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Sammanfattning

Uppsatsen kommer att undersöka en del av den interna kommunikationen hos 
mobiloperatören 3, nämligen kommunikationen från regionchef till butikschefer. Eftersom en 
naturlig del av ett företags interna kommunikation strömmar genom olika informationskanaler 
har jag valt att använda mig av dessa som utgångspunkt. Kanalerna som jag har valt att 
undersöka är e-mail, större möten, telefonmöten, muntlig kontakt, intranät och sms. Jag vill 
undersöka motivationen hos butikcheferna och hur mycket information de tar till sig. Jag har 
ställt följande hypotes vilken också är min frågeställning: Det finns ett positivt samband 
mellan graden av motivation hos butikscheferna och graden av information de tar till sig 
ifrån regionschefen genom informationskanalerna. Syftet med uppsatsen är således att få en 
inblick i hur butikschefernas motivation hänger samman med hur mycket information de tar 
till sig från de undersökta informationskanalerna.

Jag har i min uppsats valt att använda mig av kvantitativ metod då jag genom mitt syfte vill 
försöka mäta utfallet av motivation och förmåga att ta till sig information statistiskt och inte 
själva processen som blir fallet med kvalitativ metod. Jag har därför konstruerat en enkät som 
butikscheferna har fått svara på för att kunna svara på min hypotes.

Resultaten ifrån min hypotes visar att informationen inte verkar gå fram (gäller alla 
informationskanaler) till de butikschefer som inte är motiverade vilket innebär ett problem för 
3. Dessutom visade det sig att ju längre en butikschef har varit anställd inom 3, desto mindre 
information tar denne till sig. Resultaten är dock inte helt utan problem, då det på grund av 
urvalsbegränsningar kan ha stört den kvantitativa analysen, varvid försiktighet bör vidtas vid 
tolkningarna.

Resultaten  leder till några slutgiltiga punkter som är viktiga att tänka på för 3.

 Det är viktigt för 3 att motivera sina butikschefer och man får inte glömma att 
motivera de som har arbetat som butikschefer en längre tid på ett sätt som är anpassat 
för dem. För som jag påpekade ovan så motiveras de antagligen av andra saker än de 
som jobbat som butikchefer ett kort tag. Att motivera butikschefer efter deras olika 
behov är därför grundläggande för regionchefen. 

 Det är viktigt att fokusera på att informationen som skickas ut är relevant och att man 
använder sig av varierade informationskanaler för att nå ut med informationen. Det är 
även viktigt att tänka på att inte skicka ut för mycket information 

 Även om det kan vara svårt måste man kontinuerligt försöka se individerna och ta reda 
på vilka individuella mål de har och vad de motiveras av.

 Det kan vara en idé att skaffa en skriftlig kommunikations policy så att det inte råder 
några tvivel om hur kommunikationen ska se ut och vem som är ansvarig i vilka 
situationer. På detta sätt kan företaget på ett bättre sätt använda sig av information som 
styrmedel.

Om 3 försöker att agera enligt punkterna ovan så kan de komma en bra bit på vägen till ett 
bättre arbete med kommunikationen och motivationen hos sina butikschefer. Åtgärdsplanen 
kan säkerligen även användas med framgång på hela företaget även om jag bara har undersökt 
en liten del av företaget.
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1. Inledning
Människor är idag omgivna av information större delen av sina vakna timmar på dygnet. 
Information flödar från alla håll och kanter vilket kan leda till ett överflöd av information. 
Människan varken kan eller vill ta till sig all information som hon blir utsatt för under en hel 
dag. Detta faktum leder till att när information skickas ut kan avsändaren aldrig vara riktigt 
säker på att informationen kommer fram på önskat sätt. Detta på grund av att människan 
stänger ute en del av informationsflödet, att hon helt enkelt inte kan eller är tillräckligt 
motiverad för att ta till sig mer information eller att hon helt enkelt tolkar budskapet fel.

I dagens företag och organisationer står man inför samma problem; hur ska man vara säker på 
att de anställda tar till sig informationen som skickas ut? Vad är det som gör att de anställda 
tar till sig en viss typ av information medan de inte tar till sig en annan typ av information?
Självklart har dessa frågor många svar och spekuleringar. Men i grund och botten handlar det 
om att kunna kommunicera på rätt sätt. Som Falkeheim & Heide skriver:

”Att informera är en sak, men att kommunicera och nå fram med 
budskapet är en helt annan”1

Det är viktigt att företag är medvetna om faran i att skicka ut för mycket information till sina 
anställda. Ett överflöd av information leder till att mottagaren inte hinner med att ta till sig allt 
samt tappar motivationen för sina arbetsuppgifter för att hon får för mycket information. 
Begreppet motivation är en intressant aspekt på varför en anställd tar till sig mer information 
än exempelvis sin kollega. Att få en anställd att bli motiverad och således ta till sig all 
information som skickas ut är inte det enklaste för ett företag eftersom det också beror på
faktorer och behov runtomkring individen själv och faktorer utanför arbetsplatsen som inte 
går att påverka. Olika personer kan behöva olika slags motivatorer beroende på exempelvis
ålder, livssituation eller bakgrund. Det är av stor vikt för företag att vara säkra på att de 
anställda tar till sig större delen av all information som skickas ut eftersom företag ibland 
använder information som ett styrmedel.

Intresset för ämnet som denna uppsats behandlar uppstod när jag arbetade hos 
mobiloperatören 3 som säljare. Tanken slog mig hur all information som skickas ut varje dag 
från företaget till de anställda kommer fram och hur svårt det måste vara för företaget att se 
till så att alla anställda är motiverade för att ta emot denna information. Företaget som jag 
kommer att undersöka är således ett självklart val. Uppsatsen kommer att undersöka en del av 
den interna kommunikationen hos mobiloperatören 3. Jag har valt att lägga fokus på den 
information som skickas ut av regionchefen och huruvida butikscheferna är motiverade att ta 
till sig den.

                                                
1 Falkeheimer & Heide, 2003
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1.1 Hypotes och syfte
Uppsatsen kommer att undersöka en del av den interna kommunikationen hos 
mobiloperatören 3, nämligen kommunikationen från regionchef till butikschefer. Eftersom en 
naturlig del av ett företags interna kommunikation strömmar genom olika informationskanaler 
används dessa som utgångspunkt. Kanalerna som jag har valt att undersöka är e-mail, större 
möten, telefonmöten, muntlig kontakt, intranät och sms. Jag vill undersöka motivationen hos 
butikcheferna och hur mycket information de tar till sig. Jag har ställt följande hypotes vilken 
därmed är min frågeställning:

Det finns ett positivt samband mellan graden av motivation hos 
butikscheferna och graden av information de tar till sig ifrån 
regionschefen genom informationskanalerna

Syftet med uppsatsen är således att få en inblick i hur butikschefernas motivation hänger 
samman med hur mycket information de tar till sig från de undersökta informationskanalerna.

Begreppen motivation och informationsupptagningsförmåga kommer att beskrivas utförligare 
i avsnitt 3.4 och 3.5 samt i avsnitt 4.5 där jag beskriver operationaliseringen av dem.

1.2 Avgränsning
Jag har avgränsat mig till att undersöka den interna kommunikationen i region norr, mellan 
regionchef och butikschefer. Även om uppsatsen studerar en organisations kommunikation är 
det kommunikationen mellan individerna i organisationen som är mest relevant i uppsatsen.
Uppsatsen strävar därför inte efter att kunna uttala mig om företaget i helhet utan endast om 
den undersökta gruppen.

1.3 Disposition
Jag kommer i detta kapitel att börja med att redogöra för 2 grundläggande begrepp, 
kommunikation och information. I kapitel 2 återfinns bakgrund om mobiloperatören 3. I 
kapitel 3 presenteras teorier samt hypotesen. Kapitel 4 tar upp metoden och materialet medan 
kapitel 5 redogör för resultaten. Slutligen kommer kapitel 6 där jag för min diskussion samt 
presenterar en åtgärdsplan.

1.4 Grundläggande begrepp
För att lättare kunna följa och förstå uppsatsen kommer två viktiga begrepp att definieras så 
att de blir tydliga. Begreppen som kommer att definieras nedan är kommunikation och
information.

1.4.1 Kommunikation
Kommunikation är ett ämne med en lång tradition och med många teorier och modeller som 
vill beskriva vad kommunikation är för något.  Inom kommunikationsstudier så kan man 
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urskilja två framträdande skolor; processkolan samt semiotiken. Processkolan ser på 
kommunikation som överföring av meddelanden och fokuserar på hur sändaren och 
mottagaren kodar och avkodar meddelanden. Ord som är relevanta i 
kommunikationsprocessen är effektivitet och noggrannhet. Processkolan undersöker även hur 
sändaren använder sig av olika kanaler och media för att få ut sin kommunikation. Semiotiken 
i sin tur ser på kommunikationen som tecken och betydelser och hur texter och meddelanden 
samverkar med människan för att skapa ett innehåll.2 Min uppsats har sin huvudpunkt i 
processkolan då kommunikationen som studeras ses som en process där informationen 
förmedlas från regionchef till butikschefer. 

Det finns många sätt att beskriva kommunikation på. Eriksson menar att kommunikation är:

”Kommunikation är en dubbelriktad ömsesidig dialog mellan 
avsändare och sändare”3

Medan Fiske beskriver kommunikation som:

”Kommunikation är en social samverkan med hjälp av meddelanden”4

Som jag beskrev ovan så är ämnet kommunikation brett, men i denna uppsats kommer jag att 
fokusera på organisationskommunikation och kan därför smalna av mitt område. Jag kommer 
att gå in på organisationer och deras kommunikation utförligare i kapitel 3.

1.4.2 Information
Det finns även otaliga definitioner på information. Ett enkelt sätt att tänka på är att om 
kommunikation är processen för interaktion mellan människor så är information det som 
utbyts i dessa kommunikationsprocesser.5 Eriksson tänker även han i samma banor med 
beskrivningen att information är en överföring av budskap mellan sändaren och mottagaren. 6

                                                
2 Fiske, 2001: 12
3 Eriksson, 1992:200
4 Fiske, 2001:12
5 Larsson, 2001:26
6 Eriksson, 1992:200
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2. Fakta om mobiloperatören 3
I det här kapitlet kommer företaget 3 att presenteras närmare.  Kapitlet kommer även att 
behandla vad en kommunikationspolicy är och huruvida 3 har någon. Informationskanalerna 
i fokus för uppsatsens undersökning kommer även att presenteras nedan.

2.1 Mobiloperatören 3
Mobiloperatören 3 grundades i december 2000 med visionen att skapa en helt ny plattform för 
mobil kommunikation. 3 är ett av fyra företag som fått en 3G-licens av staten och en 
generationsväxling pågår för fullt i telekommunikationsvärlden. En helt ny 
kommunikationsteknik, 3G - den tredje generationens mobiltelefoni, håller successivt på att 
ersätta den äldre GSM-tekniken. Den största skillnaden mellan det nya 3G-nätet och det 
befintliga 2G-nätet (som sköter det mesta av dagens vanliga mobiltelefoni) är den kraftigt 
utökade kapaciteten. Genom 3G kan man skicka och ta emot rörliga bilder och multimedia,
surfa med bredbandshastighet samt ringa videosamtal. 7

I Sverige och Danmark ägs 3 av Hutchison Whampoa till 60 % och Investor AB till 40 %. 3
bygger sina mobila multimediatjänster tillsammans med andra Hutchison Whampoabolag i 
Australien, Hongkong, Irland, Israel, Italien, Storbritannien, Norge och Österrike. Hutchisons 
ambition är att använda företagets erfarenheter inom telekommunikation och angränsande 
områden, för att bli ledande i den nya generationens mobila tjänster under varumärket 3. 8

Inom 3 i Sverige jobbar idag ca 700 personer. Organisationen 3 består av fyra stycken 
linjeorganisationer vilka är, Nordic Marketing, Sales, Customer Care och Technology samt 
stabsfunktionerna Finance, Human Resources och Legal.9

2.2 3 Media Center
3 Media Center kallas de butiker som idag säljer mobiltelefoner och abonnemang runt om i 
Sverige. Butikerna är fördelade på två regioner, region norr och region syd beroende på var i 
landet de ligger. Varje region har en regionchef och varje butik har en butikschef. Jag har i 
denna uppsats valt att fokusera på region norrs interna kommunikation. I region norr finns det 
15 butikschefer och geografiskt sträcker sig regionen ifrån Västerås upp till Umeå. Figur 1
nedan visar hur informationen skickas ut ifrån regionchefen till de 15 butikscheferna.

