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Sammanfattning	
Modebranschen är snabbrörlig, och för H&M koncernen med ett expansionsmål på 10-15 % 
butiker per år innebär det höga krav på organisationen och medarbetarna. Den interna 
organisationsstrukturen är under ständig utmaning och därmed följer kraven på att 
internkommunikation måste vara dynamisk.  

 
Denna studie ämnar utreda om det finns skillnader i medarbetarnas syn på hur en 
organisationskultur och mediekanalsanvändning är idag, och hur den bör vara för att kunna 
bidra till att mottagare och avsändare av kommunikation ska uppnå samförstånd. Vi vill 
undersöka hur värderingar och beteenden inom en organisationskultur bidrar till denna typ av 
process. Studien genomförs på en given organisationskultur, nämligen H&M koncernens IT-
Governance avdelning. Studien har sin utgångspunkt i frågeställningen; Hur kan 
organisationskulturen och valet av mediekanal utnyttjas på ett lämpligt sätt för att 
medarbetare ska uppnå samförstånd i internkommunikationen, på H&M-koncernens IT-
Governance avdelning? 
 
Undersökningen genomfördes under perioden 12/12-21/12 2015 med metodvalet; en 
kvantitativ enkätundersökning. Resultatet visade att respondenternas tolkningar av 
organisationens värdeord ibland skiljer sig, att de eventuellt saknas rutiner samt att de finns 
en tendens av vilja att utveckla användningen av mediekanaler bland respondenterna. 
Tillsammans med vårt teoretiska ramverk (meningsskapande, organisationskultur och 
mediekanalsanvändning) har resultatet visat att avdelningen bör sträva efter en balans mellan 
enhetlighet och mångfald i sin internkommunikation. Att grunden till en framtidssäker 
utveckling av organisationskulturen är en konstant dialog, baserad på mångfaldigheten i 
medarbetarnas idéer och samförstånd.  Värdeorden kan ses som motsägelsefulla för hur 
kommunikationen bör vara och därmed ifrågasättas om de kan användas som riktlinjer för 
hur kommunikationen bör vara. Vi föreslår kontinuerlig anpassning av rutiner och 
återkoppling av budskap, för att kunna anpassa kommunikationen på ett lämpligt sätt till 
organisationens kontinuerliga utmaningar.  
 

Nyckelord: internkommunikation, mediekanaler, organisationskultur, 
meningsskapande, enkätundersökning 
 

 

 

 

  
 



	

 
 

Abstract	
The fashion industry is a fast-moving market, which affect the H&M Group, due to their 

expansion targets of 10-15% stores per year. It requires high demands on the organization 

and employees. The internal organizational structure is under constant challenge in order to 

meet the requirements of dynamic internal communication.  

 

This study intends to investigate whether there are differences in employees' view of how 

organizational culture and media channel usage is today and how it should be to contribute to 

the receiver and sender of communications to achieve consensus. We want to examine how 

values and behaviors within an organizational culture conducive to this type of process. The 

study is conducted at a given organizational culture, namely H&M Group's IT Governance 

department. The study has its origins in the issue; How can organizational culture and media 

channels be used in the best possible way to make the employees achieve consensus in 

internal communication, at H&M Group's IT-Governance Department? 

 

The survey was conducted during the period 12/12 - 21/12 2015 with the choice of method; a 

quantitative survey. The results showed that employees' interpretations of the organization's 

core values sometimes differ, their wish for routines, and that they are not using their media 

channel’s full potential. Together with our theoretical framework (sensemaking, 

organizational culture and media channel usage), the results showed that the department 

should seek a balance between unity and diversity in their internal communication. To secure 

a future-proof development of organizational culture, the department must have a constant 

dialogue based on the reproduction of the employees' ideas and consensus. We suggest 

continuous adaption of procedures and feedback. 

 

Key words: internal communication, media channels, organizational culture, 

sensemaking, survey 
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1.0	Inledning	
Planmöten, e-post med information, taktikmöte, kommunikation i alla dess former inom 

organisationer är grundläggande för att en organisation ska kunna existera och utvecklas 

(Falkheimer & Heide, 2011). All kommunikation tolkas och bearbetas av de personer som 

kommunicerar med varandra. I den här uppsatsen har vi intresserat oss för meningsskapande i 

kommunikation. Det är ett komplext ämne och ser olika ut från person till person. Det är 

dessutom ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar många dimensioner, så som filosofi, 

socialpsykologi, pedagogik och kognitionsforskning (Gee, 1990; Potter, 1996). Utifrån 

tidigare forskning har vi angripit ämnet genom att fokusera på individers värderingar och 

beteendemönster i internkommunikation och mediekanalsanvändning.  

 

IT-Governance är en del av H&M-koncernens IT-avdelning. De har till främsta uppgift att 

styra och leda IT-arbete inom IT-avdelningen. Övergripande mål för IT-avdelningen är att 

stödja H&M-koncernen med IT-lösningar. IT-Governance främsta uppgift är att 

implementera dessa. Då H&M-koncernen är ett vinstdrivande företag är det viktigt för dem 

att hålla effektivitet i sitt arbete tillika kommunikation. Därtill är det ett företag som lever 

efter sina värderingar. Dessa präglar deras organisationskultur till stor del (Artvin & Laurin, 

2015). Vi ämnar undersöka hur organisationskultur i form av värderingar och 

mediekanalsanvändning hos medarbetarna kan bidra till meningsskapande och samförstånd i 

internkommunikation på IT-Governance avdelningen.  

 

För att fortsätta expandera i antal butiker med 10-15 % per år behöver H&M-koncernen 

ständigt utvecklas. Därav har samtliga avdelningar inom H&M-koncernen som mål att arbeta 

närmare varandra. Det är ett stort steg då koncernens avdelningar i stor utsträckning arbetat 

som egna företag tidigare menar de personer vi hållt informationssamtal med på H&M-

koncernen (Artvin, Berg & Laurin, 2015). Därför är denna studie även relevant och intressant 

för övriga avdelningar som också vill förstå hur organisationskulturen och 

mediekanalsanvändningen för internkommunikationen kan bidra till samförstånd för 

medarbetare inom koncernen.  

1.1 Forskningsproblem 

Meningsskapande sker i all kommunikation. Det uppstår alltid tolkning av kommunikation 

och därmed alltid meningsskapande. För att samförstånd ska uppnås bör avsändaren av ett 



	

	 	 2	

budskap, få vetskap om hur mottagaren tolkat budskapet (Bang, 1995; Weick, 1995). Vi vill 

undersöka hur organisationskultur, i form av värderingar och beteende, främjar denna typ av 

process. Inom en given organisationskultur, nämligen H&M-koncernens IT-Governance 

avdelning. Det finns tre olika typer av kommunikationsinsatser som vi ämnar undersöka. När 

“information” ska kommuniceras, när någon förväntas “bidra” med något samt när 

kommunikationen ska leda till att någon “förändrar” sitt arbetssätt inom avdelningen IT-

Governance på H&M-koncernen.     

 

1.2 Syfte 

Denna studies syfte är att utreda om det finns skillnader i medarbetarnas syn på hur deras 

organisationskultur och mediekanalsanvändning är idag och hur den bör vara för att kunna 

bidra till att mottagare och avsändare av kommunikation ska uppnå samförstånd.  

  

1.3 Frågeställning 

Vår frågeställning lyder: Hur kan organisationskulturen och valet av mediekanal utnyttjas på 

ett lämpligt sätt för att medarbetare ska uppnå samförstånd i internkommunikationen, på 

H&M-koncernens IT-Governance avdelning?  
 

1.4 Undersökning  

Vi tänker ta reda på vilka värderingar och beteenden som medarbetarna inom IT-Governance 

anser möjliggör att samförstånd kan uppnås mellan mottagare och sändare i 

internkommunikation. Detta genomförs med vårt metodval; en kvantitativ 

enkätundersökning, för att sedan kunna förstå vilka värderingar och beteenden som bör 

användas i internkommunikationen. Detta gör vi genom att applicera teorier om 

organisationskultur, meningsskapande och mediekanalsanvändning. Detta i avsikt att kunna 

uppfylla vårt syfte och svara på vår övergripande frågeställning. 

 

1.5 Disposition 

I detta avsnitt kommer vi att förklara hur uppsatsen är disponerad. Inledningsvis kommer vi 

att introducera arbetet med en bakgrund innehållandes fakta om IT-avdelningen Governance, 

därefter följer tidigare kommunikationsforskning och teorier som vi i ett senare skede 

kommer knyta an till undersökningen i analysen och slutsatsen.  
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De teorier som vi använder oss av är teorier om meningsskapande, mediekanalsanvändning 

samt teorier om organisationskultur.  

 

Följaktligen kommer ett avsnitt om hur vi gått tillväga, med andra ord, avsnittet om metod. 

Inom detta avsnitt kommer vi att förklara vilka metoder vi valt, vilket material vi kommer att 

använda samt beskriva genomförandet för undersökningen och analysen. Här finner du även 

avgränsningar. Resultatet presenteras i ett enskilt avsnitt. Sedan kommer vi att analysera 

resultatet i ett eget analysavsnitt, där teorierna appliceras för att vi slutligen ska kunna 

besvara våra frågeställningar i slutsatsen. 
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2.0	Bakgrund		
I detta avsnitt kommer vi att redovisa bakgrunden till arbetet. Bakgrundsavsnittet kommer att 

beskriva H&M-koncernen som organisation och främst IT-avdelningen, IT-Governance och 

deras uppdrag och mål. Denna information kommer att ligga till grund för uppsatsen. 

 

2.1 H&M-koncernen 

H&M-koncernen producerar, lanserar och levererar kläder som sitt huvudsakliga 

affärsområde i sextiosex länder. Inom koncernens finns sex självständiga varumärken, så som 

H&M, Cheep Monday, &Other Stories med flera. För att stöjda och möjliggöra denna 

affärsverksamhet till alla varumärken, finns bland annat, HR-, försäljning- och 

marknadsförings- samt IT-avdelning (H&M, 2015).  

 

2.1.1 Värdeord  
“Vi lever med våra värdeord” (Artvin & Laurin, 2015). Inom H&M-koncernen är värdeorden 

viktiga och något de lever efter i organisationen. Nedan följer en beskrivning av de åtta 

värdeorden från H&M-koncernens interna dokument; 

 

 

Enkelhet 

Värdeordet Enkelhet handlar om att organisationen ska vara snabbrörlig. Det innebär att idéer 

snabbt ska bearbetas och sättas i verk utan att gå igenom långa led. Detta värdeord motverkar 

byråkrati och uppmuntrar till att använda sunt förnuft. 

 

Rakt på sak med öppet sinne 

Detta värdeord uppmanar medarbetarna att säga vad de tycker och att ha högt i tak. Att vara 

ärlig, prata med den det berör, lyssna på och uppmuntra nya idéer är viktigt inom H&M-

koncernen. Det är även viktigt att inte känna prestige i att ha rätt eller fel.     

  

Entreprenörsanda 

Värdeordet Entreprenörsanda uppmuntrar medarbetarna att se möjligheter, ta egna initiativ, 

våga försöka och utmana gränser.  

 

Ständig förbättring 
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Värdeordet Ständig förbättring driver medarbetarna inom H&M-koncernen till snabbhet och 

nyfikenhet,  att tävla uppmuntras och ses som positivt. 

      
Kostnadsmedveten 

Att vara kostnadsmedveten innebär att vara medveten om att varje bortslösad krona 

motverkar affärsidén, därför bör medarbetarna inom H&M-koncernen alltid försöka hitta 

kostnadseffektiva lösningar. 

         

Vi är ett team 

Värdeordet Vi är ett team står för att alla medarbetare inom H&M-koncernen arbetar mot 

samma mål, som i ett lag har varje spelare en funktion. Medarbetarna bör därför öppna dörrar 

för varandra och arbeta med teamkänsla. 

  

Vi tror på människan 

Vi tror på människan är ett värdeord som handlar om att medarbetarna ska vara sig själva och 

respektera andra för vilka de är. Med rätt attityd kan medarbetare få ett enormt ansvar inom 

H&M-koncernen. De ser gärna att medlemmar inom företaget gör karriär och blir en framtida 

stjärna. 

 

Vi tänker på hållbarhet i allt vi gör 

H&M-koncernen har otroligt många leverantörer. De har en stor utmaning med att 

säkerhetsställa att det exempelvis är “grön IT” i alla led och att alla jobbar med hållbarhet. 

Detta värdeord är nyligen tillagt (Artvin, E-post, 2015)  

 

Värdeorden inom H&M-koncernen är en del av deras organisationskultur (vilket vi 

återkommer till). De innehåller alla explicita meningar som H&M-koncernen står för och 

anser är goda och önskvärda. De ska fungera som en spegelbild av organisationens egen 

kultur och genomsyra hela organisationen och dess verksamhet (Bang, 1995). 

