47 år) 2 3  4 
Grupp 4 (48-57 år)  4  2 
Grupp 5 (58 + år) 1   2 
TOTALT 5 20 2 10 

[MEDIUM] Fråga 8 - Spridningen mellan de 36 personer som ville bli meddelade via mail 
 
Spridning mellan 32 st (muntligt) - MEDIUM 
ÅLDERSGRUPP T&B PAPPER T&B DIGITALT FILM MUNTLIGT 
Grupp 1 (18-27 år)  1 2 9 
Grupp 2 (28-37 år)    6 
Grupp 3 (38-47 år)  1  4 
Grupp 4 (48-57 år)    3 
Grupp 5 (58 + år)    6 
TOTALT  2 2 28 

[MEDIUM] Fråga 8 - Spridningen mellan de 32 som ville bli meddelade muntligt 
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Spridning mellan 20 st (brev) - MEDIUM 
ÅLDERSGRUPP T&B PAPPER T&B DIGITALT FILM MUNTLIGT 
Grupp 1 (18-27 år) 1 1  4 
Grupp 2 (28-37 år) 4   2 
Grupp 3 (38-47 år) 2 1 1  
Grupp 4 (48-57 år) 3    
Grupp 5 (58 + år)    1 
TOTALT 10 2 1 7 

[MEDIUM] Fråga 8 - Spridningen mellan de 20 personer som ville bli meddelade via brev 
 
Spridning mellan 5 st (intranät) - MEDIUM 
ÅLDERSGRUPP T&B PAPPER T&B DIGITALT FILM MUNTLIGT 
Grupp 1 (18-27 år)     
Grupp 2 (28-37 år)   1  
Grupp 3 (38-47 år)  1   
Grupp 4 (48-57 år)  2   
Grupp 5 (58 + år)  1   
TOTALT  4 1  

[MEDIUM] Fråga 8 - Spridningen mellan de 5 personer som ville bli meddelade via intranätet 
 
Summering 50 % eller fler i resp. grupp - KANAL & MEDIUM 
ÅLDER F2M F2P F3M F3P F4M F4P F5M F5P F6M F6P F7M F7P F8M F8P 
18-27 år   x x x         1 
28-37 år x x x x  x   x  x    
38-47 år x x x x x x x x  x     
48-57 år   x x x          
58+ år x x x x x x x x x x x x x x 
TOTALT 3 3 5 5 4 3 2 2 2 2 2 1 1 2 

De muntliga alternativen fördelade på respektive fråga och där 50 procent eller fler i respektive grupp valde just 
de muntliga alternativen. F = Fråga, M = Meddelad, P = Presenterad, Siffran = Fråga. 
 
 