                                                
7 www.tre.se
8 Ibid
9 Ibid
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2.3 Kommunikationspolicy
Många företag använder sig idag av så kallade kommunikationspolicys för att samordna sin 
kommunikation för att den ska bli mer effektiv. Man kan säga att en välgjord 
kommunikationspolicy är som ett internt uppslagsverk som de anställda kan ha som underlag 
för hur arbetet med kommunikationen på företaget ska utövas. För att en 
kommunikationspolicy ska vara effektiv så måste ledningen vara överens om målen och 
vägen till en effektiv kommunikation så att kommunikationspolicyn används och förverkligar 
företagets mål. En fördel med en kommunikationspolicy är att risken för att chefer eller 
anställda ska begå misstag i sin kommunikation minskar. Ett företag som inte har en 
kommunikationspolicy riskerar att tillämpa olika metoder för dialog i både motgång och 
medgång något som medför att agerandet och kommunikationen blir osäkra. En välskriven 
policy hjälper de anställda vid både normala arbetsrutiner, planerade beslut eller vid plötsliga 
händelser och det finns inte någon osäkerhet om vilken som har ansvar i olika situationer.10

Efter att ha kontaktat olika personer på huvudkontoret hos mobiloperatören 3 så visar det sig 
att det inte existerar någon skriftlig kommunikationspolicy. Men för att ett företags 
kommunikation ska fungera så finns det alltid riktlinjer som de anställda går efter även om de 
inte finns nedskrivna. Riktlinjerna kan därför sägas existera i en så kallad ”tyst kunskap” hos 
chefer och anställda och kan som jag skrev ovan leda till osäkerhet bland de anställda 
eftersom de inte alltid vet hur de ska agera. 

I kapitel 3.3.1 presenterar jag flera motiv för att arbeta med den interna kommunikationen i ett 
företag. Efter att ha visat motiven för några av butikscheferna samt regionchefen så framkom 

                                                
10 Eriksson, 2005: 152 f

Regionchef

Figur 1. Illustration av hur informationen skickas ut ifrån regionchefen till 
butikscheferna
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det att de anser att motiven stämmer väl överens med de mål som de eftersträvar med sin 
kommunikation Då dessa motiv kan sägas beskriva en kommunikationspolicy så jag kommer 
att utgå ifrån att 3´s regionchef och butikschefer försöker anpassa sig efter alla dessa motiv.

2.4 Informationskanalerna 
För att kunna undersöka en del av den interna kommunikationen hos mobiloperatören 3 har 
jag valt att utgå ifrån att kommunikationen sänds ut i olika informationskanaler ifrån 
regionchefen till butikscheferna. Informationskanalerna i fokus i denna uppsats är e-mail, 
större möten, telefonmöten, muntlig kontakt, intranät och sms. Informationskanalerna ligger 
alltså till grund i hur informationen sänds ut. En utförligare beskrivning av 
informationskanalerna och dess fördelar samt nackdelar hittas i kapitel 3.4.2.

Figur 2 nedan visar vilka kanaler som regionchefen använder för att skicka ut information till
butikscheferna.

E-mail
Större 
möten

Muntlig 
kontakt Intranät Sms

Telefon
möten

Butikschef

Regionchef

Figur 2. Illustration av informationskanaler som regionchefer använder för att 
skicka information till butikscheferna



11

3. Teoretiskt ramverk
I detta kapitel kommer olika teorier och begrepp som använts att presenteras för att ge en 
bakgrund till uppsatsen och dess syfte att presenteras. De teorier och begrepp som jag har 
valt att använda mig av spelar alla en roll i att förstå ämnet och ger även en bakgrund till 
min hypotes. Kapitlet inleder med 3.1 där begreppet organisationsteori redogörs för, följt av 
3.2 där begreppet organisation och kommunikation presenteras. Under 3.3 presenteras 
kommunikationens betydelse för organisationer och i 3.4 tas begreppet 
informationsupptagning upp. I avsnitt 3.5 redogör jag för begreppet motivation och under 3.6 
återfinns min hypotes.

3.1 Organisationsteori
Organisationsteorin består av ett flertal begrepp, hypoteser och formuleringar som på ett 
sammanhängande sätt sammanfattar kunskaper om organisationer.11 Nedan kommer jag, för 
att ge en bakgrund och förståelse till organisationsteorin, ta upp några traditioner som 
organisationsforskningen har präglats av genom åren. 

Under 1900-talet så grundades en tradition som vi idag kallar den moderna 
organisationsteorin. Denna skola inspirerades bland annat av Max Webers Sociologi och 
Frederick Taylors Scientific Management. Organisationer uppfattades i denna skola som 
formella system som bestod av ansvar- och maktbefogenheter. Det togs inte speciellt stor 
hänsyn till människan med sina känslor och sociala relationer. Men eftersom denna skola fick 
kritik på grund av att man inte tog hänsyn till människans aspekter så växte på 1930-talet en 
ny tradition fram där fokus förflyttades inåt mot de anställda och mot arbetsklimatet. Denna 
skola kallas human relations och växte fram i spåren av den så kallade Hawthorne studien
som pågick under fem år. Hawthorne studien startades under ledning av Elton Mayo år 1929 
och det skulle visa sig att relationen mellan forskarna i studien och arbetarna var en av de 
avgörande faktorerna för produktiviteten.12 Detta var inte det egentliga syftet med studien 
men det framkom att nyckeln till tillfredställelse för de anställda och hög produktivitet är bra 
relationer mellan företagets anställda och för att skapa bra relationer krävs kommunikation. 
Inom human relations står alltså kommunikationen inom organisationen i fokus och för att 
skapa effektiv kommunikation krävs bra relationer. 13  

Human relations lade således redan på 1930-talet grunden till tre viktiga principer inom 
organisationsteorin nämligen:

1. Att det finns ett samband mellan tillfredställelse och produktivitet

2. Att det sociala systemet spelar en roll för tillfredställandet

3. Att det finns ett samband mellan kunskap om och engagemang i arbetet samt 
tillfredställelsen

                                                
11 Flaa, m.fl., 1998:9
12 Hård af Segerstad, 2002:44 ff
13 Kreps, 1990:78 ff
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Principerna har satt en stark prägel på forskningen inom organisations- och även 
kommunikationsläran vilket har lett till att ämnen som intern kommunikation har fått ökat 
intresse. Även inom den moderna organisationsteorin har förståelsen om kommunikationens 
betydelse fått en större roll och framför allt betonandet av kommunikation som ett 
organisatoriskt styrmedel har vuxit sig starkare. Men vikt läggs även här på att 
kommunikation är grunden för all organisatorisk verksamhet. 14

Min undersökning tar främst hänsyn till human relations då jag ämnar undersöka mänskliga 
aspekter som informationsupptagning och motivation. 

3.2 Organisation och kommunikation
Definitionerna på begreppet organisation är många. Rogers & Agarwala-Rogers menar att en 
organisation är: 

”En organisation är ett stabilt system av individer som arbetar 
tillsammans för att uppnå samma mål och kommunikation är hjärtat i 
en organisation, ifall man kunde ta bort kommunikationsflödena från en 
organisation så skulle organisationen inte existera.”15

Dimbley & Burton definierar en organisation på ett liknande sätt då de menar att en 
organisation kan definieras som en samling individer som har förts samman för att lösa 
uppgifter och nå mål.16 Sambandet mellan organisation och kommunikation kan därför sägas 
vara tydligt. Kreps menar även han att organisationer är kommunikation och har skapats 
genom kommunikation vilket leder till att kommunikation och organisationer i stort sett är 
samma sak.17 Organisation och kommunikation som en självständig disciplin har sina rötter i 
USA under 1940-talet och är faktiskt resultatet av psykologiska studier av militärer under 
andra världskriget. Dessa studier visade kommunikationens och informationens roll som 
styrmedel i organisationer och även hur viktigt val av informationskanaler samt utformning av 
budskap var. Under denna tid var inte synen på de långsiktiga effekterna av kommunikation 
och information lika relevanta som idag.18  Nedan kommer jag att beskriva 
organisationskommunikation som styrmedel utförligare.

3.2.1 Organisationskommunikation som styrmedel
Som jag beskrev ovan så har kommunikationens och informationens roll som styrmedel i 
företag ökat. Inom organisationsläran kan man dela in styrmedel i tre grupper; ekonomiska, 
administrativa och ideologiska. Det är de ideologiska styrmedlen som är av intresse för denna 
uppsats då de utgörs av aktiviteter och åtgärder i organisationen som alla har en sak 
gemensamt, information. Spännvidden av aktiviteter inom de ideologiska styrmedlen kan vara 
allt ifrån propaganda, PR, marknadsförning, kommunikationsstil, intern kommunikation, 
utbildning till upplysning. Det som alla dessa aktiviteter har gemensamt är som jag påpekade 
ovan, information. Om ett företag använder de ideologiska styrmedlen framgångsrikt har de 

                                                
14 Hård af Segerstad, 2002:47 f
15 Rogers & Agarwala-Rogers, 1975:6 f
16 Dimbley & Burton, 1995:143 ff
17 Kreps, 1990:12 ff
18 Hård af Segerstad, 1997:21 ff
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stora möjligheter att strategiskt använda dem till att uppfylla sina uppsatta mål.19 Detta synsätt 
leder oss in på hur viktig kommunikationen är för företag, något som jag beskriver utförligare 
nedan.

3.3 Kommunikationens betydelse för organisationer och företag
Ett beteende som har funnits hos människan så långt bak i tiden vi kan minnas är 
kommunikation samt förmågan att ta till sig information. Människan är från  det hon vaknar på 
morgonen tills det att hon lägger sig för att sova på kvällen omgiven av kommunikation och 
information. Att kunna kommunicera och utbyta information med omgivningen är nödvändigt 
för att klara sig i dagens samhälle och blir därmed ett av människans viktigaste beteenden. Det 
är genom kommunikationen som vi har skapat det omfattande systemet som vi idag benämner 
sociala organisationer och som karaktäriserar alla sidor av människans dagliga liv. 
Kommunikationen mellan människor fyller flera viktiga funktioner som bland annat 
informationsöverföring, känsloutveckling, kunskapsutveckling, identitetsutveckling och 
relationsskapande. Kommunikation fyller således flera viktiga funktioner i en människas liv.20

Alla dessa aspekter spelar inte bara en stor roll i en människas vardagsliv utan även i en 
organisation eller ett företag. Eriksson menar att kommunikationen faktiskt är ännu mer 
komplex i organisationssammanhang. Detta på grund av att det finns en mängd fler faktorer 
som inverkar på kommunikationen som exempelvis organisationsstruktur, organisationskultur, 
ekonomi, medier samt det omgivande samhället.21 Därför bör man när man i företag skickar ut 
information fokusera på att budskapet man vill få fram blir rätt. Det finns så många omgivande 
faktorer, förutom individens, att ta hänsyn till. 