 

2.2 IT-Governance  

IT-Governance är en del av IT-avdelningen på H&M koncernen. IT-avdelningen har till 

uppdrag att tillgodose all verksamhet med IT-stöd. Det pågår ett ständigt arbete att utveckla 

nya IT-lösningar och förbättra befintliga IT-lösningar inom koncernen. IT-Governance har 

till uppdrag att implementera dessa förbättringar och nya lösningar. Det kan exempelvis vara 
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att implementera en ny typ av programvara som gör deras IT-processer mer hållbara ur en 

miljöaspekt. En del av IT-Governance arbete är att effektivisera kommunikationsarbetet 

mellan medarbetare. Det övergripande målet är att IT-förändringar och IT-lösningar som 

arbetats fram snabbare ska kunna används ute på marknaden. ”Shorter time to market, för 

nytt IT-stöd” (Artvin & Laurin, 2015).  

 

2.2.1 Organisation  

IT-Governance högsta chef, Clas Artvin, sitter med i IT-ledningen som avdelningen svarar 

till. IT-ledningens chef ingår i sin tur i koncernledningen som styr arbetet med mål och 

uppföljning för hela koncernen. IT-Governance är en virtuell funktion inom organisationen 

där medarbetare som ingår i avdelningen även sitter med i andra divisioner inom IT-

avdelningen. Några medarbetare sitter med divisionen för programmering, medan andra 

medarbetare sitter med i en annan funktion. Det är en slags “låtsasorganisation” på grund av 

att alla medarbetare också arbetar i andra divisioner inom IT-avdelningen (Artvin & Laurin, 

2015).  

 

2.2.1.1 Målgrupper 

Med hjälp av Clas Artvin har vi nedan definierat åtta stycken målgrupper inom avdelningen 

IT-Governance. Målgrupperna är olika till antalet, en består av tre personer medan en annan 

av över trettio. Samtliga är stationerade i Marievik, Stockholm. 
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● IT-ledning ● Governance ledningsgrupp 

● Centrala Governance ● Divisionschef 

● Funktionschef ● Divisions Governance 

● Specialist ● Leveransansvarig 

 

2.2.2 Mediekanaler och kommunikationsinsatser 

Mediekanaler är medier, genom vilken information kommuniceras, såsom exempelvis face-

to-face, skrift, via telefon, dator (Miller, 2015). Vi har identifierat vilka mediekanaler som är 

implementerade och befintliga inom IT-Governance organisation.  

IT-Governance använder sig främst av möten i större grupper om fem till åtta personer som vi 

valt att kalla stående möten. De olika målgrupperna har egna rutiner för hur många tillfällen 

per vecka de ses. Det varierar mellan tre till sex gånger i veckan. Andra typer av möten är 

sammanträden efter behov som inte är rutinlagda. Det finns även personliga möten, som vi 

kallar face-to-face, vilket avser endast två deltagare både formellt som vid ett möte eller 

informellt i korridoren. Vidare kommunicerar medarbetarna via telefonsamtal, chatt, intranät 

och mycket via e-post. E-post syftar både till meddelanden med endast text men också till e-

post innehållande bilagor. Bilagor kan vara dokument, power-points, filmer eller bilder (Berg 

& Laurin, 2015).   

Utifrån kommunikationen inom IT-Governance har vi identifierat tre olika typer 

kommunikationsinsatser, som är de mest förekommande. Den första har vi valt att kalla “ren 

information”. Det innefattar kommunikationsinsatser som har till syfte att upplysa om 

händelser. En kommunikationsinsats vars syfte är att få någon att göra någonting kallar vi 

“bidra”. Om kommunikationsinsatsens syfte är att få någon att förändra sitt arbetsätt och 

beteende har vi valt att kalla den typen är för “förändra”, vilket är den tredje typen av 

kommunikationsinsats som vi har identifierat (Berg & Laurin, 2015).  
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2.3 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning inom internkommunikation som ligger bakom 

de teorier som vi kommer att använda i vår analys. Vi skiljer på resultat av tidigare forskning 

och djupare presentation av hur teorierna kommer användas för att analysera vårt resultat. 

Därför är denna del delvis uppdelad till det senare kapitlet 3.0 Teorier. Den delen av 

uppsatsen är precis i anslutning till denna del.  

 

2.3.1 Internkommunikation 

Strategisk kommunikation syftar till organisationers medvetna kommunikationsinsatser 

(ledning, planering och genomförande) till olika publiker, intressenter och målgrupper. 

Kommunikation ses som ett verktyg för att skapa samtal eller sprida information inom 

organisationen och på så sätt uppnå sina övergripande mål (Falkheimer & Heide, 2014).  

 

Internkommunikation kan benämnas som den formella och informella kommunikation som 

sker internt på alla nivåer i en organisation (Kalla, 2015). Detta får gehör från andra forskare 

som beskriver det som utbytet av information och idéer inom en organisation (Bovee & Thill, 

2000). Den interna kommunikationen utgör ryggraden i verksamheten (Bharadwaj, 2014). 

Ledningen bör stärka anställda att bli mer aktiva i sin kommunikation, och därmed främja 

flervägskommunikation. Kommunikation i skrivna bloggar kan vara ett verktyg för ledningen 

presentera bakomliggande faktorer till beslut och därmed möjliggöra ett djupare 

meningsskapande för medarbetare (Lipiäinen, Karjaluoto & Nevalainen, 2014).  

 

Tidigare forskning inom kommunikation visar att individers värderingar och beteenden är 

skapade på ett betydande sätt av den sociala värld som individerna finns i. Detta perspektiv 

reflekteras allt mer i texter om hur individer utvärderar och använder nya 

kommunikationsmedel. Forskningsstrategier fokuserar oftare på tekniska fördelar och 

uppgiftskrav för att förklara införande och användning av nya medier (Fulk, Schmitz, & 

Steinfeld, 1990; Kling & Gerson, 1977; Sproull & Kiesler, 1988; Trevino, Daft & Lengel, 

1990). 

 

Att tala om “sändare” och “mottagare” är vanligt i kommunikationssammanhang. Peder Hård 

af Segerstad beskriver kommunikationsforskningens barndom (1920-1930tal) där 

kommunikation beskrevs som enkelriktad där sändarens kommunikation var dominant och 

mottagaren passiv och utan möjlighet att försvara sig mot påverkan. Budskapet “träffade” 
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mottagaren på samma sätt som en injektion. I och med andra världskriget tvingades forskare 

inom beteende- och kommunikationsvetenskapen att ompröva teorin. Människor var inte alls 

passiva, istället är kommunikation mellan människor ett komplext samspel (Hård av 

Segerstad, 2011). Modellen kom att utvecklas av Wilbur Schramm på 1950-talet (se avsnitt 

3.4.1 En modern kommunikationsmodell - Sändare & Mottagare) (Schramm, 1961).  

 

2.3.2 Deltagande 

Organisationer fortsätter att möta en “deltagande-trend” vilket innebär egen makt åt 

organisationsmedlemmarna och deltagande i det organisatoriska livet. För att organisationer 

ska vara konkurrenskraftiga och vinstdrivande på en global marknad, där tekniska framsteg är 

vardag är det viktigt att organisationsmedlemmarna kontinuerligt justerar sina uppdrag. 

Därför måste de ha mandat för att fatta beslut som rör deras roll i organisationer (Stohl & 

Cheney, 2001; Brummans et. al., 2014; Miles & Snow, 1986). Därför vill många 

organisationer uppmuntra sina medlemmar till deltagande. Makt och deltagande förutsätter 

löpande omfattande samordning ut genom komplexa interaktioner på alla nivåer. Dessa 

interaktioner kräver mer kommunikation mellan och bland alla organisationsmedlemmar, 

särskilt mellan chefer och medarbetare. Med andra ord; för att en organisation ska uppnå sina 

mål så krävs det att dess medlemmar är och känner sig delaktiga. Mål behöver ständigt 

revideras för att företaget ska vara flexibelt och effektivt. Detta krävs för att ett företag ska 

lyckas att bibehålla sin position på marknaden och vara konkurrenskraftiga (Stohl & Cheney, 

2001). 

 

2.3.3 Meningsskapande 

Mening är ett begrepp som kan stötas på inom flera diskurser såsom filosofi, socialpsykologi, 

pedagogik och kognitionsforskning. Under flera decennier har forskare försökt utveckla vad 

mening är och hur det skapas (Gee, 1990; Potter, 1996). Rosengren (2000) definerar 

begreppet som det sätt som vi förstår, förklarar, känner och agerar när vi ställs inför ett visst 

fenomen. Fiske (1982) liknar detta med de semiotiska begreppen denotation och konnotation.  

 

Sedan Charles Sanders Peirce år 1878 grundade det som kom att bli känt om pragmatik, har 

mening och erfarenhet setts som hörnstenar i tänkande processer. Begreppet “sensemaking” 

(meningsskapande) formulerades av Derwin år 1983. Karl E. Weick utvecklade begreppet år 

1995 till förhållandet till organisationer. Inom organisationsforskningen har intresset för 
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meningsskapande vuxit sig stort sedan dess (Heide, 2000).  Vidare forskning för området 

kommer användas som teori för uppsatsen och behandlas i nästa avsnitt 3.0 Teorier.  

 

2.3.4 Organisationskultur 

Organisationskultur är ett vanligt förekommande begrepp inom samhällsvetenskapen och 

behandlar kognitiva system (tankemönster) samt överförda handlingsmönster (Bang, 1995). 

En tydlig definition hämtar vi från sociologin; “Organisationskultur är de 

verklighetsuppfattningar, värderingar och normer som gäller inom en given grupp” (Carlsson, 

1984). Claire Capon anser att organisationskultur kan ses som ett resultat av intern struktur 

och/eller typen av människor som är inkluderade i organisationen. Forskare preciserar sina 

studier kring kulturella särdrag som tros påverka organisationens resultat (Capon, 2009). Inte 

sällan är organisationskultur ett inledande kapitel för vidare forskning kring ledarskap, att en 

bra ledare måste förstå kulturen där han eller hon befinner sig (Bang, 1995; Capon, 2009; 

Teegarden, Hinden & Sturm, 2011). Vidare forskning för området kommer användas som 

teori för uppsatsen och delges i nästa avsnitt 3.0 Teorier.  

 

2.3.5 Mediekanalsanvändning  

Inom kommunikationsvetenskapen finns det modeller som kan agera verktyg för att 

undersöka organisationers användning av medier. I vår undersökning kommer vi att använda 

modellen Media richness model. Därtill kommer vi använda oss av Social information 

processing model och The dual capacity model som komplement för att kunna analysera vårt 

resultat tillsammans med våra utvalda teorier som vi kommer inleda teoriavsnittet med.  

 

2.3.6 Media Richness Model 

Daft och Lengel (1984, 1986) förklarar med media richness model att kombinationen av 

meddelande och mediekanal leder till effektiv kommunikation eller kommunikationsförlust. 

Ett meddelande kan enligt denna teori kategoriseras utifrån uppfattningen om dess 

mångtydighet. En mediekanal kan kategoriseras utifrån fyra olika kriterier för att ett medium 

kan betraktas som en “rik”- eller “ickerik” mediekanal. För att uppnå effektiv kommunikation 

bör ett mångtydigt meddelande matchas med en rik mediekanal. Medan ett icke mångtydigt 

(enkelt) meddelande bör matchas med en ickerik mediekanal för att uppnå effektiv 

kommunikation. Kriterierna för att ett för att rangordna och sortera en mediekanal är följande 
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(1) möjligheten till direkt feedback, (2) användandet av flera vinklar/repliker, (3) 

användandet av naturligt språk, (4) personligt fokus på mediet. Innehåller en mediekanal få 

kriterier anses det vara en “icke-rik” mediekanal (Miller, 2015). 

 

Ett klassiskt exempel är en påminnelse om ett möte som innebär lite “oklarhet” kan 

kommuniceras med en “icke rik” mediekanal som exempelvis e-post. En uppsägning som 

klassas innehålla mer “oklarhet”, bör därför kommuniceras med en “rik” mediekanal, såsom 

face-to-face samtal. Det finns teoretiker som menar att medarbetare blir mer effektiva, om de 

kommunicerar med en mediekanal som matchar meddelandets mångtydighet (Miller, 2015; 

Daft, Lengel & Trevino, 1987). 

 

En vardaglig indelning av mediekanaler är att kategorisera dem som envägskommunikation 

eller flervägskommunikation. Exempelvis ses TV och posters ofta som enkelriktade 

mediekanaler. Medan medier som uppmuntrar till dialog, diskussion och frågor ses som 

flervägskommunikation. Exempelvis face-to-face och direkt meddelanden. E-post kan 

kategoriseras som både envägs- och flervägskommunikation, det beror på hur mottagaren 

bemöter det (Gripsrud 2011).  
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3.0	Teorier	

I följande kapitel kommer vi att presentera de fyra teorier som vi kommer att använda oss av 

för att analysera resultatet; 

 

3.1 Social information processing model 

Joseph Walther har skapat denna teori som Fulk, Schmitz, & Steinfeld, (1990) förespråkar. 

De argumenterar för att val av mediekanal påverkas av medarbetare, handledare och kunders 

erfarenheter om specifika mediekanaler. Ett exempel på detta kan vara hur en medarbetare 

ombeds använda en typ av mediekanal, men påverkan från andra personer får medarbetaren 

att uppleva mediekanalen som svårhanterad. Därmed försvåras processen att använda den 

mediekanal som är effektivast enligt media richness modellen, som vi presenterade i det 

tidigare kapitlet (Fulk, 1993).  