Hård af Segerstad menar att det finns två grundläggande principer för mänsklig 
kommunikation.  Den första principen är att de flesta problem som uppstår i och med 
information i grunden är relationsproblem och grundar sig i att individer inte vill
kommunicera. Det grundar sig alltså inte på att individer inte förstår eller att de inte kan
kommunicera. Den andra principen menar att det är svårt att förändra människors beteende 
med hjälp av argument och ord, istället måste människan fokusera på sitt eget beteende och 
försöka ändra det.22  De här principerna kan man applicera på all kommunikation, även den i 
organisationssammanhang. I ett internt kommunikationssammanhang kan detta betyda att 
man kanske inte alltid ska kommunicera. Vill man påverka en annan människa kanske det
ibland är bättre att avstå ifrån att kommunicera. Detta på grund av att minska faktorer som 
exempelvis stress eller informationsöverflöd som kan leda till att människan inte tar emot 
informationen på önskat sätt. Informationsöverflöd och vad det kan leda till är ett ämne som 
jag kommer att behandla utförligare längre ned i kapitlet.

3.3.1 Intern Kommunikation
Begreppet organisationskommunikation kan studeras från flera olika perspektiv och ett av 
dessa är intern kommunikation eller extern kommunikation. Men externa kommunikationen 
menas kommunikationen som företaget/organisationen har med omvärlden, exempelvis 

                                                
19 Hård af  Segerstad, 1997:104
20 Hård af Segerstad, 2002: 28 f
21 Falkeheimer & Heide, 2003:16
22 Hård af Segerstad, 2002:33
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kontakt med kunder, leverantörer eller myndigheter.23 Den externa kommunikation är dock 
inte aktuell i min uppsats men begreppet bör ändå klargöras då det kan vara svårt att veta var 
gränsen för extern och intern kommunikation går.24 Den interna kommunikationens syfte är 
att rikta kommunikationen mot sina medlemmar och att hålla ihop organisationen för att den 
ska bli så effektiv som möjligt.25 Ibland kan kommunikationsinsatser som är menade att riktas 
internt även få påföljder externt och vice versa. Anställda kan exempelvis vara ambassadörer 
för sitt företag och bilden som de ger av företaget till sin omgivning är viktigt. Alla människor 
har sociala nätverk utanför arbetsplatsen där allt möjligt diskuteras, även arbetsplatsen, 
därmed når de anställdas synpunkter väldigt många personer som kan få effekter för 
företaget.26 För att ett företag ska fungera tillfredställande måste således den interna 
kommunikationen samordnas med den externa.27. På senare år har de flesta stora företag en 
egen informationsavdelning med informatörer som har hand om den interna 
kommunikationen och en PR-avdelning med marknadsförare som har hand om den externa 
kommunikationen. Om företag skulle sluta att arbeta med information skulle det tillslut 
innebära att ingen vet någonting och att företaget förmodligen inte skulle överleva. 
Utgångspunkten blir som jag tidigare nämnt att kommunikation är nödvändig. Peter Eriksson 
skriver i sin bok planerad kommunikation att:

”Om inte de egna medarbetarna vet vad företaget står för och vart det 
är på väg lär ingen utanför företaget veta det heller”28

Citatet visar hur viktigt det är att både den externa och interna kommunikationen fungerar. 

Den här uppsatsen behandlar, som jag skrev ovan, främst den interna kommunikationen i 
företag och därför kommer mer utrymme att ges till denna aspekt. Det finns många motiv för 
att arbeta med den interna kommunikationen i ett företag. Det gäller att hitta en balans så att 
de anställda inte får för mycket information men inte heller för lite, svårigheten är att hitta det 
optimala informationsflödet. Eriksson anser att motiven för att arbeta med den interna
kommunikationen är följande; 29

 ”Ger medarbetare överblick.” För att de anställda ska kunna se sitt bidrag till 
företagets resultat så behöver de information om vad som händer i företaget och dess 
avdelningar. Det blir viktigare och viktigare att ta del av all information som rör 
företaget och inte bara vad som händer på de anställdas egna kontor.

 ”Skapar enighet om mål.” Om företag informerar sina anställda om vart företaget är 
på väg och hur vägen dit ser ut blir det lättare att samanföra de anställdas mål med 
företagets.  Om de anställdas mål överensstämmer med företagets leder det till att 
företaget blir effektivare.

 ”Ger bättre beslutsunderlag.” Om de anställda har tillgång till all information de 
behöver leder det till att de tar fler korrekta beslut och till att deras kompetensnivå 
ökar.

                                                
23 Larsson, 2001:66 f
24 Strid, 1999:15
25 Hård af Segerstad, 1997:26
26 Falkeheimer & Heide, 2003:40
27 Hård af Segerstad, 1997:26
28 Eriksson, 2005:63
29 Ibid 63 ff
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 ”Skapar motivation och vi-anda.” Anställda som får tillgång till den information de 
behöver tar som jag skrev ovan ofta fler korrekta beslut men det leder också till att de 
blir mer motiverade. Om alla medarbetare känner till vilket mål företaget strävar efter 
och arbetar i en miljö där all kommunikation är öppen ökar arbetsglädjen. Att som 
medarbetare inte få veta vad som är på gång i företaget ledar oftast till att man blir 
frustrerad och motivationen minskar. 

 ”Underlättar samarbete.” Det är av stor vikt att samordna ett företags olika 
avdelningar och skapa ett informationssystem mellan dem och individerna i de olika 
avdelningarna. Effektiv information mellan avdelningar ökar i betydelse i och med att 
allt fler företag arbetar i projekt eller nätverk.

 Motverka ryktesspridning. Om ett företag har en väl fungerande intern kommunikation 
leder detta till att osäkerheten hos medarbetare minskar och ryktesspridningen 
minskar. 

 ”Underlättar delegering.” Om det bara är några få i företaget som sitter på all 
information leder detta till att företaget måste drivas centralistiskt. För att kunna 
delegera beslut måste företagets anställda ha tillgång till den information de behöver. I 
dagens företag så fungerar det oftast bäst att låta de anställda få ökat ansvar och på så 
sätt indirekt förbättra den interna kommunikationen.

 ”Minskar personalomsättningen.” Om de anställda inte får nog med information, inte 
trivs, inte utvecklas eller får nog med belöning kommer de inte att stanna länge på sitt 
företag. Många företag skulle tjäna på att investera i intern kommunikation då den 
dolda kostnaden för personalomsättning är stor.

 ”Underlättar rekryteringen.” Om de anställda trivs på sin arbetsplats så kommer de 
också att tala gott om den inför vänner och bekanta. För att trivas på sin arbetsplats 
krävs det att de anställda har tillgång till information och på så sätt får kunskap om 
företaget vilket leder till att de blir motiverade och ger en korrekt och positiv bild av 
företaget utåt. Trovärdigheten som medarbetarna förmedlar vid dessa tillfällen är svår 
att erhålla vid traditionell marknadsföring och är därför mycket värdefull.

 ”Bidrar till personlig utveckling.” Det är viktigt att alla medarbetare på ett företag har 
meningsfyllda uppgifter så att den personliga utvecklingen ökar. De flesta anställda på 
ett företag vill dela företagets värderingar och mål, vilket underlättas med en bra intern 
kommunikation som lägger grunden till att anställda ska få all information de kan 
tänkas behöva.

 ”Skapa förändringskompetens.”  En bra intern kommunikation förbereder de anställda 
att hantera oväntade förändringar, både inom förtaget och i omvärlden. 

 ”Bidrar till bättre resultat/ökad lönsamhet.” En bra och effektiv intern 
kommunikation bidrar oftast till att det går bra för företaget och att lönsamheten ökar.

Dessa motiv kan likna ett företags kommunikations policy eftersom de flesta företag strävar 
efter dessa mål. Som jag påpekade i inledningen, baserat på 3´s anställdas syn, så utgår jag i 
denna uppsats ifrån att 3 drivs av ovanstående ambitioner och att motiven ovan kan liknas vid
3´s kommunikations policy eftersom de saknar en skriftlig sådan. 
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Kreps diskuterar även han den interna kommunikationens syften och kommer fram till att den 
har fyra ändamål:

1. Att upprätthålla och sprida mål, bestämmelser samt regler för verksamheten.

2. Att samordna medarbetarnas aktiviteter så att de har samma mål som organisationen.

3. Att se till så att ansvariga chefer får information om hur den nedåtgående 
kommunikationen fungerar och därmed hur organisationens tillstånd ser ut.

4. Att se till så att medarbetarna socialiseras in i organisationen och dess kultur.30

Ovanstående punkter från Kreps och Eriksson visar hur viktigt det är att arbeta med den 
interna kommunikationen i ett företag. Kommunikationen utgör själva organisationens hjärta. 
Chefer kan även genom intern kommunikation styra företaget i en önskad riktning och i viss 
mån kontrollera vem som ska veta vad vilket är ytterligare ett bevis på att kommunikationen 
fungerar som ett styrmedel i hög grad.31

3.3.2 Kriterier på effektiv kommunikation
Om ett företag inleder ett informationsarbete leder detta dock inte automatiskt till Erikssons 
påståenden ovan. För att den interna kommunikationen ska förbättras måste kommunikationen 
vara effektiv. Enligt Eriksson så finns det ett antal kriterier som måste uppfyllas för att 
kommunikationen ska vara effektiv.32 Kriterierna presenteras nedan.

 Kommunikationen måste vara konkret så att alla som ska ta del av den förstår vad som
menas. Det är även viktigt att ta hänsyn till mottagarnas bakgrund, språk, kultur och 
förkunskaper.

 Kommunikationen måste vara koncentrerad så att rätt fakta kommer fram. Det kan 
ofta vara svårt att korta ned exempelvis en text så att endast det relevanta kommer 
fram men det underlättar för den som ska ta emot kommunikationen. Saker som är 
värda att tänka på här är om exempelvis alla på företaget behöver ta del av 
informationen? Behöver i sådana fall all fakta tas med?

 Kommunikationen måste vara koordinerad så att inte exempelvis två olika chefer 
vinklar samma information på olika sätt.  Ifall samma kommunikation vinklas på olika 
sätt blir den inte effektiv och kan leda till ryktesspridning.

 Kommunikationen måste vara kontinuerlig för att inte trovärdighen ska minska. Att 
exempelvis börja med ett kommunikationsarbete för att sedan sluta helt är inte att 
rekommendera.

                                                
30 Kreps, 1990:269 f
31 Högström m.fl., 1999:74
32 Eriksson, 1992:38 f
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 Kommunikationen måste vara konsekvent över tiden för att uppfattas som pålitlig. Om 
exempelvis chefen säger en sak i januari men en helt annan i maj så kommer inte 
företaget eller chefen att uppfattas som pålitliga. Den interna kommunikationen måste 
förmedla all information, om det exempelvis är osäkert var företaget står i en viss 
fråga/situation måste även osäkerheten förmedlas.

 Kommunikationen måste vara kontrastrik för att medarbetaren ska bli engagerad. Om 
informationen är för tråkig, korrekt och saklig så stimulerar den inte heller till dialog 
bland de anställda.

 Kommunikationen måste vara kontaktskapande så att interaktion uppstår. Därför 
måste kommunikationen ske på både avsändarens och mottagarens villkor så att 
ömsesidigt engagemang uppstår, annars blir inte kommunikationen effektiv.

Det är viktigt att företag tänker på dessa aspekter när det arbetar med information. Om inte 
kommunikationen är effektiv så kan det finnas en risk för att inte individen tar upp 
informationen vilket i sin tur kan leda till att motivationen sjunker.

3.4 Informationsupptagning
En modell som visar hur människan påverkas av kommunikation och vad det innebär att ta till 
sig information är McGuires 12-stegstrappa som går under namnet Information Processing 
Theory. Modellen består av 12 olika steg som människan går igenom när hon ska ta till sig 
information. De 12 olika stegen är:33

 exponering
 uppmärksamhet
 intresse
 förståelse
 inlärning
 attitydförändring
 kunskapslagring
 informationssökning
 beslut
 handling
 förstärkning av beslutet
 konsoliderat handlande

Denna modell är viktig för att visa hur komplext begreppet informationsupptagning är. 
Människan måste gå igenom många steg för att ta till sig information och det visar även hur 
lätt det är att något går fel i processen eftersom det finns så många steg.

En annan intressant aspekt på information är hur olika vi människor tar till oss den. Alla 
människor lär sig saker på olika sätt, vissa vill lyssna, andra vill se saker på bild medan en 
tredje kategori vill öva praktiskt för att ta till sig information på bästa sätt. Eriksson berättar
om psykologen Steven Reiss som har identifierat 16 basbehov som styr människans 

                                                
33 Larsson, 2001:145 f
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handlingar och formar våra personligheter. Intressant är att flertalet av dessa behov har tydliga 
kommunikativa aspekter och påverkar därmed våra förhållningssätt och drivkrafter i kontakt 
med andra individer. Exempel på basbehoven är makt, status, oberoende, nyfikenhet, 
acceptans, ordning och social kontakt. Eriksson menar även han som Hård af Segerstad ovan 
att vi människor ofta tror att missförstånd beror på ineffektiv kommunikation som enklast 
löses med mer information. Men bristerna i kommunikationen uppstår ofta eftersom 
människor inte förstår varandra och har olika basbehov. Vanligtvis så motiveras människan av 
tre till fem av basbehoven och motiveras starkt av bara något av basbehoven.34 Simonsson
menar även hon att de flesta kommunikationsproblem beror på att människan är alldeles för 
otydlig. Förtydligande avseende kommunikation vad gäller behov, roller och förväntningar på 
varandra måste till. 35  Om vi människor istället sänder ut mer information för att vi tror att 
kommunikationen ska bli mer effektiv kan det istället leda till ett informationsöverflöd, ett 
begrepp som jag kommer att behandla utförligare nedan.

3.4.1 Informationsöverflöd
Rogers & Agarwala-Rogers menar att det finns en fara för en organisation i att skicka ut för 
mycket information. Det är ett av organisationers största problem vilket leder till ”information 
overload” vilket medför att mottagaren till informationen inte tar emot någon information 
överhuvudtaget. Lösningen till detta problem är mindre kommunikation.  En individ som är 
”overloaded” är ineffektiv för företaget och sina medarbetare. Rogers & Agarwala-Rogers 
menar att när informationskanaler används regelbundet och individerna i organisationen kan 
lita på det så tenderar dessa kanaler att användas oftare vilket kan vara en risk då det också 
ibland kan leda till ”information overload”.36

Informationsöverflöd kan även vara positivt, det kan leda till något som på engelska kallas 
”communication spill-over” vilket innebär att medarbetare kommer över information som från 
början inte var riktad direkt till dem. Effekten kan uppstå när medarbetare får exempelvis en 
kopia av ett e-mail eller läser på intranätet eftersom medarbetaren då ges mer information som 
gör att han/hon får ökade kunskaper och bättre förståelse.37

Även Miller tar upp problemen med informationsöverflöd och menar att antingen för mycket 
eller alltför komplex information kan bli för svårt för de anställda att hantera och orsakar 
därför stress. Miller anser att både ett överflöd och ett underflöde av information kan leda till 
att en individ blir utbränd. När det råder brist på information blir de anställda uttråkade och 
gör sina arbetsuppgifter på rutin varje dag och de blir inte tillfredställda.38  

Dessa aspekter visar hur viktigt det är för företag att sålla i informationen de skickar ut till 
sina anställda. Det är även viktigt att använda sig av olika informationskanaler när man 
skickar ut informationen så att inte informationen blir för likartad. Nedan kommer jag att 
redogöra för olika informationskanaler samt fördelar och nackdelar med dem. 

                                                
34 Eriksson, 2005:47
35 Simonson, 2006:12
36 Rogers & Agarwala-Rogers, 1975:90 f
37 Falkeheimer & Heide, 2003:148 f
38 Miller, 1999: 23
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3.4.2 Informationskanaler
Ett företag kan kommunicera med sina anställda på flera olika sätt och i flera olika kanaler. 
För att ge en överblick har Eriksson delat upp dessa sätt att kommunicera på i tre kategorier; 
skriftliga kanaler, elektroniska kanaler samt muntliga kanaler. Nedan kommer jag att 
presentera dessa då det ger en bra överblick över de olika kanalerna samt visar vilka fördelar 
respektive nackdelar de har.39

Skriftliga kanaler innefattar trycksaker, broschyrer, brev, nyhetsbrev, personaltidningar, 
brevlådor samt andra trycksaker. En fördel med de skriftliga kanalerna är att mottagarna kan 
läsa texten när det passar dem själva samt läsa texten om och om igen om så önskas. Om 
texten är korrekt skriven så är det ofta svårt att feltolka den vilket är en annan fördel. Tyvärr 
är utsikten till dubbelriktad kommunikation inte så stor vilket inte är positivt. Det råder oftast 
en förskjutning i tiden att få feedback på frågor ifrån de skriftliga kanalerna vilket är orsaken 
till att dessa kanaler används till störst del att förmedla eller dokumentera fakta och inte till 
dubbelriktad kommunikation. 

De elektroniska kanalerna kan vara e-post, telefon, fax, kassettband, radio, film eller video. 
En fördel med radio, film och video är att mottagaren får en mer levande bild av det budskap 
som förs fram eftersom man ser personen eller saker som budskapet handlar om. Chefer och 
medarbetare som man inte sett i verkligheten blir exempelvis till riktiga personer. En annan 
fördel med elektroniska medier som exempelvis e-post är dess snabbhet. E-post skickas utan 
tidsfördröjning till mottagaren, att faxa ett dokument går på några sekunder, det går även 
snabbt att vidarebefordra ett meddelande som fås via dessa kanaler till andra personer om så 
önskas. Nackdelar de elektroniska kanalerna är att utrustning krävs, vilket kostar pengar

Muntliga kanaler är bland annat planerade möten, informella möten, utbildningar eller 
konferenser. De muntliga kanalerna har fördelar då det ges tillfälle för en ömsesidig dialog 
samt att det finns möjligheter till frågor om otydligheter uppstår. Nackdelar med de muntliga 
kanalerna är att det alltid finns risk för att medarbetare hör fel eller att feltolkningar görs 
vilket medför att en summering av mötet alltid bör göras som avslutning för att undvika 
ovanstående risker. Den muntliga dialogen är enligt Eriksson underutvecklad och exempel på 
tillvägagångssätt som bidrar till att öka den interna dialogen och ge anställda bättre förståelse 
för sina medarbetare kan bland annat vara brainstorming, rollspel, målbilder samt 
associationer. 

För att uppnå effektiv intern kommunikation när man sänder ut information är det viktigt att 
använda sig av en kombination av många olika kommunikationskanaler.40 Detta är även en 
viktig aspekt för att de anställda ska vara motiverade att ta emot all relevant information. I 
kapitlet nedan kommer jag att diskutera fenomenet motivation utförligare.

3.5 Motivation
Enligt Bruzelius är definitionen på motiv följande:

”Det som stimulerar eller driver en individ att handla på ett visst sätt”41

                                                
39 Eriksson, 2005:70 ff
40 Ibid 76
41 Bruzelius, 2000:286
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Ett motiv kan alltså liknas vid ett slags önskemål eller behov ifrån människan och när motivet 
aktiveras så kallas det för motivation.42 Motivation representerar en drivkraft hos en människa 
som påverkar hennes riktning, intensitet och envishet av frivilligt uppförande. Med riktning 
menas det faktum att motivation är målorienterat och inte slumpartad. Människor kan
exempelvis vara motiverade att komma i tid till jobbet, bli klar med ett projekt några timmar 
tidigare och så vidare. Med intensitet menas mängden ansträngning som människan lägger 
ned för att uppnå målet.43 Människan handlar aldrig för att hon ”tvingas” av sina mål eller 
behov utan handlingen sker på ett medvetet sätt för att denne vill uppfylla sina mål och behov. 
Själva beslutet att handla påverkas av människans attityder, motiv, värderingar, intressen och 
föreställningar.44

Nedan kommer jag att presentera två olika typer av motivation, inre och yttre motivation, 
Maslows behovshierarkitrappa samt Mc Clellands motivationsteori. Denna uppsats tar inte 
någon hänsyn till var motivationen har sitt ursprung, men jag anser dock att det är av vikt att 
ge en översikt av att det existerar olika typer av motivation.

3.5.1 Inre och yttre motivation
Motivation kan delas i inre eller yttre motivation. Medarbetare är exempelvis yttre motiverade 
om deras behov kan tillfredställas genom pengar eller andra belöningar. En yttre motiverad 
samverkan i företag fås genom att sammanföra de anställdas behov av belöningar med 
företagets mål. Med inre motivation menas att en anställd utför en viss arbetsuppgift för att 
denne älskar att göra just den uppgiften, motivationen gör att den anställda blir tillfredställd.
Inre motivation är svårt att mäta och kontrollera. Inre motivation behövs vid uppgifter som 
kräver kreativitet medan yttre motivation tenderar att producera stereotypa repetitioner av vad 
som redan fungerar. Det har visat sig att inlärningsprocesser och förståelse minskar när man 
är övervakad. Vetskapen om sanktioner leder till lägre inlärning, mindre förståelse samt att 
arbetsutförandet bli mer rutinmässigt än med inre motivation. Författarna menar att motivera 
anställda genom belöningar kan fungera en kort tid men i det långa loppet blir effekten att 
man endast gör sin uppgift om man blir belönad.45

Motivationens betydelse för informationsupptagningen kan sammankopplas med både
människan inre och yttre motivation. Om en människa vill lära sig mer om någonting tar 
denne självklart in mer information om detta ämne. Om en människa får pengar för att lära sig 
mer om någonting så tar hon troligen också till sig mer information. 

3.5.2 Maslows behovshierarkitrappa
En av de tidigaste och mest välkända behovsbaserade teorierna är Maslows behovshierarki
ifrån 1950-talet av psykologen Abraham Maslow. Teorin vill förklara motivation utifrån 
individens behov.46 Malsow identifierar fem basbehov i sin teori och han menar att behoven 
kan ordnas i en hierarki som uppfylls nedifrån och upp. För att nästa behov ska komma i 

                                                
42 Bruzelius, 2000:286
43 Mc Shane & Von Glinow, 2005:39
44 Bruzelius, 2000:286 ff
45 Osterloh & Frey, 2000: 538 ff
46 Granberg, 1998:156
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fokus så måste ett annat behov vara uppfyllt. När ett behov har blivit uppfyllt så motiverar 
inte detta behov längre och för att exempelvis en chef ska kunna motivera en anställd så måste 
han känna till var på behovstrappan den anställde befinner sig.47

Nedan visas Maslows behovshierarkitrappa.

Maslow delade in behoven i två olika grupper: lägre behov samt högre behov. Fysiologiska
behov som mat, luft och vatten samt trygghetsbehov tillhör de lägre behoven. Sociala behov, 
uppskattnings behov samt självförverkligande behov tillhör de högre behoven. Enligt Maslow 
tillfredställs de högre behoven ”inne i” människan medan de lägre behoven blir tillfredställda 
av yttre faktorer som exempelvis pengar.48

Denna teori visar att det ibland kan vara svårt att nå fram med information beroende var 
individen befinner sig i trappan om inte den som skickar ut information vet det. Individer kan 
befinna sig på olika steg varje månad om beroende på hur dennes livssituation ser ut, vilket 
väl visar att människan kanske inte alltid är motiverad att ta emot all information som skickas.