 

3.2 The dual capacity model 

Enligt the dual capacity modellen har alla mediekanaler “data-carrying”- och “symbol-

carrying” kapacitet. Det kan förklaras som att meddelandet dels ska meddela något (data-

carrying) samtidigt som mediekanalen har en personlig prägel på meddelandet för 

mottaganden/avsändaren (symbol-carrying). Valet av mediekanal beror på, och balanseras av 

dessa två faktorer. Denna teori komplicerar därmed idén om media richness modellen. Så, 

även om e-mail är det mest effektiva sättet att påminna om ett möte så kan ett personligt 

samtal om en påminnelse föredras i en organisation (Sitkin, Sutcliffe & Barrios-Choplin, 

1992).  

 

3.3 Organisationskultur 

Begreppet organisationskultur består till lika delar av “organisation” och “kultur”, två i sig 

viktiga begrepp för denna studie. Organisation går det att hitta tydliga definitioner av, 

däremot kultur har flera betydelser inom flera diskurser. Vi väljer att se på kultur ur ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv. År 1871 använde Edward Tylor termerna kultur och 

civilisation som synonymer (Eriksen, 2000). Kultur och/eller civilisation enligt honom 
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handlade om tro, rättsföreställningar, erfarenheter, vanor, moralbegrepp, seder etc. som en 

människa förvärvat som samhällsmedlem (ne.se, “kultur”). Organisationskultur är de regler, 

normer och värderingar som tillsammans kännetecknar en organisation. Den informella 

föreställningen, klimatet och andan utmärker kulturen. Dessa mönster är specifika för varje 

organisation och har vuxit fram med tiden som en följd av organisationens historia och 

ledares “styrning”. Denna styrning handlar om att sätta normer och ideal och få 

organisationens medarbetare att tänka och handla enligt dessa (ne.se, “företagskultur”). 

 

Enligt Henning Bang så består organisationskultur av tre kategorier som alla kan ses som 

påverkande faktorer. Dessa definierar Bang som människor, omgivningsbestämda faktorer 

samt kulturutvecklingsprocesser (Bang, 1995). 

Kategorin människor kan sammanfattas som det “material” som “bär” kulturen. De har alla 

olika roller, kunskaper, värderingar, personligheter och målsättningar. Kulturen präglas även 

av deras individuella uppfattningar om vad som är rätt/fel, oviktigt/viktigt och sant/falskt. 

Omgivningsbestämda faktorer innefattar nationell, lokal kultur och bransch. Organisationens 

arbetssätt präglas även av vilken teknik som används, och vilken som finns tillgänglig. 

Kulturutvecklingsprocessen beskriver de mål som skapats ursprungligen av organisationen. 

Det kan exempelvis vara säkra bilar, hög lönsamhet eller en stor marknadsandel. Alla dessa 

faktorer har betydelse för vad för slags kultur en organisation utvecklar (Bang, 1995). 

 

Bang talar även om att organisationskultur uppstår när medarbetarna samverkar med varandra 

och omvärlden. En organisationskultur är komplex eftersom alla inkluderade individer inom 

kulturen har ett livslångt bagage av egna föreställningar och antaganden. Det är dessa “dolda” 

egenskaper som skapar ett mönster och en gemensam norm. Normen inverkar sedan på 

strukturen inom företaget, likaså på rutiner och processer (Bang, 1995). 

 

Fördelar med en enhetlig organisationskultur är att det fungerar som ett socialt lim som 

genererar samhörighet. Det i sig genererar gemensamma värderingar som skapar engagemang 

och lojalitet. Samförstånd kan förklaras med att organisationens samtliga medlemmar har 

liknande antaganden och värderingar om och inom den organisation de befinner sig i. Barrow 

& Mosley (2005) talar om hur en alltför likartad organisationskultur kan medföra särskilda 
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risker. De talar om ett “falskt” samförstånd där medarbetarna bara till synes är överens men 

där finns de som har en avvikande åsikt eller uppfattning, men den allmänna övertygelsen 

säger emot dem. Detta leder till tystnad från medarbetarna som kan tolkas som samtycke men 

egentligen så sopas bara konflikter under mattan. Alltför likartad organisationskultur kan 

också bidra till att nytänkande hämmas (Barrow & Mosley, 2005).  

Att ha en gemensam organisationskultur inom ett stort företag är utmanande. Olika 

avdelningar har egna komplexa sammansättningar, hierarkier och intressen. De budskap som 

formuleras på högre nivåer kan tolkas olika beroende på var i organisationen man befinner 

sig. Det är alltså en löpande utmaning för H&M-koncernen att skapa en gemensam 

organisationskultur (Bang, 1995). 

3.4 Meningsskapande 

Vi väljer att tala om meningsskapande som ett perspektiv och som en process samt hur det 

kan appliceras inom organisationer. 

 

Den meningsskapande processen handlar om att vi hela tiden kontinuerligt skapar en 

uppfattning av vår omgivning. Vi blir medvetna om förändringar, saker som avviker från det 

som vi uppfattar som “normalt”. Vi tolkar det och skapar förståelse av det som händer, gör 

antaganden och agerar. Om agerandet har god utkomst för situationen, bekräftas antagandet 

och en ny mening om omgivningen skapas (Weick m.fl. 2005). Meningsskapande som 

perspektiv intresserar sig för att ta reda på vilka faktorer som aktiverar människor på en 

omedveten nivå. Enligt Weick är sensemaking eller meningsskapande en process som kan ses 

som livet i organisationer. Han menar att konstruktion och omdefiniering av den egna 

identiteten är två centrala begrepp inom meningsskapande (Weick, 1995). 

 

Individer skapar och omskapar sin förståelse för sin omgivning och därmed också om och 

inom organisationer. Då detta är en studie kring kommunikation internt inom en organisation 

så är det där vi lägger fokus. När organisationens medlemmar konverserar och agerar med 

organisationen som utgångspunkt agerar de utifrån sin roll som organisationsmedlem. Detta 

agerande kan sedan skrivas ned som en “berättelse”, exempelvis i form av instruktioner som i 

sin tur kan agera som policys som vägledning för andra i specifika situationer. Genom att 

sedan följa efter och prata om situationen återskapas organisationen. Organisationsberättelser 

är således en bra utgångspunkt för organisationsmedlemmarnas meningsskapande och sociala 

integration (Weick m.fl., 2005; Weick, 1995; James & Minnis, 2004). 
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3.4.1 En modern kommunikationsmodell - Sändare & Mottagare   
En kommunikationsmodell som presenteras av Wilbur Schramm år 1954 sammanfattar en 

modern syn på det kommunikativa samspelet. Modellen utvecklades efter andra världskriget 

och lägger mer fokus på tolkningen av budskap än tidigare kommunikationsforskning 

(Schramm, 1961).  

 

Nedan följer kommunikationsmodellen i bild (översatt till svenska); 

 
Figur 3.1 (Shramm, W. The process and effects of mass communications, University of Illinois Press, Urbana 

1961, sid. 8.) 

 

Deltagare A kan ses som “sändaren” av ett meddelande (budskap) och Deltagare B som 

“mottagare”. Sändaren har en aktiv roll som utformare av meddelandet, mottagaren tar sedan 

emot, tolkar och agerar själv även utformare av ett nytt budskap tillbaka till sändaren. 

Modellen beskriver delar i kommunikationsprocessen där människor agerar både mottagare 

och sändare. 

 

I denna process är kulturella och språkliga samspel av betydelse för att processen ska 

fungera. Sammanfattningsvis menar Schramm att varje kommunikatör måste uppfylla tre 

funktioner för att kommunikationen ska komma till stånd.  

 

1. Ta emot signaler från omvärlden och “översätta”(avkoda) dem 

2. Tolka meddelandets innebörd 

3. Formulera eget meddelande och sända dessa 
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3.5 Val av källor 

I denna studie har vi endast använt oss av vetenskapliga källor, kurslitteratur och litteratur 

inom samhällsvetenskapen. Vi har även använt oss av sökmotorer såsom Communication and 

Mass Media Complete, Scopus och Google Schoolar för att hitta relevanta teorier. 

Divaportalen för C-uppsatser har använts för att finna inspiration i form av teorier och 

upplägg. I samtliga källor har vi letat efter primärkällan till information för att stärka 

reliabiliteten i uppsatsen. Vi har valt att i så hög grad som möjligt använda oss av grundaren 

till modeller eller teorier exempelvis och varit konsekventa med att använda litteratur som är 

skriven av forskaren själv och att inte använda oss av “andrahandsinformation”. Till 

metodavsnittet har vi främst använt den kurslitteratur som är angiven i kursen 

“forskningsmetod”, de har varit viktiga genom hela uppsatsarbetet.  
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4.0	Metod	&	Material		
Att identifiera vilken typ av forskningsfråga vi arbetar med har varit en komplicerad process 

under arbetets gång. Det är karaktären av forskningsfrågan och forskningens syfte som 

avgjort valet av vårt tillvägagångssätt och vår forskningsdesign. Det finns inte ett givet svar 

för hur en fråga skall angripas, olika frågor besvaras bäst på olika sätt. Vi har verkligen fått 

gå till botten med vad vi vill ha ut av den här undersökningen ur ett vetenskapligt perspektiv 

för att kunna förstå vilken forskningsdesign som lämpar sig bäst till vår forskningsfråga 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). I detta kapitel av uppsatsen motiverar 

vi valet av metod och material, samt reflekterar över dessa val.  

4.1 Forskningsdesign  

Inledningsvis har vi ställt oss två frågor: Hur ser vår forskningsfråga ut? Vad är det 

egentligen vi vill kunna besvara med vår forskning? Detta är synonymt med vårt 

forskningsproblem och syfte för studien.  

 

Syftet med vår forskning är att förklara ett specifikt fall med hjälp av teorier. I vår studie 

kommer H&M-koncernens IT-Governance avdelning att prövas mot teorier om 

meningsskapande, organisationskultur och mediekanalsanvändning. Med anledning av att det 

är ett enskilt fall vi vill studera och förklara med våra teorier, snarare än att vi vill pröva en 

teori, kommer vi göra en teorikonsumerande studie (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012.). Den här typen av forskningsdesign gör det möjlig för oss att uppnå vårt 

syfte med undersökningen, samt besvara vår typ av forskningsfråga. Denna typ av 

forskningsdesign kallas för en förklarande studie. En förklarande studie syftas till att söka 

svar på “varförfrågor”. En teori är till skillnad från en hypotes ett antagande om något 

generellt, en tänkbar förklaring för exempelvis varför faktor x påverkar faktor y.  

 

Vår ontologi för studien hämtar inspiration från hermeneutiken. Tolkningslära, även kallat 

hermeneutik, kommer ifrån skriven text där tolkning är i centrum för att texten ska förstås. 

Som metod beskriver hermeneutik som ett förhållningsätt för den som forskar att förstå 

någon annans handlande och agerande. Hermeneutiken arbetar mot att se underliggande 

meningar (Eriksson & Weidersheim, 1991). Mats Alvesson och Stanley Deetz menar att all 

forskning som görs inom samhällsforskning till viss del är resultatet av forskarens egna 

värderingar, tolkningar och kulturella traditioner. Genom att beakta dessa subjektiva inslag så 

bör forskaren rannsaka sig själv i förhållande till de ovannämnda. Alvesson & Deetz är dock 
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tveksamma till att man som forskare strävar mot total objektivitet. De menar att objektivitet 

och subjektivitet redan är något socialt konstruerat och alltså redan är subjektivt målat. Att 

föredra är i stället en högre grad av reflekterande och tolkande tillsammans med tolkande 

argumentation. I vår uppsats finner vi det viktigt att sträva efter förståelse av de sociala 

fenomenen inom avdelningen genom våra egna reflektioner och tolkningar (Alvesson & 

Deetz, 2000). 

 

För att uppfylla uppsatsens syfte har vi behövt undersöka beteende inom en organisation. 

Därför har vi använt en analytisk tillämpning och samtidigt undersökt en större 

undersökningsenhet. Valet av metodens enkät motiveras av att undersökningen ger oss 

möjlighet att inkludera fler antal svarande än exempelvis en intervju, som tar längre tid att 

genomföra flera av. Dessutom kan en enkät ha en analytisk karaktär och undersöka de 

anställdas attityder, värderingar och åsikter.  

 

Vi har haft ett abduktivt tillvägagångssätt i arbetet med vår studie vilket har gjort att vi 

kunnat vara flexibla under studiens gång för hur den utvecklat sig. Det innebär att vi utgått 

både från vår teori och från vår empiri när vi genomfört analysen. Utgångspunkterna för 

analysen har varit både enkätsvaren, teoretiska begrepp och tidigare forskning (Larsson, 

2005).  