3.5.3 Mc Clellands motivationsteori
Denna teori menar att individen kan delas upp i två olika kategorier av individer. Den första 
kategorin är en liten grupp människor som dras till utmaningar och som vill anstränga sig för 

                                                
47 Robbins, 2001:156 ff
48 Ibid

1. Fysiologiska behov

2. Behov av trygghet och säkerhet

3. Behov av kärlek och social
interaktion med andra

4. Behov av uppskattning

5.Behov av 
självförverkligande

Figur 3. Illustration av Maslows behovshierarkitrappa
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att nå sina uppsatta mål. Den andra kategorin består av en stor grupp av människor som inte 
antar utmaningar och således inte anstränger sig till lika stor grad för att nå sina mål. Mc 
Clelland menar att det finns tre olika behov som inverkar på människans motivation. Dessa 
behov är maktbehov, kontakt och tillhörighetsbehov samt prestationsbehov. Mc Clelland 
tydliggör hur forskningen om dessa tre behov påverkar individen. Han menar att människor 
med maktbehov tillbringar alltför mycket tid med att kontrollera personer i sin omgivning. 
Vidare menar han att i stort sett alla människor verkar ha ett grundläggande kontakt och 
samhörighetsbehov men nä detta behov blir för starkt så leder det till att människan hela tiden 
försöker undvika konflikter och kritik för att vara andra personer till lags. Slutligen så är 
personer med prestationsbehov oftast kreativa och tillskillnad ifrån människor ifrån de andra 
två behovskategorierna så söker de utmaningar, vill ta personligt ansvar samt ställer upp
realistiska och krävande mål för sig själva. 49

Mc Clellands motivationsteori är intressant ur ett informationsupptagningsperspektiv. Det den 
säger är att de flesta människor i grunden är lata och därför inte tar till sig mer information än 
de behöver för att överleva. Jag anser att många av butikscheferna i min studie tillhör den lilla 
grupp människor som ansträngt sig för att uppnå sina mål. För att bli butikschef måste man ha 
visat stort engagemang och en vilja att anta en utmaning. Däremot så kan det vara så att de i 
ett senare skede, när de varit butikschef ett tag, kanske blir mindre motiverade och kommer ett 
steg närmare den andra gruppen.

3. 6 Hypotes
Jag kommer i detta avsnitt att redogöra för de källor som ligger till grund för utvecklandet av 
min hypotes. Jag börjar med att presentera en artikel nedan.

Minbaeva med flera anser i sin artikel ”MNC knowledge transfer, subsidiary absorptive 
capacity and HRM”50 att existerande litteratur har visat litet intresse för hur 
upptagningsförmåga av information skapas och utvecklas hos anställda i företag.  Vidare 
menar författarna att upptagningsförmåga är relaterat till både anställdas förmåga att ta till sig 
information och hur motiverade de är samt att tidigare forskning har visat att anställda är mer 
motiverade när de är informerade om företaget. Författarna fann i sin studie att ju större 
upptagningsförmåga en anställd har, desto högre grad av informationsöverföring är möjlig. 
Den viktigaste aspekten i artikeln är att författarna kom till slutsatsen att båda aspekterna av
upptagningsförmåga, förmåga och motivation, måste vara närvarande för att den anställde 
optimalt ska ta till sig information ifrån företaget. Slutsatsen är att chefer kan förbättra 
upptagningsförmågan hos sina anställda genom att applicera human relations ledarskap som 
koncentrerar sig på anställdas förmåga (exempel träning) och motivation (exempel belöningar 
eller att arbeta med den interna kommunikationen)51

Denna studie och de teorier jag tidigare presenterat i detta kapitlet tillåter mig att ställa 
följande hypotes: (som även illustreras i figur 4 nedan):

                                                
49 Jacobssen m. fl, 1998
50 MNC syftar till Multinational Corporation vilket betyder multinationella företag och HRM betyder Human 
Resource Management vilket är en benämning på chefs- och personalarbete.
51 Minbaeva m.fl, 2003:586-599
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Det finns ett positivt samband mellan graden av motivation hos 
butikscheferna och graden av information butikscheferna tar till 
sig ifrån regionschefen genom informationskanalerna. 

Motivation
Informations-

upptagning
(+)

Figur 4. Illustration av hypotes
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4. Metod och material
I detta kapitel kommer jag att presentera metoden som ligger till grund för min empiriska del 
av uppsatsen. Jag kommer även att redogöra för enkäterna, urval, metodkritik, 
regressionsmodell, operationalisering av mina variabler, variabelkritik, deskriptiv statistik
samt reliabilitet och validitet.

4.1 Litteratur
För att erhålla en förståelse för forskningen kring intern kommunikation inledde jag 
uppsatsarbetet med en litteraturstudie. Vid insamlandet av litteratur användes Uppsala 
Universitets biblioteksresurser, databaser såsom JSTOR, Elsevier, och därtill även mer vanliga 
sökverktyg som exempelvis Google Scholar, vilka tillsammans borde täcka en stor del av den 
samlade forskningen inom intern kommunikation. De vanligaste fraserna, listade på svenska 
nedan men de engelska motsvarigheterna användes även, som användes vid sökningarna var:

 Intern kommunikation
 Motivation
 Upptagningsförmåga
 Information
 Kommunikation

Mängden litteratur inom intern kommunikation visade sig vara stor, men ju fler av fraserna 
som kombinerades, desto mer precisa blev resultaten och utgången blev en blandning av 
traditionella kommunikationsteoretiska tidskrifter med ett inslag av mer traditionellt 
ekonomiska tidsskrifter (exempelvis journal of international business studies).

4.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod?
Att välja metod när man ska skriva uppsats är inte alltid det lättaste. Den största skillnaden 
mellan de båda metoderna är att man i den kvantitativa metoden förvandlar sin information 
till siffror för att kunna föra statistik och på så sätt analysera informationen.52 Kvantitativa 
undersökningar bygger på att frågor till ett representativt urval av en viss grupp ställs genom 
att exempelvis skicka ut enkäter med brev, ge ut dem på stan, fråga via telefon, eller ge ut
dem vid personliga intervjuer. Frågorna som man ställer redovisas i ett formulär som sedan 
sammanställs till statistik. Via dessa undersökningar får forskaren reda på hur många som har 
en speciell uppfattning i ett visst ämne eller vilken inställning, kännedom eller kunnande 
urvalet har.53 I den kvalitativa metoden tar man fram det innehåll som anses vara viktigast 
genom en noggrann läsning av exempelvis en texts delar, helhet samt den kontext den ingår i. 
Kvalitativa undersökningar förklarar oftast befintligheten av olika åsikter. Kvalitativa 
undersökningar har ofta intervjuer som grund, där en frågeguide används som grund för 
intervjun för att kunna besvara ett antal områden. Efter intervjuerna kan man klargöra olika 
synpunkter på vissa bestämda ämnen.54

                                                
52 Holme & Solvang, 1997:76
53 Eriksson, 2005:136
54 Ibid 135
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Jag har i min uppsats valt att använda mig av kvantitativ metod då jag genom mitt syfte vill 
försök mäta utfallet av motivation och förmåga att ta till sig information statistiskt och inte 
själva processen. En fördel med att använda sig av kvantitativ metod i denna uppsats är att 
resultatet kan jämföras med andra organisationer. En annan fördel är att risken för att 
respondenten ger svar som denne tror är rätt/fel eller omedvetet svarar som denne förväntas 
svara minskar. 55

När man ska välja vilken metod man ska använda sig av så ska man tänka att det är syftet med 
undersökningen som bestämmer detta.  Jag har i denna uppsats ställt upp en hypotes som 
lyder: Det finns ett positivt samband mellan graden av motivation hos butikscheferna och 
graden av information de tar till sig ifrån regionschefen genom informationskanalerna. För att 
mäta ett kausalt samband måste man använda sig av statistiska metoder och valet av metod var 
därmed inte så mycket att fundera på.

4.3 Enkät som metod
Jag har valt att använda mig av enkäter som metod i min uppsats. Det är vid en 
enkätundersökning av stor vikt att formulera frågorna rätt då detta är undersökningars största 
tänkbara felkälla.56 För att försöka eliminera problemen gick jag, innan enkäten delades ut,
igenom de sex huvudsakliga punkter som man ska tänka på inför en enkätundersökning enligt 
Esaiasson: 57

 Tittade på redan formulerade frågor i andra undersökningar som liknar mitt 
undersökningsområde för att få råd och tips.

 Läste relevant litteratur som behandlar hur man gör frågeundersökningar.

 Studerade forskningslitteraturen inom området.

 Prövade frågorna på mig för att kontrollera att inga brister i enkäterna finns.

 Prövade frågorna på andra personer i omgivningen för att upptäcka brister i 
frågorna eller risker för feltolkningar.

 Visade frågorna för en van frågekonstruktör. 

Att använda sig av kvantitativa enkäter medför att det finns en risk för bortfall som in värsta 
fall kan leda till att materialet inte kan analyseras statistiskt. Bortfallet i denna studie har 
kontrollerats genom att respondenternas deltagande kontrollerades av deras chef. Jag har valt 
att inte försöka få svar från de respondenter som var sjuka eller inte vill deltaga vid 
undersökningstillfället då jag anser att det inte skulle bli under samma förutsättningar som vid 
det första tillfället eftersom det inte skulle finnas någon person tillgänglig för frågor.

                                                
55 Kvale, 1997:64 ff
56 Esaiasson m.fl., 2004:269
57 Ibid 269 f
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4.3.1 Urval
Valet av undersökningsobjekt i denna uppsats är mobiloperatören 3 som själva har sin 
kärnverksamhet runt kommunikation och skälet till att jag valde 3 var på grund att jag själv 
har jobbat där och det var under den tiden som idéerna och tankarna till denna uppsats växte 
fram. För att avgränsa mig bestämde jag mig för att undersöka hur en del av den interna 
kommunikationen ser ut mellan butikschefer och regionchef i region norr. Urvalet besår 
således av 15 butikschefer. 

4.3.2 Genomförande och konstruktion av enkäten
Jag har använt mig av en 7 gradig Likert skala genom hela enkäten förutom på fyra 
introduktionsfrågor som mäts i nominalskala respektive kvotskala. Min enkät är indelad i 6 
olika kategorier, beroende på informationskanal. Först i undersökningen kommer några 
allmänna frågor, sedan följer frågor om informationskanalen ”större möten”, följt av 
”telefonmöten”, ”SMS”, ”intranätet”, ”muntlig spontan kontakt” och till sist ”e-post”.

Eftersom jag inte vill att respondenterna ska gissa min hypotes och därmed kunna 
rationalisera sina svar har jag valt att ha med fler frågor än vad som används i de statistiska 
körningarna.

Jag har valt att inte ha med alternativet ”vet ej” i min enkätundersökning detta för att personer 
som faktiskt har en uppfattning i frågan kan tänkas välja ”vet ej” alternativet för att slippa att 
besvara frågan. Esaiasson menar att de egentligen inte spelar någon roll huruvida ett ”vet ej” 
svar finns att tillgå, frågorna fungerar lika bra avseende reliabilitet och validitet i alla fall.58

I början av enkätundersökningen fick respondenterna ringa in de informationskanaler som de 
ansåg sig använda för att inskaffa information ifrån regionchefen. För att få något slags 
underlag innan jag utformade enkäten så samtalade jag med några av butikscheferna för att få 
reda på vilka kanaler som kunde tänkas vara aktuella. Frågan i enkäten såg slutligen ut som 
nedan:

Vilka av dessa kanaler används för att få information ifrån din regionchef?
 Större möten (exempelvis där alla butikschefer samt regionchef samlas)
 Telefonmöten
 SMS
 Intranätet
 Muntlig spontan kontakt
 E-post

Ringa in de kanaler som motsvarar ditt svar bäst. 

Jag har valt att ta med alla dessa kanaler i min undersökning då alla respondenter utom två
ringade in alla kanaler. De kanaler som dessa två respondenter valde att utelämna var 
intranätet och muntlig spontan kontakt. 

                                                
58 Esaiasson m.fl., 2004:275
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4.3.3 Metodkritik
Innan enkäten delades ut så lät jag andra personer i min omgivning pröva den så att risken för 
missförstånd skulle elimineras. Frågorna i enkäten utformades på ett enkelt sätt och därmed 
minskar risken att respondenterna har missförstått frågorna.

Som författare är jag medveten om att min förförståelse kan leda till en subjektiv tolkning av 
mitt material. Eftersom jag själv har jobbat på företaget finns det en risk att jag utgår ifrån 
min egen upplevelse av företaget 3 när jag utformade enkäten. Men som Ekström & Larsson 
skriver så är det även viktigt att författaren har kunskaper i ämnet för att undvika 
okänsligheter och eftersom jag inte har använt mig av intervjuer så är detta problem inte av 
lika stor vikt.59

Det finns en risk att respondenterna har svarat med högre siffror än de egentligen tycker för 
att de vill svara så som de förväntas svara. Det finns inte så mycket at göra åt detta problem 
men eftersom respondenterna är lovade anonymitet så blir detta förhoppningsvis inte något 
problem.

4.4 Regressionsmodell och SPSS
För att försöka besvara min hypotes kommer jag att använda mig av programvaran SPSS för 
att estimera en regression. En regression testar statistiskt ett linjärt samband mellan två 
variabler, en beroende och en oberoende, vilka kommer att förklaras utförligare nedan. En 
regression kommer därmed att möjliggöra att studera det antagna sambandet som figur 4
tidigare visade och därmed kunna behandla min frågeställning. En regressionsanalys 
behandlar en variabels beroende, (den beroende variabeln), av en eller flera andra variabler, 
(de förklarande variablerna), i syfte att skatta medelvärdet för den beroende variabeln givet 
vissa värden på de förklarande variablerna.

För att göra min regressionsanalys kommer jag använda det användarvänliga 
statistikprogrammet SPSS med stöd från SPSS Survival Guide60. Nedan kommer de specifika 
variablerna som jag använder i min modell att specificeras.

4.5 Operationalisering, variabelkritik och variabler
Med operationalisering menas att man som forskare tilldelar den teoretiska definitionen en 
eller flera operationella indikatorer. Operationella indikatorer är detaljerade beskrivningar av 
hur man tänker mäta fenomenet i fråga, hur man genom empiriska observationer har tänkt att 
tilldela analysenheterna, undersökningsobjekten,  värden på variablerna.61

De operationaliseringar jag har valt att använda i min uppsats har alltså stor betydelse för 
vilka resultat som kommer fram och hur säker jag kan vara på dem. Då de operationella 
indikationerna, hur jag mäter mitt problem, kan bli föremål för kritik kommer jag nedan 
systematiskt att redogöra för samtliga variabler. 

                                                
59 Ekström &Larsson, 2000:53
60 Pallant, 2001
61 Esaiasson m.fl., 2004:56 f
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En variabel beskriver hur en viss egenskap hos undersökningsobjekten (analysenheterna) 
varierar mellan dem. Man delar upp variabler i beroende och oberoende variabler. Den 
beroende variabeln är till för att kunna beskriva variationen hos den egenskap hos 
analysenheterna som man vill förklara medan oberoende variabler beskriver variationen i 
egenskaper som man tror kan förklara variationen i beroendevariabeln.62

Variabelkritik kan främst komma att härledas från det faktum att variablerna blir subjektiva då 
de underliggande frågorna baseras på butikscheferna perception av verkligheten. Vetenskaper 
där full kontroll på experimenten och som är besparade från utomstående påverkande faktorer 
skulle lätt kunna förkasta användandet av subjektiva variabler från enkäter medan det i 
samhällsvetenskapen mycket ofta är accepterat att använda sig av multipla indikatorer, det vill 
säga frågor, för att sammanställa variabler.63 Antalet frågor som används för att sammanställa 
en variabel, likt jag gjort nedan, varierar mycket. Här verkar normen främst vara att för få 
frågor inte ger en tillräckligt rik variabel i termer av information.64 Ytterligare kritik som kan 
komma är huruvida de underliggande frågorna verkligen representerar, det vill säga i 
slutändan mäter, det som jag vill att de ska mäta. Här har den ansvarige för studien ytterligare 
ett subjektivt problem att handskas med, då det uppenbart finns fler än ett sätt att mäta 
exempelvis informationsupptagning på. Det är alltså upp till läsaren att slutligen bestämma 
om denne kan acceptera de variabler som författaren presenterar och använder sig av för att 
kunna godta de framtida resultaten. Detta är dock ett vanligt problem i samhällsvetenskapen 
där problem som är komplexa och svårmätta ofta approximeras istället för att mätas direkt. 
Med dessa betänkligheter i åtanke har jag operationaliserat mina variabler enligt nedan.

4.5.1 Beroendevariabel
Beroendevariabeln som i denna studie är ”informationsupptagning” beskriver variationen hos 
analysenheten, det vill säga urvalet, som jag ämnar undersöka. För att operationalisera 
variabeln ”informationsupptagning” har jag utifrån enkäten slagit ihop och kalkylerat kvoten 
på följande frågor: 

<hur mycket av informationen du får vid de större mötena tar du till dig>

<hur mycket av informationen du får vid telefonmötena tar du till dig>

<hur mycket av informationen du får vid SMS tar du till dig>

<hur mycket av informationen du läser på Intranätet tar du till dig>

<hur mycket av informationen du får vid den spontana kontakten med regionchefen tar 
du till dig>

                                                
62 Esaiasson m.fl, 2004:52 f
63 För exempel på vetenskapliga tidskrifter som använder sig av multipla indikatorer (frågor) för en 
sambandsanalys som sedan bildar variabler (identiskt med det jag har gjort i denna studie), se Administrative 
Science Quarterly, Journal of International Business Studies, Strategic Management Journal etcetera. Alla dessa 
tidskrifter är topprankade (A journals) enligt 2005 Social Science Citation Index (SSCI) vilken rankar tidskrifter 
baserat på antalet refereringar. För ytterligare information angående SSCI se 
http://scientific.thomson.com/products/ssci/. 
64 Se exempelvis Lane och Lubatin, 1998:466-467, som prövar ett underlag på 10 frågor för en variabel. 
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<hur mycket av informationen du får vid E-post tar du till dig>

Alla ovanstående frågor mättes enligt skalan 1-7, där 1=Ingenting, och, 7=all information.

Detta kunde göras efter att den interna variabelreliabiliteten, det vill säga till vilken grad de 
underliggande frågorna ovan samvarierar så pass att de kan bilda en variabel, fastslagits 
genom en sambandsanalys i SPSS. I en sambandsanalys används ofta så kallade Cronbach 
alphavärden för att se till vilken grad de underliggande frågorna samvarierar längs en 
förspecificerad skala. Jag valde att använda mig av Cronbach alpha som sambandsmått då det 
är enkelt att använda och intuitivt lätt att förstå till skillnad mot mer komplicerade alternativ 
som exempelvis faktoranalys65. Cronbach alphavärden varierar mellan 0-1, där högre värden 
indikerar bättre intern reliabilitet. Cronbach alphaanalysen på beroendevariabeln gav ett värde 
på 0.944, och Cronbach alphavärden över 0.700 ses som en brytpunkt för internt samband och 
ger därmed god reliabilitet 66.

4.5.2 Oberoendevariabel
Den oberoende variabeln ämnar beskriva variationen i den beroende variabeln som jag 
beskrev ovan. ”Motivation” används som huvudsaklig förklaringsvariabel för att förklara 
”informationsupptagningen” och blir därmed min oberoende variabel. För att operationalisera 
variabeln ”motivation” har jag utifrån enkäten slagit ihop och kalkylerat kvoten på följande 
frågor: 

<större möten ger mig viktigt information>

<antalet större möten är tillräcklig>

<telefonmötena ger mig viktigt information >

<antal telefonmöten är tillräckligt>

<SMS ger mig viktigt information>

<antal SMS med viktigt relevant information jag får är tillräcklig>

<intranätet ger mig viktigt information>

<muntlig spontan kontakt med regionchefen ger mig viktigt information>

<jag får tillräckligt med spontan muntlig information>

<e-post från regionchefen ger mig viktigt information>

<antal e-postmeddelanden med viktigt relevant information jag får är tillräcklig>

Alla ovanstående frågor mättes enligt skalan 1=instämmer inte alls, till, 7=instämmer helt.

                                                
65 För mer information om sambandsanalys med faktoranalys se Pallant 2001: 151 ff
66 Pallant, 2001:6
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På samma sätt som ovan gav sambandsanalysen mig Cronbach alpha-värdet=0.906. 

Jag har valt att inte fråga respondenterna rent sakligt om ”hur motiverade de är” för att jag 
anser att jag troligtvis inte skulle få ett svar som speglar verkligheten då. Istället har jag valt 
att utgå ifrån ifall respondenterna anser sig få viktig information från respektive 
informationskanal samt om de tycker informationen de får från respektive informationskanal 
är tillräcklig. Svarar respondenterna 1= instämmer inte alls, kan man anta att de inte alls är 
motiverade medan om respondenterna svarar 7=insämmer helt så kan man anta att de är 
motiverade.

4.5.3 Kontrollvariabel
För att reducera eventuell oobserverad heterogenitet har jag valt att inkludera en 
kontrollvariabel i regressionen.67 Oobserverad heterogenitet skulle enkelt kunna förklaras som 
den del som inte regressionen kan förklara, varvid det går att öka förklaringsgraden vid 
införandet av kontrollvariabler som bör vara teoretiskt och intuitivt riktiga. En nackdel med 
att införa fler variabler i en regression är att desto fler variabler som används ju ”bättre”
kommer modellen att bli, även då de instoppade variablerna inte behöver säga någonting om 
det hypotiserade sambandet. Enklare skulle det kunna sägas att stoppar man in ”allt” i en 
regressionsanalys kommer man även att kunna förklara ”allt”, varvid utövaren måste vidta 
försiktighet vid valet av och antalet kontrollvariabler. Kontrollvariabeln som jag har valt är
”anställningstid”. Naturligtvis skulle jag velat använda mig av fler kontrollvariabler men det 
relativt lilla urvalet möjliggjorde inte detta. Variabeln ”anställningstid” är en dummyvariabel,
det vill säga mäts inte på en skala som de tidigare variablerna utan med 0 och 1. 
Dummyvariabeln och därmed kontrollvariabeln mättes genom frågan:

<jag har vart butikschef inom 3 i __ år> 

Där en anställning 1 år programmerades som=1 och där anställningstid <1 år 
programmerades som 0. ”Anställningstid” valdes som kontrollvariabel då det kan tänkas att 
nyanställda butikschefer tar till sig mycket information eftersom de är i fasen att lära sig nya 
rutiner och liknande. Däremot skulle det även kunna vara så att äldre butikschefer har lärt sig 
hur informationssystemen fungerar och därigenom kunna ta till sig en större mängd 
information. 

4.6 Deskriptiv statistik
Trots litet urval är det en spridning på variablerna informationsupptagning och motivation
vilket går att utröna från den deskriptiva statistiken nedan (se tabell 1). Risken med att annars 
ha ett litet urval kan vara att spridningen på variablerna inte är stora, varvid statistiska 
samband kan vara svåra att säkerställa. Efter att jag operationaliserat variablerna som jag 
förklarat ovan visar tabell 1 spridningen på den beroende, oberoende och kontrollvariabeln. 
På den beroende variabeln informationsupptagning finns det ett minimumvärde på 1,833 och 
ett maximumvärde på 6,833 med ett medelvärde på 5,045 och standardavvikelse på 1,436. 
Detta är alltså en bild på hur respondenterna svarade i förhållande till de olika variablerna. För 
variablerna motivation och anställningstid se tabell 1 nedan.

                                                
67 Esaiasson m.fl., 2004:138
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Tabell 1: Deskriptiv statistik

Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse

Informationsupptagning
1,833 6,833 5,045 1,436

Motivation
1,900 6,100 4,782 1,270

Anställningstid
0,000 1,000 0,545 0,522

För att få en uppfattning av hur varje butikschef svarat på frågorna som låg till grund för 
variablerna presenteras diagram nedan som visar hur butikscheferna har svarat till variabeln 
motivation respektive informationsupptagning. Diagrammen visar butikchefer som verkar 
vara väl motiverade, med undantag för butikschef nummer 8, 9, 10 och 11. Vad gäller 
informationsupptagningen är de genomsnittliga värdena lite högre och spridningen är mindre 
med undantag för butikschef 8, 9 och till viss del 10 som har låga markeringar.