4.2 Enkät i webbform  

Enkätmetoden är ett användbart datainsamlingsverktyg vid strävan efter generaliserbar 

kunskap. Ofta används enkäter vid undersökningar av stora populationer, exempelvis inför 

politiska val. Respondenter besvarar frågor som syftar till att besvara forskarens 

forskningsfråga, men forskaren behöver själv inte vara närvarande vid själva 

undersökningstillfället. Det ger forskaren möjligheten att få in en stor mängd svar utan att 

använda stora resurser. Då en stor mängd människor kan nås, kan slumpen välja ut 

respondenter och det gör det enklare att sedan analysera och dra generella slutsatser. Enkäter 

kan delas ut genom exempelvis brev, e-post eller direkt till respondenten, vi har valt att göra 

vår webbaserad. Valet styrs ofta av tillgängligheten av respondenterna, vilket även var en av 

de avgörandande faktorerna för denna studie (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Därtill 

följer webbenkäten även H&M-koncernens riktlinjer för hur arbetet ska genomföras hållbart 

ur en miljösynpunkt, när vi genomför enkätundersökningen digitalt istället för i 

pappersformat (HM, 2015).  
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Vid konstruering av en enkätundersökning är det flera aspekter som är viktiga att tänka på. 

Att utesluta oklara ord och uttryck som kan skapa förvirring för respondenten är en sådan 

aspekt. Svarsalternativ som många - få - ibland - ofta är sådana svarsalternativ som kan 

uppfattas olika av respondenterna och då blir inte resultatet tillförlitligt (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson, 2014). 

 

Peter Berger och Anthony Giddens delar in enkätmetoder i två delar; den beskrivande och 

den analytiska (explorativa). Beskrivande enkäter syftar till att samla information och 

beskriva mönster och trender som är relevant inom en viss grupp människor. Det kan 

exempelvis vara att ta reda på andelen människor som äger en mobiltelefon eller en DVD-

spelare. Analytiska enkäter har som mål att undersöka hur och varför åsikter, tro och 

beteenden finns inom en viss grupp människor (Hansen & Machin, 2013). 

 

Det går att se om en enkät är beskrivande eller analytiskt genom att se till dess abstrakt. 

Nämns relationer mellan variabler eller om referenser görs till hypoteser eller testande av 

hypoteser så är det säkerligen en analytisk enkät. Fördelar och nackdelar med dessa 

enkätmetoder är att vi kan samla in mycket empirisk data men om vi formulerar vår enkät 

oklart kan vi få mycket missvisande data. Detta skulle försvåra vår forskningsprocess (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson, 2014). 

 

4.2.1 Frågekonstruktion 
Innan vi utformade enkäten höll vi tre stycken informationsmöten med H&M-koncernens IT-

Governance avdelningschef Clas Artvin, Management chefen för avdelningen, Susanne 

Laurin och kommunikationsansvarig Anders Berg (i texten refererar vi till dessa personer när 

vi skriver informanterna). Informationsmötena tillförde kunskap och djupare förståelse för 

avdelningen så vi kunnat undersöka relevanta aspekter av forskningsproblemet. Tillsammans 

med informanterna har vi identifierat vilka befintliga mediekanaler som finns inom 

avdelningen. Vi har fått möjlighet att se hur deras två intranät ser ut, ta del av deras 

kommunikationsplan för 2015 samt ta del av deras värdeord. Samt identifierat tre olika typer 

av deras vanligaste förekommande kommunikationsinsatser inom avdelningen.  Den här 

informationen och kunskapen har vi använt oss av i utformningen av enkäten.   

 

En enkät är vanligtvis uppbyggd med “lätta” frågor först och sen närma sig kärnan av det som 

forskaren vill undersöka. Vi vill undersöka underliggande känslor och faktorer i flera 
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diskurser och därför är enkäten uppbyggd “lätt” i början av varje avsnitt för att sedan närma 

sig kärnan inom varje diskurs (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Vår enkät är uppbyggd för 

att tillfredsställa både våra och H&M-koncernens önskemål. Vi har haft som krav att frågorna 

ska kunna hjälpa oss besvara vårt vetenskapliga forskningsproblem. Medan H&M-koncernen 

vill ha generella svar för hur kommunikationen kan effektiviseras inom avdelningen.  Därför 

innehåller enkäten fler öppna frågor än vad som rekommenderas (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson, 2014). Ett urval har gjorts för vilka frågor som kommer att analyseras i uppsatsen 

och vilka som kommer att analyseras senare i en rapport till H&M-koncernen. De frågor som 

vi valt att ha med i uppsatsen bidrar till vår vetenskapliga undersökning.  Frågorna i enkäten 

som berör värdeord och samförstånd har användes till studiens empiriska material (Se Bilaga 

2). 

 

Enkäten innehåller både attityd- och sakfrågor. Exempel på sakfrågor är frågor om 

respondentens position inom företaget. Exempel på en attitydsfråga är där respondenten 

ombedes besvara en fråga där svarsalternativen är på en unipolär skala där 5 som är det 

högsta värdet, “stämmer helt” och 1 det lägsta värdet, “stämmer inte alls”. Denna typ av fråga 

använder vi för att se hur respondenterna upplever avdelningens organisationskultur. Skalan 

som vi använder och beskriver ovan kallas för en likertskala (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 

2014). 

 

Enkäten bygger på två teman; värderingar och beteenden inom IT-Governance. Enkäten 

innehåller tre avsnitt där samtliga frågor är utformade tillsammans med H&M-koncernen; 

Avsnitt 1 inleds med sakfrågor där respondenten ombeds ange sin position inom avdelning 

IT-Governance. Därefter följer avsnitt 2 med frågor om organisationskultur. Här finns både 

öppna frågor där respondenten anger svar i fritext och frågor på en likertskala.  

De öppna frågorna handlar om H&Ms värdeord, vilka är bekanta för respondenterna sedan 

tidigare. De ges möjligheten att skriva sina tankar och tolkning av värdeorden i fritext. 

Avsnitt 3 som i sig kan delas in i två delar där den första delen innehåller frågor om 

mediekanaler. Här undersöker vi först hur avdelningens mediekanalsanvändning ser ut idag. 

Dessa frågor är utformade tillsammans med tre olika kommunikationsscenarion. Dessa har 

formulerats med hjälp av våra informanter på H&M-koncernen för att de ska upplevas så 

relevanta som möjligt för respondenterna. Dessa scenarion kommer att behandla ett 



	

	 	 21	

budskap/meddelande som innehåller ren information, ett annat där mottagaren förväntas 

bidra med något samt ett tredje scenario när mottagaren förväntas förändra något. Andra 

delen i avsnitt 3 handlar om samförstånd i frågan om att agera både mottagare och sändare 

enligt Wilbur Schramms modell. Vi ger respondenterna samma scenarion som i första delen 

av avsnitt 3 men de besvarar frågorna i syfte att skapa samförstånd. Detta kommer att 

jämföras med deras mediekanalsanvändning idag. Därefter följer följdfrågor om hur de kan 

främja mening och samförstånd i sin internkommunikation i både öppna frågor och fasta 

svarsalternativ. Enkäten går att läsa i sin helhet i Bilaga 2. 

 

Då risken med enkäter är att få in missvisande svar av respondenter som inte förstår frågan 

har vi genomgående i enkäten informerat och instruerat respondenterna att ej fylla i svar om 

de ej förstår frågan eller ej vet vad de ska svara. Alla ej ifylla svar räknas som bortfall och 

utesluts från resultatet i uppsatsen. Detta för att förhindra att resultatet blir missvisande och 

både reliabiliteten och validiteten höjs (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). 

 

4.3 Urval 

Urvalsprocessen för denna undersökning utgår från att organisationen vi undersöker är i 

behov av underlag för att kunna göra förändringar, samt utföra ett aktivt arbete för att göra sin 

interkommunikation effektivare. Vi har valt en organisation som arbetar kontinuerligt med att 

förbättra förutsättningarna för sin interkommunikation och använder det som en 

konkurrensfördel på sin globala marknad. Genom att studera en organisation med mer än 60 

års erfarenhet av sin interna kommunikations utveckling anser vi att det finns intressant 

kunskap att utvinna till vår studie och vetenskapen. Då tidsrestriktionerna för detta 

uppsatsarbete hindrar oss att undersöka hela organisationen har vi avgränsat oss till 

avdelningen IT-Governance inom H&M-koncernen. Det är H&M-koncernen själva som har 

bestämt vilken del av företaget vi får lov att undersöka och avgränsa oss till. Vilket vi 

återkommer till i avsnitt 4.6 Avgränsning. Vidare består vår undersökningsenhet av kvinnor 

och män i blandad ålder från 20 till 65 års ålder. Alla är stationerade i Sverige och arbetar på 

H&Ms huvudkontor i Marievik. Urvalet inkluderar alla medarbetare inom avdelningen (mer 

än 100 personer) vilket täcker hela populationen som denna studie avser undersöka i vår 

frågeställning. 
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Avdelningen IT-Governance har inte kommunikation som sin huvudsakliga uppgift, som vi 

diskuterat tidigare. Det är en funktion under IT-avdelningen på H&M-koncernen. Inom 

internkommunikationen har avdelningens ledning dock till främsta uppgift att kommunicera 

beslut och erfarenheter till sina medarbetare genom gemensamma möten, e-mail och 

organisationens intranät. Det här är en kommunikationsprocess som H&M-koncernen gärna 

ser sker effektivt och de har företagets kommunikationsavdelning till sin hjälp (Berg & 

Laurin, 2015-09-24).  

Informanterna Clas Artvin, Susanne Laurin och Anders Berg har valt utifrån deras delade 

intresse för meningsskapande i interkommunikation. Vi anser att vi kan förlita oss på deras 

information, då de har intresse att undersöka och förbättra internkommunikationen inom 

avdelningen.  De har själva anmält intresse och godkänt medverkan i undersökningen som 

informanter efter förfrågan från oss.   

 

4.4 Genomförande 

Tillvägagångsättet för den här studien inleds med tre informationsmöten tillsammans med 

Susanne Laurin, Anders Berg och Clas Artvin. Den information som vi har får från de 

informationsmötena granskades för att agera underlag för enkätfrågornas konstruktion. Ett 

exempel på ett sådant underlag vilka befintliga mediekanaler som finns inom avdelningen 

som vi senare ställde frågor om i enkäten.  

 

Enkäten har skapats och utformats i webbprogrammet Survey Monkey. Denna enkät är, som 

vi redovisat tidigare, uppbyggd i olika avsnitt som behandlar de olika 

byggstenarna/diskurserna i vår studie; organisationskultur, meningsskapande och 

mediekanalsanvändning. Enkäten har delats ut till en testgrupp, bestående av tre personer, 

från IT-Governance avdelningen samt till handledare innan den delats ut till samtliga i vår 

undersökningsenhet.  

 

Enkäten reviderades efter rekommendationer från testpersonerna. Vi förtydligade 

instruktionerna för vissa frågor och anpassade språket i svarsalternativen. Svarsalternativet 
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“rutinmöten” byttes ut till “stående möten” som är ett vedertaget begrepp inom avdelningen. 

För att minimera risken att delar av enkäten skulle uppfattas som oklara för respondenterna.   

 

I samarbete med våra informanter konstruerades ett missivbrev som skickades ut via e-post 

från Clas Artvin, som är chef för avdelningen, tillsammans med en länk till enkäten. 

Missivbrevet innehöll en beskrivning av studiens syfte och relevans (se Bilaga 1). 

Medarbetarna ombads fylla i enkäten samma dag som de fick den tillhanda. Vilket 

majoriteten av respondenterna gjorde. Enkäten fanns tillgänglig att fylla i inom en bestämd 

tidsgräns, mellan den 16-22 december 2015. Sammanlagt fick vi in 39 enkätsvar. 

Svarsfrekvensen hade kunnat vara högre om enkäten hade nått respondenterna tidigare och 

om påminnelser hade skickats ut. Samtliga respondenter svarade ej på samtliga frågor, därför 

är det totala bortfallet svårt att säga i sin helhet. Efter den 22 december 2015 exporterades 

svaren till excel från Survey Monkeys webbforum. Endast författarna till denna uppsats har 

fått tillgång till enkätsvaren.  

 

 

För att kunna sammanställa resultatet kvantitativt trots att vi haft svarsalternativ med fritext 

har vi kategoriserat insamlad data. Vi har bestämt kategorier utifrån vilka ord som 

respondenterna använt sig av för att beskriva sin syn på värdeordens betydelse för hur 

kommunikation bör vara. Vi har räknat antal beskrivningar som innehåller samma typ av ord, 

antingen samma ord eller ett synonymt ord. För varje värdeord har vi fått fram olika 

variabelvärden. Vilket vi presenterar i resultatdelen av uppsatsen. Resterande data har Survey 

Monkey sammanställt automatiskt. Programmet har räknat ihop antal svarande för varje givet 

svarsalternativ i enkäten.   

 

4.5 Analysmodell 

I syfte att få struktur på analys- och resultatdelen i uppsatsen har vi utformat en analysmodell. 

Med frågeställningen som utgångspunkt har vi utformat två teman, Tema A och Tema B. 

Dessa teman har vardera specifika frågeställningar som tillsammans kan besvara vår 

huvudfrågeställning; 

Hur kan organisationskulturen och valet av mediekanal utnyttjas på ett lämpligt sätt för att 

medarbetare ska uppnå samförstånd i internkommunikationen, på H&M-koncernens IT-

Governance avdelning?  
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För att utreda hur organisationskulturen kan utnyttjas på ett lämpligt sätt för att medarbetare 

ska uppnå samförstånd har vi utformat Tema A. I Tema A behandlar vi 

enkätundersökningens frågor kring medarbetarnas värderingar som tillsammans besvarar 

frågeställningen för temat; 

 

- Hur tolkar medarbetarna organisationens värderingar för hur kommunikation bör 

vara och hur efterlevs dessa idag inom IT-Governance? 
 

- Hur värderar medarbetarna att kommunikationen på IT-Governance fungerar inom 

deras organisationskultur? Fungerar den generellt sett tillfredsställande idag?  
 

För att utreda hur valet av mediekanal kan utnyttjas på ett lämpligt sätt för att medarbetare 

ska uppnå samförstånd har vi utformat Tema B. Det behandlar medarbetarnas syn på 

beteenden inom avdelningen. För att kunna besvara vår övergripande frågeställning finns det 

separata frågeställningar;   

 

- Hur kan kommunikationsinsatser anpassas (i val av mediekanaler) för att uppnå 

samförstånd inom IT-Governance enligt medarbetarna? 

 

- Hur bör samförstånd möjliggöras på ett lämpligt sätt inom IT-Governance idag? 

Eventuellt, vilka faktorer försvårar processen? 

 

Tillsammans kan dessa teman besvara vår övergripande frågeställning. Analysmodellens två 

teman behåller samma struktur i studiens resultat- och analysdel.  

 

4.6 Avgränsning 

I samband med att vi konstruerade frågeställningen för denna studie avgränsade vi oss, till att 

endast undersöka medarbetarna inom IT-Governance åsikter, som utgör 

undersökningsenheten för vår studie. Arbetets tidsrestriktioner hindrar oss från att inkludera 

fler datainsamlingsmetoder. Därför har vi endast valt en, enkätundersökning.  

 

I undersökningen har vi avgränsat oss till att endast undersöka medarbetarnas beteende för 

användningen av befintliga mediekanaler. Vi har även valt att endast undersöka de tre olika 
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typerna av kommunikationsinsatser som är de vanligt förekommande inom organisationen. 

Enkäten undersöker endast kommunikationen inom IT-Governance, därmed har vi avgränsat 

oss från att undersöka all kommunikation inom H&M-koncernen.   

 

I vår undersökning har vi endast valt att undersöka organisationskulturen utifrån H&M-

koncernens egna värderingar. Begreppet organisationskultur är mångfacetterat. För att 

undersöka hela organisationskulturen behövs kompletterande undersökningar. Studien 

avgränsar sig till att endast undersöka respondenternas tolkningar av H&M-koncernens egna 

värderingar då dessa påstås vara de som medarbetarna arbetar efter.  

 

I vår analys har vi uteslutit att dela in respondenterna efter kön och ålder. Då vi inte ämnar 

göra jämförelser inom dessa områden, är de inte relevant för vår undersökning.  

 

4.7 Validitet & Reliabilitet 

Validitet är en viktig del för att kunna motivera metodvalet till studien. Målet med 

metodvalet är att det gör det möjligt för oss att mäta det som vi vill mäta. 

Enkätundersökningens frågor utformades så de kan besvara studiens övergripande 

frågeställning. Enkät som metodval ger oss goda chanser att uppnå hög reliabilitet. 

Respondenterna får exakt samma frågor. Vi kan dock inte kontrollera humör och yttre 

omständigheter vid undersökningstillfället vilket kan påverka deras svar. Vi är medvetna om 

det. Att ha fasta svarsalternativ ökar validiteten, därför försöker vi använda oss av dessa i så 

stor utsträckning som möjligt. Det är viktigt att enkätfrågorna är tydligt utformade så att 

respondenterna inte blir förvirrade vilket vi försäkrat oss om att de är med hjälp av de tre 

testpersonerna som prövat vår enkätundersökning innan den delades ut till hela 

undersökningsenheten. Fasta svar är enklare att organisera, men några frågor kräver att 

respondenten skriver i fritext och uttrycker sig fritt, för att vi ska nå djupare kunskap. 

Reliabiliteten och validiteten höjs då vi ber respondenten att inte svara om hen inte förstår 

eller vill svara på en fråga. Vi har valt att inte redovisa bortfallet av hur många som hoppat 

över varje enskild fråga. Då de är tvetydigt hur det kan tillföra resultatet någonting, om 

respondenterna hoppat över en fråga kan de både betyda att de ignorerat den eller svarat vet 

ej. De få svaren är ett resultat av att enkäten nådde respondenterna senare än vi först planerat. 

Det uppstår dock problematik för studien, då validiteten och reliabiliteten kan kritiseras när 

det endast är 39 svarande. Studien ämnar undersöka hela avdelningen och eftersom inte alla 



	

	 	 26	

svarat kan vi inte påstå att vi mäter allt vi ämnade mäta. Trovärdigheten för resultatet sänks 

också, då vi hade velat se en större mängd svarande, åtminstone 80 svarande. För andra 

studier på samma ämne vore det intressant med fler svaranden. Det låga antalet svarande 

påverkar även studien i form av att det inte kommer kunna göras några generaliseringar för 

hur avdelningen ser på samförstånd i interkommunikation i resultatet.   

Respondenterna erbjöds utrymme längst ner om de hade något att tillägga angående 

utformningen av enkäten. De svaren avslöjade vad som ligger till grund för det låga 

deltagandet. En del har valt att svara att enkäten var svår, vilket vi är rädda gjort att enkäten 

fått ett dåligt rykte inom avdelningen och flera ignorerar att svara på den (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson, 2014). 

     

I metoden som vi valt är vi som “forskare” viktiga redskap när vi samlar in och tolkar data. 

Därför kan metoden bli något mer subjektiv än exempelvis i ett experiment (forskarna 

riskerar dock att påverka experimentet på fler sätt än de avsedda inom all forskning). 

Processen startade med att vi genomförde litteraturundersökningar. Därefter har vi beskrivit 

“forskningsfronten”. Detta gjorde att vi lärde oss mer om den kunskap som finns inom 

ämnena meningsskapande, mediekanalsanvändning och organisationskultur. Sedan har vi 

samlat in data, analyserat, sammanställt och diskuterat den i ljuset av den redan kända 

kunskapen inom området. Som vi tidigare diskuterat, har vi en grundsyn som går i linje med 

hermeneutiken; att det inte går att vara helt objektiv i forskning med tolkande inslag. Vi kan 

dock redovisa hur vi gått tillväga när vi kommit fram till vårt resultat, och på så sätt vara 

objektiva i högsta mån genom att vara transparenta. I resultat och analys argumenterar vi för 

hur vi tolkat data och redovisar vilka antaganden från teorier och tidigare forskning som 

påverkat vår tolkning när vi kommit fram till resultatet och analysen (Eriksson & 

Weidersheim, 1991). När vi kategoriserade datan valde vi att göra det var och en för sig för 

att sedan redovisa dessa för varandra och jämföra. Där vi var oense diskuterade vi och kom 

fram till kategorier som vi båda var nöjda med.  

  
Då vi gör studien i samarbete med H&M-koncernen så kommer en rapport skrivas till dem 

efter inlämnandet av uppsatsen. 

 

Ett grundläggande kriterium och skillnaden mellan vetenskap och en vanlig rapport innebär 

att vi vill urskilja generaliserbar fakta ur vår forskning. Vi har behövt vara medvetna om 

denna skillnad då vi kommer presentera resultatet av uppsatsen i en skriftlig rapport till 
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H&M-koncernen. Denna studie är (till skillnad från vår rapport) inte ute efter att endast svara 

för det specifika fallet. Även om vi undersöker specifika förhållanden som påverkar 

kommunikationen är vi intresserade för de generella omständigheterna som gör att denna 

studie även kan användas för andra fall. Vi ser inte några hinder för att vår undersökning 

skulle kunna tillämpas på andra avdelningar med liknande undersökningsmetod inom H&M-

koncernen. 

  

4.8 Etiska reflektioner 

Vi, som “forskare” agerar hela tiden vägledare för etiska beslut, dessa beslut fattas under 

studiens gång ur våra egna värderingar. Det ställs etiska krav på oss, exempelvis att resultat 

återges rätt och korrekt för att uppsatsen ska uppnå kvalitet (Kvale & Brinkmann, 2009). Då 

vi undersöker människors åsikter är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter. 

 

Forskningsetiska problem går att dela in i tre områden; värnandet om den personliga 

integriteten, forskningsprocessen och det samhällsenliga ansvaret som vi har kring 

resultathanteringen. Kraven om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande ställs 

på oss. Vi har varit tydliga med att tala om vad den insamlade informationen användas till 

och dess syfte i de informationsbrev som getts till respondenterna i samband med utskick av 

enkäten. Vilket är vår skyldighet enligt informationskravet (Östbye m.fl., 2013). 

 

Vi och H&M-koncernen hade först som önskemål att analysera de olika målgruppernas svar i 

enkäten med målet att kunna jämföra de olika målgruppernas svar och se skillnader för hur de 

svarat. Trots att det skulle kunna visa på fler dimensioner av undersökningen kommer vi inte 

att göra den jämförelsen, eftersom en del målgrupper är alldeles för få till antalet. En sådan 

gruppering skulle innebära att det går att utläsa hur enskilda individer har svarat. Det är inte 

etiskt rätt då vi utlovat respondenterna anonymitet. Med hänsyn till etiska aspekter kommer 

H&M-koncernen inte heller att få tillgång till enkätsvaren i Survey Monkey, vi vill även här 

garantera respondenterna anonymitet. En månad från datainsamlingsperiodens start kommer 

enkätsvaren raderas för att kunna garantera att svaren också förblir anonyma 

(Vetenskapsrådet, 2002).         
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4.9 Metodkritik 

Inför studien har vi hållit flertalet informationsmöten med personerna som agerat informanter 

till arbetet. Det har varit givande för studien men samtidigt prövande för oss som forskare. 

Det här har varit nödvändigt då vi inte kunnat införskaffa informationen på annat sätt till 

studien. Informanterna har dock haft ett intresse av den rapport vi lovat skriva, medan vi 

behövt se till de vetenskapliga syftet med undersökningen. I vår roll som forskare har det 

stundtals varit svårt att stå upp för tillvägagångssätt som gynnar det vetenskapliga i 

undersökningen, men som inte påverkar den slutgiltiga rapporten som företaget finner mest 

intresse för.   

 

Det finns inte endast ett rätt tillvägagångsätt till metod, utan vägvalen kan vara 

kontroversiella. Viktigt är dock att lösa problemen i forskningsprocessen, så som att tillskriva 

definitioner av analysenheter med mera. Det finns exempelvis inga självklara teorier att 

applicera för vår forskningsfråga, vi har själva valt ut teorier som kompletterar varandra och 

fyller ramen för vår inriktning och kan besvara vårt forskningsproblem (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2012). 

 

En kritik som kan riktas mot denna sorts studie är i frågan om transparensen. Där vi kunnat 

vara mer transparenta för att agera mer vetenskapligt korrekt när vi kategoriserat 

respondenternas svar i fritext. Vi har dock tagit hänsyn till respondenternas rätt till att vara 

anonyma, som vi diskuterat tidigare under rubriken etiska reflektioner. Ett förenklat 

kodschema kan begäras av opponentgrupp och examinator om så önskas. Detta kommer inte 

att bifogas som bilaga på grund av att de är känsligt material dock finns de att få tag på om 

detta skulle viljas av opponeringsgruppen.  
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5.0	Resultat	
I denna del av uppsatsen presenterar vi resultatet av vår enkätundersökning. Resultatet för 

Tema A och Tema B kommer att presenteras i cirkel-, stapel- och linjediagram som visar hur 

vår undersökningsenhet; respondenterna inom IT-Governance avdelningen, har svarat.  

 

Enligt metodavsnittet finns det inte tillräckligt många svarande för att göra generaliseringar 

för hela avdelningen i resultatet. Därför vill vi poängtera att generaliseringar endast kan 

utläsas från antalet svarande och inte för hela avdelningen genomgående i resultatet.     

 

5.1 Tema A  

De enheter vi presenterar inledningsvis i resultatet är respondenternas tolkning av H&M-

koncernens värdeord. Utifrån respondenternas svar har vi kategoriserat variabelvärden. Varje 

värdeords tolkningar presenteras enskilt och sedan i ett översiktligt diagram för hur väl 

värdeorden genomsyrar kommunikationen inom IT-Governance idag.  

 

Resultatet för Tema A kan utläsas på två olika sätt. Vi kan se mängden tolkningar för varje 

värdeord, genom att räkna antalet kategorier för varje värdeord samt vilken av kategorierna, 

(tolkningarna) som störst andel respondenter anser beskriver värdeordet. Vi kan även utläsa 

vilka värdeord som är mer eller mindre implementerade på kommunikationsarbetet inom IT-

Governance idag. Detta förklaras ur medarbetarnas åsiktsgradering av dem. Graderingen sker 

på en skala mellan 1 och 5 där 1 står för “instämmer inte alls” och 5 för “instämmer helt”. 