Figur 5: Frekvens av motivationsvariabeln hos butikscheferna
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Figur 6: Frekvens av informationsupptagningsvariabeln hos butikscheferna
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För att få en bättre bild av spridningen plottade jag informationsupptagningen mot 
motivationsvariabeln för att möjligen kunna observera ett mönster. En plot är en visuell figur 
av spridningen hos två variabler som finns återgiven nedan. Se figur 5 för en plot av 
motivation och informationsupptagningsvariablerna där det går att skymta ett positivt 
samband som kommer att testas i en regression med SPSS.

Figur 7: Plot av motivation och informationsupptagningsvariablerna
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4.7 Reliabilitet, validitet och generalisering
Reliabilitet och validitet är två begrepp som är viktiga att ta hänsyn till som forskare. Genom 
att ha dessa begrepp i åtanke när jag genomför min studie så får den förhoppningsvis en stor 
giltighet. Nedan kommer jag att förklara begreppen mer ingående. 

Med god reliabilitet menas frånvaro av osystematiska/slumpmässiga fel, att det jag mäter mäts 
på ett pålitligt sätt. Dessa fel orsakas oftast genom slump- eller slarvfel under datainsamlingen 
och bearbetningen som sker efteråt. Felen kan alltså orsakas genom slarviga anteckningar, 
missförstånd vid intervjuer, fel vid överförandet till datafiler, felaktiga beräkningar eller att 
exempelvis alla intervjuare inte frågar frågorna på samma sätt.  Med reliabilitet menar man 
också att man vid en ny mätning skall få samma resultat som vid den första mätningen under 
lika omständigheter, studien skall alltså vara replikerbar. När man ska använda sig av 
enkätundersökningar så är det viktigt att inte använda sig av krångliga ord, negationer, Om 
exempelvis människor missuppfattar frågor i en enkätundersökning så är det inte bara 
reliabiliteten som blir låg utan även validiteten. Man mäter inte då vad man avser att mäta om 
olika slumpinflytelser gör sig gällande.68

Jag har när jag utformade min enkätundersökning använt mig av begripliga och enkla frågor 
med vanliga ord vilket förhoppningsvis medför att ingen av respondenterna missuppfattar 
frågorna vilket ger mig en hög grad av reliabilitet. 

Validitet eller giltighet är oftast ett komplicerat begrepp. Validiteten är ett mått på om vi 
empiriskt undersöker eller beskriver det som vi på den teoretiska nivån påstår att vi ska 
undersöka. Begreppet validitet brukar enligt Esaiasson definieras på följande tre sätt:

”1) överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell 
indikator; 2) frånvaro av systematiska fel; samt 3) att vi undersöker det 
vi påstår att vi undersöker.”69

Man bör skilja på termerna ovan, term 1 och 2 kallas för begreppsvaliditet medan term 3 
kallas för resultatvaliditet. En bra begreppsvaliditet ihop med hög reliabilitet ger en bra 
resultatvaliditet vilket innebär frånvaro av systematiska och osystematiska fel innebär att vi 
undersöker det vi påstår att vi undersöker som termerna beskriver ovan. Begreppsvaliditeten 
och resultatvaliditeten sammanbinds även ibland och bildar ytterligare ett begrepp, intern 
validitet.  Den interna validiteten behandlar undersökningen i sig och inte kopplingen mellan 
empiri och teori. Det finns ytterligare ett begrepp som är värt att ta upp, nämligen den externa 
validiteten som avser undersökningen i helhet. Den viktiga frågan här är om det går att 
generalisera resultaten i undersökningen till en större population och att man ska kunna uttala 
sig om liknande fall som inte ingår i den egna studien.70

Begreppen reliabilitet och validitet hör samman, för om en undersökning inte är reliabel så 
saknar den validitet. Det är viktigt att komma ihåg att även om reliabiliteten är hög så måste 
inte validiteten vara det eftersom en fråga faktiskt kan ge samma svar vid olika tillfällen men 
ändå inte mäta vad den ska mäta.  När man ska genomföra en undersökning är det därför 
viktigt att kritiskt granska sina egna frågor och även att fråga sig om studien skulle kunna 
                                                
68 Trost 2001:59 ff
69 Esaiasson, m. fl, 2004:61
70 Ibid 61 ff
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göras om av någon annan forskare och få samma resultat givet att samma instrument 
används.71 Som jag skrev ovan i avsnittet om metodkritik så är jag medveten om att mina 
personliga tankar och värderingar om företaget 3 kan spela en roll i hur enkäten utformas. 
Eftersom jag är medveten om detta problem och har haft det i åtanke under hela arbetets gång 
så sänker det inte uppsatsen validitet.

                                                
71 Bell, 2000:89 f
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5. Resultat
Jag har valt att försöka besvara min hypotes genom att använda mig av regressionsanalys. En 
regressionsanalys behandlar en variabels beroende, den beroende variabeln, av en eller flera 
andra variabler, de förklarande variablerna, i syfte att skatta medelvärdet för den beroende 
variabeln givet vissa värden på de förklarande variablerna. För att utförligare kunna 
undersöka min hypotes, för extra klarhet vid tolkningarna av resultaten, samt på grund av 
metodologiska skäl72 kommer jag att estimera två regressioner som bygger på varandra. En 
med endast det hypotiserade sambandet (modell 1) och en med ytterligare en variabel, en 
kontrollvariabel (modell 2). Regressionerna som jag estimerade med SPSS har följande 
utseende:
Modell 1:

)()()()(sup IFMotivationIFIFIFptagningnInformatio fY   ,

Modell 2:

)(ln)()()()(sup IFingstidtAnstälIFMotivationIFIFIFptagningnInformatio ffY   ,

där )(sup IFptagningnInformatioY  är beroendevariabeln informationsupptagning, )( IF är interceptet.

ingstidtAnstälIFMotivationIF ff ln)()( ,   är den förklarande variabeln och kontrollvariabeln med 

medföljande lutningskoefficienter. )( IF  är en automatiskt genererad felterm som är 

inkluderad då en viss mått slump kan förväntas då datan inte representerar en komplett 
population. Figur 8 nedan visar ett exempel på några av de ovan förklarade begreppen.

                                                
72 För en metodologisk diskussion angående regressionsresultaten och valet av modell, se avsnitt 5.1. 

Regressionslinje

Lutningskoefficient 
(betavärde)

X-axeln

Y-axeln

Intercept

Figur 8. Illustration av förklaring till begrepp i regressionsanalysen

- Intercept är en konstant som bestämmer regressionslinjens punkt vid Y-
axeln

- Lutningskoefficienten bestämmer lutningen på regressionslinjen
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Figur 9 nedan visar tydligt hur den totala modellen ser ut, där variabeln motivation förväntas 
förklara upptagningsförmåga med ett positivt samband och där anställningstid används som 
kontrollvariabel.

Tabell 2 nedan visar resultatet av regressionsanalyserna. I inledningen ställde jag följande 
hypotes:

Det finns ett positivt samband mellan graden av motivation hos 
butikscheferna och graden av information butikscheferna tar till 
sig ifrån regionschefen genom informationskanalerna

Resultaten av modell 1 och 2 visar ett starkt positivt samband mellan graden av motivation 
och graden av information som butikscheferna tar till sig från de undersökta 
informationskanalerna. För enkelhetsskull och då de båda modellerna inte skiljer sig nämnvärt 
ifrån varandra, kommer jag nedan endast att kommentera den slutgiltiga modellen, det vill 
säga modell 2. Ett positivt Beta-värde indikerar lutningen vilken är positiv (0,729) för den 
oberoende variabeln motivation, vilket innebär att det finns ett positivt samband till 
beroendevariabeln. För att statistiskt säkerställa samband genererar regressionen mått på hur 
väl varje variabel, oberoende och kontroll, förklarar den beroende variabeln. Det värde som 
jag rapporterar är det så kallade t-värde vilket statistiskt kan säkerställa eller förkasta en 
hypotes. Desto högre t-värde, ju lägre nivå kommer signifikansen att vara på. De vanligaste 
signifikansnivåerna är 1, 5 och 10 procentsnivån. Värdet som erhålls jämförs sedan med en
tabell som finns i alla statistikböcker för att se på vilken nivå som variabeln är eller inte är 
signifikant på.73  T-värdet för den oberoende variabeln är signifikant på 1 procentsnivån 
(3,941) vilket indikerar att det positiva sambandet är statistiskt säkerställt (håller för båda 

                                                
73 För mer information om hur man tolkar regressioner och kring begrepp som t-värde och signifikansnivå 
föreslås läsaren se Hair, J., Black, B. Babin, B., Anderson, R. and Tatham, R. (2006). Multivariate Data Analysis 
(6thth edition). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

Oberoende variabel: 
Motivation

Beroende variabel: 
Informations-

upptagning

Kontrollvariabel:
Anställningstid
(inkluderas endast 

i modell 2)

(+)

Figur: 9 Modell av variablerna
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modellerna). Vad gäller kontrollvariabeln finner jag att den har ett negativt (B-värde -0,328), 
svagt signifikant (t-värde 1,775) samband till informationsupptagning. Det vill säga, ju längre 
en butikschef har vart anställd inom 3, desto mindre information kommer denne att ta till sig. 

Vad gäller diagnostiken och därmed hur ”bra” hela regressionsmodellen är kan de utvärderas i 
dess F och R2 värdena. Tabell 2 visar att modellerna förklarar en stor del av 
beroendevariabeln genom F och R2  värdena vilket är önskvärt. Dessutom förändrar de sig inte 
nämnvärt vilket ytterligare är önskvärt utan båda modellerna visar höga R2 och signifikanta F 
värden.

Tabell 2: Resultat av regressionsanalysena

Variabel Modell 1 Modell 2

Beta-värde Standardfel t-värde Beta-värde Standardfel t-värde

Motivation
0,797 0,227 3,963*** 0,729 0,209 3,941***

Anställningstid
-0,328 0,508 1,775*

F-värde
15,706*** 11,306***

R2 0,797 0,739

Justerat R2 0,595 0,673

n=11
a = beroendevariabel är informationsupptagning. Modell 1 inkluderar endast det hypotiserade sambandet 
medan modell 2 även inkluderar en kontrollvariabel.
Variabler signifikanta vid 1, 5, 10 procentsnivån indikerade med ***, **, *.

5.1 Kritisk analys av resultaten
Utgångspunkten för det empiriska underlaget för uppsatsen var att undersöka hela företaget 3s 
region norr. Det vill säga erhålla svar på min enkät från samtliga 15 butikschefer. Utifrån 
detta underlag samt viljan att vilja undersöka kausalitet gjorde jag valet att använda mig av 
regressionsanalys för att besvara min hypotes. Valet var inte självklart då jag visste att urvalet 
skulle kunna utgöra problem för studien74. Små urval är sämre än större urval, allt annat lika, 
då de statikiska felen blir mindre i termer säkra estimat och generaliserbarhet. Med allt för 
stora urval följer dock det möjliga problemet att regressionen hittar samband som egentligen 
kanske inte borde hittas, på grund av den stora mängden observationer. Detta leder slutligen 
till frågan om vad som är den optimala storleken på ett urval, eller mer precist i mitt fall vad 
som är det minimala lägsta accepterade. Flertalet statistikforskare inom regressionsmodeller 

                                                
74 Ett kvantitativt alternativ hade varit att endast undersöka den deskriptiva statistiken av mina variabler, vilket 
delvis även görs i avsnitt 4.6.



38

menar att antalet observationer är underställt antalet variabler som ämnas undersökas75.
Osborne och Costello skriver angående ett urvals storlek att:

“There are few in the multiple regression camp who would argue 
that total N is a superior guideline than the ratio of subjects to 
variables” 76

Pedhazur menar vidare att en kvot på 15:1 är fullt tillräcklig för att utföra en 
regressionsanalys77. Vid en återblick till inledningen av detta avsnitt nämner jag 
att ett mål var att erhålla svar från samtliga 15 butikschefer vilket skulle lämna mig 
inom den acceptabla gränsen för att kunna utföra en regressionsanalys. Tyvärr fick jag ett 
bortfall på fyra butikschefer vilket gör att jag hamnar precis under gränsen. Detta gör att 
försiktighet krävs vid tolkningen av resultaten. Milton menar att istället för att ha ett 
minimum observationsnummer eller en kvot så kan man använda en tabell som 
han skapat för att ta fram ett minimum för antalet observationer78. Enligt den 
uträkningen rekommenderas 18 observationer vid ett R2 värde på ~0,80 och 9 
observationer vid ett R2 värde på ~0,90 i mitt fall. Olyckligtvis faller mina 
estimerade R2 värden precis utanför denna gräns men då det är helt nära kan det 
diskuteras huruvida resultaten störs nämnvärt. Regressioner med små urval där fel 
uppstått kan ofta upptäckas med att R2 blir mindre än det borde vara och att standardfelen och 
t-värdena blir felvärderade.79 Vid studerandet av mina tabeller, där tabell 2 ytterligare bryter 
mot den accepterade gränsen för urvalsstorlek, går det att se att varken R2, standardfelen, eller 
t-värdena ändrar sig markant. R2 och t-värdena är dessutom väldigt höga vilket tyder på 
robusta modeller och att de inte ändrar sig nämnvärt kan även vara en indikation på att 
urvalsproblemet inte är av någon större storlek i denna studie. Det ska dock sägas att vid små 
urval som i denna studie kan några få observationer styra resultaten en hel del, varvid jag 
upprepar försiktigheten av att lägga för stor tyngd vid resultaten. Vad gäller de potentiella 
problemen med generaliserbarhet kräver resultaten ytterligare försiktighet och liten vikt bör
därför läggas på att resultaten för detta underlag kan generaliseras till en större population. 
Dock finner jag att intresset för studier om motivation och informationsupptagningsförmåga 
av allt för stor vikt för att helt negligera resultaten endast på grund av statistiska
betänkligheter.   

                                                
75 Se exempelvis Pedhazur, 1997:207
76 Osborne & Costello, 2004:1
77 Pedhazur, 1997:207
78 Milton, 1986:115
79 Cohen & Cohen, 1983:106
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6. Diskussion
I detta kapitel kommer jag att diskutera mina resultat. Jag kommer att föra en diskussion med 
utgångspunkt ifrån mitt teoriavsnitt och dessutom lägga fram en åtgärdsplan för företaget 3.

Som jag diskuterat tidigare i uppsatsen så ska resultaten tolkas med försiktighet. Då den här 
uppsatsen är ett första steg, för mig, att undersöka hur motivationsnivån påverkar 
informationsupptagning i en företagskontext ansåg jag att resultaten ändå var för intressanta
för att negligera. Att få, och behålla, sina anställda motiverade är ett problem för många 
företag. 

Resultaten ifrån min hypotes visar att informationen inte verkar gå fram (gäller alla 
informationskanaler) till de butikschefer som inte är motiverade vilket är ett problem för 3. 
Dessutom visade det sig att ju längre en butikschef har varit anställd inom 3, desto mindre 
information tar denne till sig. Detta visar att det är viktigt för 3 att motivera sina anställda och 
ge dem nya utmaningar och mål att uppnå även efter en viss tid så att de inte blir uttråkade 
och således mindre motiverade. Kanske är det så att de butikschefer som inte är så motiverade 
och har varit butikschefer en längre tid egentligen vill byta jobb eller avancera i karriären så 
fort som möjligt men känner att de har fastnat.

3 har inte, som jag skrev i kapitel 2, någon skriftlig kommunikationsplan. Anledningen till att 
vissa av butikscheferna som är mindre motiverade och således inte tar till sig så mycket 
information kan vara att det brister i kommunikationen. Det kan vara så att informationen som 
skickas ut kanske är olika från gång till gång eftersom det inte finns någon riktig mall 
(kommunikationspolicy) nedskriven för hur vissa saker ska gå till. Det är inte säkert att denna 
uppsats hade fått annorlunda resultat om en skriftlig kommunikationsplan hade funnits i 
företaget men chansen finns. 

Ett återkommande tema i teoriavsnittet är hur viktigt det är att kommunikationen fungerar 
inom företaget. Eftersom det visar sig att några av butikscheferna inte är motiverade och 
således inte tar emot så mycket information som företaget kan önska kan man anta att det 
brister någonstans i kommunikationen. Om det beror på regionchefen och sättet/mängden han 
skickar ut information på eller på butikscheferna själva och deras omgivning eller hur de mår 
är svårt att avgöra och ligger indirekt utanför ramarna för denna uppsats. Nedan kommer jag 
att diskutera problemet utifrån de teorier jag har redogjort för i kapitel 3.

Min första utgångspunkt är att min uppsats ligger inom traditionen human relations. I och med 
detta så är min utgångspunkt att hänsyn till människans sociala relationer och känslor måste 
tas. Kommunikationen i företaget står alltså i fokus och är ett måste för att kunna skapa bra 
relationer med sina medarbetare samt skapa en miljö där kommunikationen är effektiv. 

Eftersom kommunikationen i företaget spelar en så stor roll så fungerar den i hög grad som ett 
styrmedel. Man kan anta att regionchefen använder sig av kommunikationen för att försöka få 
sina uppsatta mål uppnådda. Som mitt resultat visade sig så tar inte alla butikschefer emot alla 
information på önskat sätt vilket då kan leda till att regionchefens mål inte uppfylls till den 
grad som han önskar. Effekten av kommunikation som styrmedel minskar om alla 
butikschefer inte är motiverade att ta till sig informationen som är avsedd för dem vilket gör 
att  det viktigt att regionchefen tänker på att bara skicka ut information som verkligen är 
relevant.
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En intressant aspekt i denna uppsats är det faktum att alla människor tar till sig information på 
olika sätt. Som jag beskrev i mitt teorikapitel så har psykologen Steven Reiss identifierat 16 
basbehov hos människan som styr våra handlingar och formar våra personligheter. Flera av 
dessa behov har tydliga kommunikativa aspekter och oftast så motiveras människan bara av 
något av basbehoven. Detta leder till att man kan anta att om regionchefen skickar ut samma 
information till 15 butikschefer så kommer de då att ta emot informationen på olika sätt 
beroende på vilket basbehov som motiverar just dem. Här är även intressant att lägga till 
påståendet att vi människor oftast tror att missförstånd i kommunikationen beror på för lite 
kommunikation och kan lösas genom att skicka ut mer information vilket inte stämmer.  Utan 
bristerna i kommunikationen uppstår just för att vi inte förstår varandra och har olika 
basbehov och personligheter. Det kan vara så att om regionchefen tror att hans information 
inte går fram skickar ut mer information vilket i sin tur kan få motsatt effekt och leda till att 
butikscheferna blir mindre motiverade och tar till sig ännu mindre information. Detta begrepp 
redogjorde jag för i min teori och kallas informationsöverflöd. Kanske är det så att de 
butikschefer som inte är så motiverade får för mycket information skickade till sig och således 
inte kan ta emot all information. 

Informationskanalerna som jag undersöker i min uppsats är e-mail, större möten, 
telefonmöten, muntlig kontakt, intranätet och sms. För att uppnå en effektiv kommunikation 
när man ska sända ut information är det viktigt att använda sig av en kombination av alla 
tillgängliga informationskanaler. Gör man det blir de anställda mer motiverade att ta emot 
informationen eftersom det inte blir enformigt. Det verkar som, efter att ha tittat på resultaten 
att butikscheferna anser att de får något så när varierad information ifrån de olika kanalerna. 
(har utlästs genom frågan: antal (informationskanal) med viktigt relevant information jag får 
är tillräckligt )

Motivation är ytterligare ett begrepp som är viktigt för denna uppsats. Jag har ställt följande 
hypotes: Det finns ett positivt samband mellan graden av motivation hos butikscheferna och 
graden av information butikscheferna tar till sig ifrån regionschefen genom 
informationskanalerna. Är butikscheferna inte motiverade i sitt arbete kommer de således inte 
att ta till sig den information som regionchefen vill att de ska ta till sig. Det finns som jag 
skrev i teoriavsnittet både inre och yttre motivation. Båda typerna av motivation kan inverka 
på butikscheferna. Får butikscheferna inte nog med exempelvis belöningar och pengar så 
kommer de troligtvis inte att vara motiverade för att ta till sig all information och tycker de 
inte att jobbet de har är roligt så kommer de troligtvis inte heller att ta till sig all information. 
Motivationens betydelse för hur mycket information som butikscheferna tar upp kan sägas 
hänga ihop med både den inre och yttre motivationen.  Ett sätt att förklarar motivation på är 
teorin om Maslows behovshierarki som förklarar motivation utifrån individens behov. När det 
första behovet har uppfyllts så motiverar inte detta behov längre utan det är nästa behov på 
stegen som motiverar. Det är därför viktigt att regionchefen vet på ett ungefär var 
butikscheferna är i behovstrappan för att kunna motivera dem, något som inte alltid är det 
lättaste. Detta kan vara en av förklaringarna till varför några av butikscheferna inte är 
motiverade. Vissa kanske har arbetat som butikschefer en längre tid och motiveras av behovet 
av självförverkligande och vill avancera i sin karriär. Om de inte får tillfälle eller chans till det 
så kan det vara en bakomliggande faktor till att de inte är motiverade. Andra butikschefer 
kanske har fått plötsliga problem med sitt privatliv och motiveras endast av behovet av kärlek 
och samhörighet vilket gör att de inte är mottagliga för all information som skickas ut. Detta 
antagande skulle i sådana fall förklara en del av varför vissa butikschefer är mer motiverade än 
andra. En annan teori som också berör motivation är Mc Clellands motivationsteori. Här delas 
individer upp i två kategorier av människor. En liten grupp människor som dras till 
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utmaningar samt en stor grupp av människor som inte antar utmaningar och inte anstränger sig 
till lika stor grad för att förverkliga sina mål. Man kan utgå ifrån att människor som blir 
butikschefer i största grad tillhör gruppen av människor som antar utmaningar och vill 
förverkliga sina mål. I ett informationsupptagningsperspektiv är denna teori intressant 
eftersom det skulle betyda att butikscheferna tillhör den lilla grupp av människor som 
antagligen tar till sig mer information för att de är mer motiverade. För att bli butikschef krävs 
ett stort engagemang. Jag tror att man kan förflyttas till de båda grupperna beroende på var 
man befinner sig i livet. Det visade sig i min undersökning att de som varit butikschefer en
längre tid är de som är mindre motiverade. Detta skulle då kunna förklaras med att de redan 
har uppfyllt sitt mål med att bli butikschef och vill uppfylla andra mål.

6.1 Förslag på åtgärdsplan för 3
Diskussionen ovan leder till några slutgiltiga punkter som är viktiga att tänka på för 3.

 Det är viktigt för 3 att motivera sina butikschefer och man får inte glömma att 
motivera de som har arbetat som butikschefer en längre tid på ett sätt som är anpassat 
för dem. För som jag påpekade ovan så motiveras de antagligen av andra saker än de 
som jobbat som butikchefer ett kort tag. Att motivera butikschefer efter deras olika 
behov är därför grundläggande för regionchefen. 

 Det är viktigt att fokusera på att informationen som skickas ut är relevant och att man 
använder sig av varierade informationskanaler för att nå ut med informationen. Det är 
även viktigt att tänka på att inte skicka ut för mycket information 

 Även om det kan vara svårt måste man kontinuerligt försöka se individerna och ta reda 
på vilka individuella mål de har och vad de motiveras av.

 Det kan vara en idé att skaffa en skriftlig kommunikations policy så att det inte råder 
några tvivel om hur kommunikationen ska se ut och vem som är ansvarig i vilka 
situationer. På detta sätt kan företaget på ett bättre sätt använda sig av information som 
styrmedel.

                                                                                         .
Om 3 försöker att agera enligt punkterna ovan så kan de komma en bra bit på vägen till ett 
bättre arbete med kommunikationen och motivationen hos sina butikschefer. Åtgärdsplanen 
kan säkerligen även användas med framgång på hela företaget även om jag bara har undersökt 
en liten del av företaget.

.
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