Medarbetarnas åsikter räknas samman och vi kan få ut ett snitt. Värdeordet behöver ha ett 

snitt högre än 3 (mittpunkten) för att anses vara återfinnas inom kommunikationen.  

 

Resultat för respondenternas tolkningar (redovisat i procentuell fördelning) av hur 

kommunikation bör vara för att efterleva H&M-koncernens värdeord och hur väl de återfinns 

inom kommunikationsarbetet; 
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Figur 5.1 

Respondenterna anser att kommunikation bör vara lätt att förstå (32%), inte innehålla 

onödiga ord (35%), vara tydlig (26%) och pragmatisk (7%). Betydelsen för värdeordet kan 

antingen ses som att alla dessa kategorier gör kommunikationen enkel. Alternativt kan de ses 

som att utesluta “onödiga ord” är det som flest medarbetare anser gör kommunikation enkel. 

Det visar också att det finns fyra olika typer av tolkningar av värdeordet inom IT-

Governance, enligt respondenterna.   

 

I tillvägagångsättet att ta fram kategorierna för resultatet har vi förstått respondenternas 

tolkning “inga onödiga ord” som att försköningar av språket ska uteslutas i 

kommunikationen. “Lätt att förstå” menar respondenterna innebär att använda vedertagna 

begrepp. “Pragmatisk” innebär att kommunikationen bör vara resultatinriktad med ett tydligt 

syfte för hur det bidrar till företagets mål. 
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Figur 5.2 

Bilden beskriver hur väl respondenternas tolkningar stämmer överens med värdeordet 

Enkelhet för kommunikationen inom IT-Governance idag. Det är spridda uppfattningar för 

hur Enkelhet fungerar inom organisationen. Några respondenter (11%) har valt att svara 1 

“stämmer inte alls” och lika många har svarat 5 “stämmer helt” (11%).  De flesta har dock 

placerat det på 2 (29%) eller 3 (29%) i åsiktgraderingen. Ett antal (20%) har svarat 4 för hur 

väl det stämmer in på kommunikationen inom avdelningen idag. Vilket ger ett medelvärde på 

2,93 av alla svarande. menar vi att värdeordet inte når upp till kriteriet för att vara 

implementerat på kommunikationen inom IT-Governance idag. Medelvärdet är under 

mittpunkten (3) på åsiktsgraderingen, dock är det nära att det kan tolkas som att det delvis 

stämmer överens med kommunikationen inom avdelningen.   
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Figur 5.3 

Bilden visar respondenternas tolkning av värdeordet Rakt på sak med öppet sinne för 

kommunikationen inom IT-Governance. Respondenterna anser att kommunikationen bör vara 

tydlig (34 %) och ärlig (32%) till största del för att den ska ses som Rakt på sak med öppet 

sinne. Vidare anser respondenterna att kommunikationen bör vara pragmatisk (3%), 

transparent (6%), frekvent (3%) och nödvändig (6%). Det bör vara högt i tak (13%) och 

förväntas feedback (3%).  

 

Det skulle kunna innebära att det finns flera tolkningar för hur kommunikationen bör vara 

och hur den bör tas emot för att vara Rakt på sak med öppet sinne. Likt resultatet för 

värdeordet Enkelhet kan resultatet tolkas på två sätt. Eftersom flest antal respondenter anser 

att kommunikationen ska vara tydlig och ärlig, kan visa en tendens av mångfald i tolkningar. 

Det finns åtta kategorier på olika typer av dessa. Bilden visar att det finns två olika 

inriktningar på tolkningarna för värdeordet. En del har tolkat värdeordet som hur 

kommunikationen bör utformas som exempelvis att den endast ska innehålla nödvändig 

information. Andra har tolkat för hur den bör tas emot. Någon som kommunicerar bör 

förvänta sig feedback och kunna förvänta sig att det är högt i tak för kommunikationen inom 

IT-Governance. Detta skulle eventuellt kunna innebära att det är okej att säga vad man tycker 

och tänker enligt respondenterna.   
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Figur 5.4 

Bilden beskriver hur väl respondenternas tolkningar stämmer överens med värdeordet Rakt 

på sak med öppet sinne för kommunikationen inom IT-Governance. Det är även här spridda 

uppfattningar för hur det här värdeordet fungerar inom organisationen idag. Några (7%) har 

valt att svara 1 (stämmer inte alls), men vi kan konstatera att de flesta har svarat 3 (42%) eller 

högre. Respondenternas svar ger oss ett medelvärde på 3,14. Tolkningarna av svaren (Figur 

5.3) instämmer därmed in på kommunikationen inom IT-Governance idag. Eftersom svaret är 

över mittpunkten (3) på åsiktsgraderingen.  
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Figur 5.5 

Bilden visar respondenternas tolkning av värdeordet Entreprenörsanda för kommunikationen 

inom IT-Governance. Respondenterna visar att de eventuellt bör våga pröva nytt (60%) för 

kommunikation till största del, samt engagemang (20%). Anpassa kommunikation (8%), vara 

flexibel (4%) samt ha bra inställning (8%).  

 

Att läsa av bilden är att respondenterna påpekar att engagemang för kommunikation bör 

finnas för att efterleva värdeordet. En bra inställning innebär att som medarbetare vara 

lösningsorienterad och positiv enligt en del av respondenterna. Det finns 5 olika typer av 

kategorier och tolkningar för värdeordet av respondenterna.   
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Figur 5.6 

Bilden beskriver hur väl respondenternas tolkningar stämmer överens med värdeordet 

Entreprenörsanda för kommunikationen inom IT-Governance. Även här kan vi se spridda 

uppfattningar för hur värdeordet Entreprenörsanda fungerar inom organisationen idag. Vi ser 

svar inom samtliga ståndpunkter, 1 (8%), 2 (27%), 3, (35%), 4 (19%), 5 (15%) och 

tillsammans ger det oss ett snitt på 3,12. Då medelvärdet är över 3 så tolkar vi det som att det 

finns tendenser att värdeordet återfinns inom kommunikationen på IT-Governance idag enligt 

respondenterna. Det finns dock olika tolkningar för vad värdeordet innebär, eftersom 

resultatet visar flera kategorier både för hur kommunikation bör efterlevas, utformas och 

levereras (se Figur 5.5). Eftersom mer än hälften av respondenterna tolkar att “våga pröva 

nytt” inom kommunikation innebär att efterleva värdeordet Entreprenörsanda är det de som 

till största del tenderar att återfinnas inom avdelningen idag.  
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Figur 5.7 

Bilden visar respondenternas tolkning av värdeordet Ständig förbättring för hur 

kommunikation bör vara. Respondenterna tolkar värdeordet som att kommunikationen bör 

innehålla reflektion och medvetenhet (27%), lyhördhet (15%), strävan efter förbättring 

(27%), kontinuerlig dialog (13%), efterfråga feedback (6%), samt vara pragmatisk (9%) och 

mätbar (3%).  

 

Bilden beskriver hur snarlikt respondenterna tolkat värdeordets betydelse. Tillsammans 

exemplifierar kategorierna hur en Ständig förbättring av kommunikation kan gå till. Genom 

att hålla en kontinuerlig dialog med reflektion för hur kommunikationen fungerar i dagsläget 

och att medarbetarna är lyhörda för förslag på förbättringar så uppnås värdeordet enligt 

respondenterna. En del anser att kommunikation för hur kommunikationsinsatser uppnår sina 

mål och att de går att mäta (pragmatiskt) är väsentligt för att respondenterna ska uppleva att 

värdeordet återfinns. Alla tolkningar, alla 7 kategorier, leder till att kommunikationen 

uppfyller värdeordet Ständig förbättring enligt respondenterna. 
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Figur 5.8 

Bilden beskriver hur väl respondenternas tolkningar stämmer överens med värdeordet 

Ständig förbättring för kommunikationen inom IT-Governance. Vi kan tydligt se att ingen 

respondent har svarat 1 (stämmer inte alls). Annars har respondenterna svarat olika, 1 (29%), 

3 (14%). Majoriteten av respondenterna har dock svarat över 3 på åsiktgraderingen, 4 (43%), 

5 (14%). Respondenternas svar ger oss ett medelvärde på 3,43 vilket ger värdeordet det näst 

högsta snittet bland de åtta. Värdeordet Ständig förbättring kan eventuellt ses som 

implementerat på kommunikationen inom IT-Governance idag. Det finns dock ingen enskild 

kategori för vad det innebär för kommunikationen inom avdelningen, som utmärker sig (se 

Figur 5.7) med ett högre antal svarande än övriga kategorier.  
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Figur 5.9 

Bilden visar hur respondenternas tolkar av värdeordet Kostnadsmedvetenhet i 

kommunikationssammanhang. Kommunikation bör vara effektiv (27%), relevant (12%), 

koncis (4%), inte slösa med pengar (23%) eller tid (15%). Samt ha förståelse (12%) och 

balans (7%) för kostnader enligt respondenterna för att vara kostnadseffektiv.  

 

Bilden visar hur utformningen av kommunikation eventuellt bör gå till för att vara 

kostnadseffektiv. Exempelvis kan kommunikation bli effektiv genom att ha möten med 

tydliga mötesagendor och på så sätt hålla kommunikationen relevant enligt respondenterna. 

Att de ej ska slösa bort pengar på dyra kommunikationsinsatser som att lägga på extra 

guldkant i presentationer med mera. Uttrycket att tid är pengar verkar stämma in på flera av 

respondenternas tolkning av värdeordet. Kategorin “förståelse” innebär att ha en förståelse 

för kostnader som uppstår för kommunikation. Kategorin “balans” visar hur medarbetare 

tolkat värdeordets betydelse som att det är viktigt att hitta en balans mellan kostnader för 

kommunikationsinsatser med dess resultat. Totalt sju kategorier finns för att beskriva 

respondenternas tolkningar av värdeordet Kostnadsmedvetenhet.   
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Figur 5.10 

Bilden beskriver hur väl respondenternas tolkningar stämmer överens med värdeordet 

Kostnadsmedvetenhet för kommunikationen inom IT-Governance idag. Resultatet visar 

spridda uppfattningar för hur väl värdeordet återfinns inom avdelningen enligt 

respondenterna. Ett fåtal har svarat (4%) den lägsta ståndpunkten och likaså den högsta (4%). 

Mestadelen respondenter har svarat 2, (18%), 3 , (44%) eller 4, (30%) på åsiktgraderingen. 

Respondenternas svar ger oss ett medelvärde på 3,11. Då det är högre än 3 återfinns 

värdeordet eventuellt inom kommunikationen på IT-Governance idag.  
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Figur 5.11 

Bilden visar medarbetarnas tolkning av hur kommunikation bör utformas för att efterleva 

värdeordet Vi är ett team. Kommunikationen bör enligt respondenterna inkludera alla 

(25%),vara transparent (9%), främja samarbete (25%), sträva efter samma mål (20%), att alla 

tar eget ansvar (9%), innehålla tydlig rollfördelning (6%) och inställning (3%). Firande (3%) 

bör även kommuniceras.   

 

En del respondenter menar att medarbetarna i kommunikationen exempelvis bör dela 

kunskap och stötta varandra för att främja samarbete. Respondenterna tolkar att strävan efter 

samma mål ska framgå i kommunikation och att alla tar eget ansvar för sin del av 

kommunikationen. De anser att de behöver ha tydliga rollfördelningar för kommunikation 

och ha god inställning till varandra, som att “alla gör sitt bästa för företaget”. Några 

respondenter menar att kommunikation bör vara transparent och att goda resultat ska firas 

tillsammans. Det finns åtta kategorier för alla olika typer av tolkningar för värdeordet Vi är 

ett team. Ingen enskild kategori har överlägset fler antal svarande än någon annan.  
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Figur 5.12 

Bilden beskriver hur väl respondenternas tolkningar stämmer överens med värdeordet Vi är 

ett team för kommunikationen inom IT-Governance idag. Här ser vi en spridning och kan 

konstatera att ståndpunkten 5 (stämmer helt) fått minst andel svar (3%). Störst andel svar har 

ståndpunkten 4 (45%), vilket är relativt högt på åsiktsgraderingen. En liten andel svarande 

anser 1 (7%), några fler 2, (21%) och 3 (24%). Respondenternas svar ger oss ett medelvärde 

på 3,17. Vilket innebär att det eventuellt återfinns inom kommunikationen på IT-Governance 

idag enligt respondenterna. Eftersom svaret är över mittpunkten (3) på åsiktsgraderingen.  
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Figur 5.13 

Bilden visar respondenternas tolkning hur kommunikation bör vara för att efterleva 

värdeordet Vi tror på människan inom IT-Governance idag. Flera av respondenterna uppger 

att ha förtroende (40%) för varandra i sin kommunikation och ta tillvara på potential (15%) 

hos sina medarbetare bör återfinnas i kommunikationen. För att uppleva att värdeordet finns 

inom kommunikationen. Samt ta ansvar (18%), vara lyhörda (9%) och visa förståelse (18%).  

 

Kategorierna ”förtroende” och ”tillvara på potential” har några respondenter exemplifierat 

hur det kan gå till. De menar att de kan vara att ha mentorskap och kompetensutveckling för 

kommunikation, samt att alla ska ta ansvar för sin kommunikation och visa förståelse för 

andra.  Det finns fem olika typer av kategoriseringar för tolkningar av värdeordet enligt 

respondenterna.  
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Figur 5.14 

Bilden beskriver hur väl respondenternas tolkningar stämmer överens med värdeordet Vi tror 

på människan för kommunikationen inom IT-Governance. Svaren är spridda över hela 

åsiktsgraderingen och ger oss ett snitt på 3,62. Detta värdeord har därmed det högsta snittet 

bland de åtta värdeorden. Det kan eventuellt som det värdeord som återfinns i 

kommunikationen inom IT-Governance idag till störst del enligt respondenterna. Det är en 

större andel som graderat värdeordet 3 (27%) på åsiktgraderingen eller högre, 4 (46%), 5 

(15%) än  under 3, det vill säga 2 (8%) eller 1 (4%).  
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Figur 5.15 

Bilden visar respondenternas tolkning för hur kommunikation bör vara för att värdeordet 

Hållbarhet i allt vi gör ska kunna efterlevas och återfinnas i kommunikationen. 

Respondenterna tolkar att främja och uppmuntra hållbara initiativ för kommunikationen 

(45%), vara digital (33%), främja hållbara initiativ (45%), vara långsiktig (11%) och inte 

slösa (11%) är värdeordets betydelse för kommunikationen.  

 

Resultatet har exemplifierats av en del respondenter som att resurser för kommunikation bör 

vara långsiktiga och inte slösa resurser, vara digitala och alla hållbara initiativ för 

kommunikation bör främjas. Exempelvis som energisnåla datorer för att utforma skriven 

kommunikation exempelvis.  
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Figur 5.16 

Bilden beskriver hur väl respondenternas tolkningar stämmer överens med värdeordet Vi 

tänker på hållbarhet i allt vi gör för kommunikationen inom IT-Governance. Värdeordet är 

det senast tillagda bland de åtta som H&M står för. Tabellen visar på stor spridning av 

respondenternas svar. En betydande del har valt de två lägre ståndpunkterna 1 (13%) och 2 

(13%). Många har dock valt 3 (42%) på åsiktgraderingen. En mindre andel på de högre 

ståndpunkterna 4 (24%) och 5 (8%). Tillsammans ger svaren oss ett medelvärde på 3,04 

vilket är det näst lägsta snittet bland värdeorden. Snittet är dock över 3vilket eventuellt kan 

innebära att värdeordet delvis återfinns i kommunikationen inom IT-Governance idag enligt 

respondenterna. Det är dock på gränsen till att det inte kan ses som att respondenterna anser 

att de återfinns inom kommunikation idag på avdelningen.  

 

I de sexton tabellerna ovan visas den procentuella fördelningen för hur respondenternas 

tolkning för hur kommunikation bör vara för att värdeorden ska upplevas i kommunikationen. 

Tabellerna visar även hur respondenterna anser att dessa tolkningar av värdeorden upplevs 

återfinnas inom kommunikationen på IT-Governance idag. Alla resultat för värdeorden har 

presenterats enskilt innan men i kommande text jämförs resultaten för värdeorden. En trend 

som går att urskilja är vilka värdeord som anses mest respektive minst representerade för 

kommunikationen inom IT-Governance idag enligt respondenterna.  
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Jämförelsevis har Vi tänker på hållbarhet i allt vi gör högst procent för andel svarande för 

den lägsta ståndpunkten för hur kommunikationen sker idag inom IT-Governance 

avdelningen. Anmärkningsvärt är också att för värdeordet Ständig förändring har 0% 

respondenter angett för den lägsta ståndpunkten. För den högsta ståndpunkten har flest antal 

respondenter angett värdeordet Vi tror på människan jämfört med övriga värdeord. Vi är ett 

team anses av minst andel respondenter stämma helt överens i kommunikationen inom IT-

Governance idag.  

Vi kommer nedan att presentera hur respondenterna själva värderar att kommunikationen 

fungerar på IT-Governance idag. De ställs frågan om hur tillfredställande de anser att 

kommunikationen (tal & skrift) generellt är på IT-Governance. Nedan finner vi resultatet; 

 
Figur 5.21 

Diagrammet visar andelen respondenter som inte anser att kommunikationen fungerar 

tillfredställande nej (37%), de som anser att det gör det ja (19%) samt de respondenter som 

anser att kommunikationen delvis fungerar tillfredsställande (44%).  

 

Respondenterna som svarat nej eller delvis utger totalt 81% vilket är majoriteten av de 

svarande. Bilden visar en kritisk summering av respondenternas värderingar av 

internkommunikationen. Det kan även innebära att man har en ambitiös arbetsuppfattning 

inom avdelningen. I Tema B presenteras resultatet för vilka beteenden i 

internkommunikationen på avdelningen som eventuellt påverkar att samförstånd uppnås. 
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5.2 Tema B  

För att presentera hur kommunikationsinsatser bör anpassas i val av mediekanaler för att 

skapa och främja samförstånd, kommer det nedan visas vilken mediekanal respondenterna 

väljer för tre olika kommunikationsinsatser. Dessa kommunikationsinsatser är; Ren 

information, kommunikation som innebär att medarbetarna Förväntas bidra med något 

tillbaka. Samt Förändra sitt arbetssätt.  

 

Val av mediekanal för ren kommunikation idag jämfört med önskat läge för att uppnå 

samförstånd enligt respondenterna;  

 
Figur 5.18 

Bilden visar respondenterna uppfattning av mediekanalsanvändningen idag (blå) och hur de, 

för att uppnå samförstånd anser att mediekanalsanvändningen bör vara (röd). Resultatet visar 

stora skillnader för hur e-post och sammanträde efter behov används idag, jämfört i ett önskat 

läge för att uppnå samförstånd. Då majoriteten av respondenterna anser att sammanträde efter 

behov bör användas i större utsträckning för att uppnå samförstånd än det gör idag. Vidare 

anser majoriteten att e-post med bilaga som dokument, film, Powerpoint eller bilder bör 

användas i större utsträckning, intranätet Epic, stående möte och event. De 7 % som svarat 
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“övrigt” förespråkar en kombination av mediekanaler för denna typ av 

kommunikationsinsats. E-post och Intranät Inside kan vi vara säkra på, inte anses som den 

bästa mediekanalen i ett önskat läge för att uppnå samförstånd enligt respondenterna. Det går 

dock inte att påstå att processen inte fungerar för att uppnå samförstånd då enkäten endast 

efterfrågat vilken de anser passar bäst för att uppnå samförstånd. Därför bör det poängteras.  

 

Val av mediekanal för ett kommunikationsscenario där de förväntas bidra med något idag 

jämfört med önskat läge för att uppnå samförstånd enligt respondenterna; 

 
Figur 5.19 

Bilden visar respondenternas uppfattning av mediekanalsanvändningen idag (blå) och hur de, 

för att skapa mening/samförstånd anser att mediekanalsanvändningen bör vara (röd).  

E-post och e-post med bilaga som används till en del idag men det skulle inte respondenterna 

välja i ett önskat läge för att skapa samförstånd i kommunikationen. Personligt samtal, 

stående möte och främst sammanträde efter behov anses av majoriteten som den bästa 

mediekanalen för att uppnå samförstånd inom IT-Governance. De som svarat “övrigt” 

förespråkar en kombination av mediekanaler.  
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Val av mediekanal för en kommunikationsinsats där de förväntas förändra ett beteende eller 

arbetssätt idag jämfört med önskat läge för att uppnå samförstånd enligt respondenterna;  

 
Figur 5.20 

Bilden visar respondenternas uppfattning av mediekanalsanvändningen idag (blå) och hur de, 

för att skapa mening/samförstånd anser att mediekanalsanvändningen bör vara (röd).  

E-post med bilaga, intranät Inside som anses användas idag anser ingen vara den bäst 

lämpade mediekanalen i ett önskat läge för att skapa samförstånd enligt respondenterna. Flest 

menar att kommunikationen bör kommuniceras via sammanträde efter behov men inte i lika 

stor utsträckning som det görs idag. Kategorin personliga samtal utgör störst skillnad när vi 

talar om hur kommunikation sker idag och hur den önskas vara, när vi jämför den blå stapeln 

(7%) mot den röda stapeln (22%) för den typen av mediekanal. De som svarat “övrigt” 

förespråkar en kombination av mediekanaler.  
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Vidare ber vi respondenterna att förklara i fritext hur de anser att samförstånd skapas i 

kommunikationsprocesser. Genom kategorisering av svaren liknande kategoriseringen av 

värdeordssvaren i Tema A går det att utläsa vilka faktorer som skapar samförstånd inom 

kommunikation. 

 
Figur 5.22 

På bilden ser vi vilka olika förslag som respondenterna ger för att främja samförstånd inom 

IT-Governance. Oavsett kommunikationsinsats så är det enligt dem, viktigt med rutiner och 

struktur (26%) och relevant/avgränsad information (23%). Andra kategorier som går att  

identifiera ur de öppna svaren i enkäten är; kombinationer av kanaler (11%), att känna 

delaktighet (8%), ha förståelse för mål (8%), vara enhetlig (6%), aktiviteter (6%), föra 

kontinuerlig dialog (6%) och utbildning (6%).  
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Respondenterna ombeds i nästa fråga att svara på frågan vad de tror är bristande i 

kommunikationen idag för att samförstånd ska uppnås. Svarsalternativen är förbestämda. 

Nedan visas resultatet; 

 

Figur 5.23  

Cirkeldiagrammet visar vad respondenterna anser ligger till grund för att kommunikation inte 

alltid skapar samförstånd inom IT-Governance. Medarbetarna anser att rutiner saknas (41%), 

tid (27%), kunskap (14%) och teknik (9%). Respondenterna som svarat övrigt (9%) har svarat 

att det beror på en kombination av alla orsaker ovan. Även om svarsalternativen var givna för 

denna fråga har kategorin övrigt givit respondenterna möjlighet att addera svarsalternativ om 

de saknat något.   

 

Genom att jämföra resultaten inom Tema B går det atts e likheter och skillnader för hur 

respondenterna svarat att samförstånd möjliggörs på ett lämpligt sätt inom IT-Governance 

idag samt vilka faktorer som försvårar processen. Rutiner och strukturer saknas (se Figur 

5.23) och behövs (se Figur 5.22) och kan ses som en åtgärd eller brist beroende på hur 

resultatet utläses. Majoriteten av de svarande har uppmärksammat detta i 

enkätundersökningen. Kunskap anses också vara en faktor som hindrar samförstånd inom 

avdelningen (se Figur 5.23) och återfinns som förslag på hur samförstånd skulle kunna 

främjas med utbildning (se Figur 5.22). Vidare visar resultatet att tidsbrist anses vara en 

faktor som påverkar att samförstånd inte uppnås inom avdelningen idag (se Figur 5.23). 

Respondera vill se relevant och avgränsad information (se Figur 5.22).  Vilket visar ett tydligt 
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samband mellan brist och förslag från medarbetarna. Teknik (se Figur 5.23) har inte en lika 

tydlig koppling till förslagen från medarbetarna (se Figur 5.22).   
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6.0	Analys	
I detta avsnitt följer analysen av resultatet. Avsnittet har en liknande struktur som tidigare 

avsnitt och är uppdelad i två olika teman enligt vår analysmodell. Resultatet analyseras i 

relation till det tidigare presenterade teoretiska ramverket; organisationskultur, 

meningsskapande, mediekanalsanvändning samt vår bakgrund. Dessa agerar verktyg för att 

resultatet ska kunna tolkas och förstås. Den insamlade datan är rik på detaljer så arbetet 

bygger på att framställa dessa så att de bildar mönstren vilket i sin tur bildar en helhet. 

 

Totalt 39 svaranden kan inte anses nå upp till ett tillräckligt antal för att det ska anses som 

tillförlitligt. Då avdelningen består av mer än 100 medarbetare, och därför kan reliabiliteten 

ses som låg. Datan kan fortfarande behandlas vetenskapligt och det går att utläsa mönster och 

trender att problematisera men inte generalisera.  

 

6.1 Tema A 

Värdeorden för IT-Governance är framtagna av H&M-koncernen. Dessa värdeord gäller för 

hela företaget och är “laddade” med värderingar som ska fungera styrning för medarbetarna. 

Värdeorden går att finna i avsnittet 2.0 Bakgrund i denna uppsats. Att H&M-koncernens 

beskrivning och respondenternas tolkning av värdeorden ibland skiljer sig går att konstatera 

genom att granska resultatet. Värdeorden Rakt på sak med öppet sinne, Entreprenörsanda, Vi 

är ett team och Vi tänker på hållbarhet i allt vi gör stämmer överens med respondenternas 

tolkningar för värdeordens betydelse för hur kommunikationen bör vara. De kategorier eller 

teman som identifierats, att respondenterna använder sig av för att beskriva deras individuella 

tolkning av värdeorden ligger i linje med H&M-koncernens beskrivning av dem. 

Respondenterna talar om att ha högt i tak och att vara ärlig och transparent i sin 

kommunikation när de beskriver värdeordet Rakt på sak med öppet sinne. 

 

Respondenternas tolkning av värdeorden Enkelhet och Ständig förbättring verkar däremot 

inte ligga i linje för att de ska gälla för deras kommunikationsinsatser. Enkelhet beskriver 

koncernen som att medarbetarna bör vara snabbrörliga och hålla sin kommunikation i korta 

led. Respondenterna beskriver Enkelhet i kombination till kommunikation som att den ska 

vara lätt att förstå, inte innehålla onödiga ord, vara tydlig och pragmatisk. Ständig förbättring 

beskriver de innebär att ha en kontinuerlig dialog, vara medveten och lyhörd. Koncernen 
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använder Ständig förbättring för att uppmuntra till tävling, snabbhet och nyfikenhet. 

Kostnadsmedvetenhet och Vi tror på människan kan därför anses stämmer delvis överens med 

respondenternas tolkning för hur kommunikationen bör vara. Det är med andra ord både en 

enhetlig och mångtydig bild av organisationens kultur som visas utifrån den insamlade datan. 

 

Organisationskulturen inom IT-Governance kan beskrivas som svår att tyda då olika dolda 

och egna antaganden och föreställningar utgör den. Detta ligger i linje med resonemanget 

som Bang för om komplexitet i organisationskulturer. I exempelvis värdeordet 

Entreprenörsanda där 60% av de svarande anser att Entreprenörsanda handlar om att våga 

pröva nytt (se Figur 5.5). Det här kan tolkas som en hög nivå av engagemang i organisationen 

och alltså en förberedelse för framtiden, en förutsättning för att kunna vara flexibel på 

marknaden. Spridningen bland svaren som vi kan se i Figur 5.6 visar på en kreativ mångfald 

inom avdelningen. Mångfalden bör ses som en engagerad personal som vill uppmärksamma 

och förbättra eventuella brister. Det vore hämmande för en organisation som ska vara 

nytänkande och i Ständig förbättring att inte ha en sådan mångfald. Detta kan ses som en 

motsats till “det falska samförståndet” som Barrow och Mosley talar om, vilket kan menas är 

ett positivt resultat. 

 

När organisationer styrs av värdeord så bör de tänka på lösningar för att hitta samförstånd. 

Detta borde gå att identifiera i hur värdeord tolkas. Genom att jämföra hur respondenterna 

tycker att samförstånd uppnås med värdeorden så borde alla gå att placera in bland 

värdeorden. Just nu verkar de inte riktigt stämma överens. Exempelvis, respondenternas 

behov av rutiner är inte något som framgår någonstans i deras tolkning av värdeorden. Det 

kan vara möjligt att de bör ses över för eventuell komplettering, ändring eller om de 

överhuvudtaget fyller en funktion. H&M-koncernens värdeord ska som sagt agera styrning 

för organisationens medlemmar (som är bärare av kulturen) och enligt 

kulturutvecklingsprocessen som Henning Bang talar om, också leva upp till de mål som 

H&M-koncernen har. Att kommunicera enligt kulturutvecklingsprocessen skulle kunna vara 

att beskriva målet med själva kommunikationen. Dess syfte ska framgå för att skapa mening 

enligt Bang (se avsnitt 3.0 Teorier). Omgivningsbestämda faktorer; tekniken och/eller de 

mediekanaler som används. Detta återkommer vi till i en senare del av analysen. 
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Individer skapar och omskapar sin förståelse för sin omgivning och därmed också om och 

inom organisationer, vilket Weick talar om. En informationsprocess enligt medarbetarna skall 

vara enhetlig och relatera till meningsskapandeteorin. Genom att omskapa samma typ av 

kommunikation i alla mediekanaler på samma sätt öppnar det för att man omskapar och 

därmed följer kommunikationen. Då uppstår ingen problematik för att meddelanden blir 

tvetydiga och det gör det lättare för medarbetarna att tolka liknande kommunikation. Det är 

även viktigt att tydliggöra syftet med kommunikationen och på så sätt göra det begripligt för 

medarbetarna att omskapa i alla mediekanaler och därmed förstå hur de bör agera utifrån 

kommunikation.  

 

Vidare förs ett resonemang kring Figur 5.21 där vi ställde frågan om kommunikationen 

fungerar tillfredsställande idag inom IT-Governance. 19 % svarade ja, 44% svarade delvis 

och 37 % svarade nej. Detta kan tas upp i diskussionen om att det inte bör vara en nackdel att 

få en relativt hög procentandel som svarar att kommunikationen inte fungerar 

tillfredsställande. Detta kan kopplas ihop med Weicks resonemang kring meningsskapande. 

Han menar att vi hela tiden påverkas av vår omgivning och att det är omgivningens 

förändring som får oss att agera. Vi människor tänker på det som avviker, vi analyserar det 

mer eller mindre medvetet och på det sättet förbereder vi oss för framtiden. När en utmaning 

väl kommer så är gruppen delvis förberedd och har det lättare och snabbare att agera. Vi ser 

detta som ett gott tecken på att gruppen tillsammans har en inbyggd kreativitet och är 

ansvarstagande. Det bekräftas av att den absoluta majoriteten anser att kommunikationen 

inom IT-Governance inte fungerar eller delvis fungerar tillfredställande. Det är också 

motsägelsefullt för hur värdeorden talar emot varandra. Stundtals indikerar tolkningarna från 

respondenterna att kommunikationen exempelvis skall vara på ett sätt men i nästa stund på ett 

motsatt sätt. Det här kan eventuellt problematisera arbetet med kommunikation då olika 

värdeord är motsägelsefulla och medarbetare kan hänvisa till att de följer värdeorden. Det 

positiva med detta är att de kan utveckla kommunikationen och även om uppsatsen inte går 

djupare in på ämnet så kan de eventuellt vara bra då olika situationer kräver olika åtgärder. 

De som är intressant är hur en medvetenhet kring betydelsen av värdeorden kan finnas som 

eventuella verktyg att använda vid olika situationer som eventuellt kräver olika typer av 

agerande i kommunikationen. Uppsatsen går som sagt inte djupare in på ämnet men det är 

viktigt att poängtera att det är problematiskt att värdeorden är motsägelsefulla.   
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6.2 Tema B  

Vidare undersöks hur respondenterna använder sig av de befintliga kanalerna idag inom IT-

Governance. Vi undersöker även hur de anser att de bör använda sig av mediekanalerna för 

att uppnå samförstånd enligt Schramms modell (se Figur 3.1) där tre funktioner bör uppfyllas 

för att kommunikationen ska komma till stånd. 

 

I resultatet går det att utläsa skillnader för hur respondenterna använder sig av mediekanaler 

idag och hur de anser att de bör användas för att uppnå samförstånd. Skillnaderna ser olika ut 

för de olika kommunikationsinsatserna Ren information, Förväntas bidra och Förväntas 

förändra något.   
 

För den första typen av scenario Ren information (se Figur 5.18) används främst e-post och 

“sammanträde efter behov” idag. I ett önskat läge vill respondenterna i större utsträckning 

använda sig av “sammanträde efter behov” som mediekanal för denna typ av kommunikation.  

Enligt media richness model bör organisationen använda sig av en mediekanal som anses 

vara en icke rik mediekanal, exempelvis intranätet. Det vore därmed ineffektivt att använda 

sig av en rikare mediekanal till ett icke mångtydigt meddelande som enligt tidigare forskning 

inte behöver vara mångtydigt att tolka för personalen. De kan dock vara andra faktorer som 

avgör varför de väljer en denna typ av mediekanal. Vilket vi kommer diskutera mer i senare 

delar av analysen.  

 

För den andra typen av scenario Förväntas bidra (se Figur 5.19) anser respondenterna 

återigen att “möten efter behov” bör användas i större utsträckning än den mediekanal som 

används främst idag e-post meddelanden.  

 

IT-Governance avdelningens medlemmar bär kulturen av de organisationsbestämda 

faktorerna för vilken bransch de tillhör och den teknik i form av mediekanaler som används.  

Kulturutvecklingsprocessen påverkas av de mål H&M-koncernen ursprungligen har som 

exempelvis effektiv kommunikation. Det vi ser i resultatet går att förklara ur flera aspekter. 

“The dual capacity model” som vi tidigare nämnt i avsnitt 3 beskriver hur det finns en balans 

mellan två olika betydelser för ett meddelande. Dels meddelandet budskap som är “data 

carrying” men även hur mediekanalen de framförs med, kan vara “symbol carrying” vilket 

innebär vilken personlig prägel meddelandet ger mottagaren.  
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Även om H&M-koncernens budskap är att kommunikationen ska ske effektivt borde 

respondenterna anse enligt media richness att ren information borde meddelas via intranät 

eller e-post. De ser hellre att den typen av information ska kommuniceras via personliga 

samtal eller sammanträden efter behov. Det kan förklaras med att de upplever att den typen 

av mediekanal har en tillfredställande “symbol carring” och ger personlig prägel i 

framförandet av meddelandet.  

 

Samförstånd uppnås när mottagaren till ett budskap ger återkoppling för sin egen tolkning av 

det ursprungliga budskapet. Vilket kan tolkas som att de inte uppmuntras till “återkoppling” 

på samma tillfredställande sätt via andra mediekanaler där inte upplevelsen av lika hög 

“symbol carrying” som gör att det finns en personlig prägel för hur meddelandet levereras 

som öppnar för dialog och vidare kommunikation med återkoppling för att uppnå 

samförstånd. Vilket är en aspekt för hur resultatet kan förstås.  

 

I det första scenariot där respondenterna valt möten efter behov istället för en effektivare 

mediekanal som intranätet eller e-post har vi inte ställt följdfrågor till respondenterna. Det 

finns inga svar i enkäten från dem om varför de inte valt en annan mediekanal. Därmed kan 

studien inte presentera bakomliggande orsaker till medarbetarnas svar. Social information 

processing model menar dock att en medarbetare som står inför att välja mediekanal att 

kommunicera med påverkas av hens handledare, kunder och medarbetare. Enligt Joseph 

Walther behöver det inte vara individen som bestämmer mediekanal, snarare att yttre 

påverkan av andra människor påverkar individen. Skillnaden mellan hur respondenterna 

agerar idag jämfört med hur de vill kommunicera i ett önskat läge kan också förklaras utifrån 

deras organisationskultur. Delvis beror det på företagets utmaning att vara ett stort företag 

och avdelningens speciella funktion. Individer har egna intressen och mål och organisationen 

är en sammanslagning av individer. Detta menar Weick kan försvåra meningsskapande 

processer. Det gör även att syftet och målet med kommunikationen delvis kan komma i 

konflikt då medarbetarna har olika mål som de arbetar efter.  

 

I resultatet för hur respondenterna skulle agera utifrån ett önskat läge för att uppnå 

samförstånd går det att se skillnad i hur de vill anpassa valet av mediekanal för denna typ av 

meddelande. Agerandet idag kan spegla hur organisationen ser på kommunikation utifrån att 

de förväntar sig att mottagare till kommunikation kommer agera enligt budskapet utan att 

återkoppla hur de tolkat budskapet. Snarare än att agera enligt Schramms modell och vara 
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förberedd för hur mottagaren ska kunna bemöta kommunikationen. De som styrker denna 

förklaring är att respondenterna uppger att rutiner är de som behöver förändras främst för att 

uppnå samförstånd och återkoppling. Teorin ger oss förståelse för är hur de behöver genomgå 

en process av återupprepning för att acceptera förändringar. Weick m.fl. talar om en 

meningsskapande process som pågår hela tiden hos individer för att skapa uppfattning och 

förståelse. Vilket i sin tur styr hur individen gör antaganden och agerar utifrån sin förståelse. 

Inom en organisation återupprepas och återskapas förståelsen för organisationen och avgör 

vad som är normalt för individen. Enligt Weick m.fl. samt James och Minnis ger denna 

process individer instruktioner för hur de ska agera och uppfatta organisationen, som vi 

nämnt tidigare kallas organisationsberättelser. Individer behöver få tid till meningsskapande 

processen att återupprepa sin uppfattning, avvikelserna kommer då ses som normalt. Denna 

process kan ses som en god cirkel för hur individer blir delaktiga när de utformar 

uppfattningar. Något som både respondenterna i sina enkätsvar samt Stohl & Cheney talar om 

i tidigare forskning. Det innebär att information behöver få gro hos en individ innan den kan 

få förståelse för hur den uppfattar betydelsen av information inom en organisation. I resultatet 

kan vi se hur medarbetarna anser att samförstånd uppnås främst via direkt interaktiva 

mediekanaler så som personligt samtal och sammanträde vid behov enligt Figur 5.19 och 

Figur 5.20. Samförstånd kan uppnås även via andra mediekanaler men att det delvis inte ses 

som det normala idag. Det finns fördelar med att använda personliga samtal. Även för 

meddelanden, som enligt media richness model, kan kommunicerar effektivare via andra 

mediekanaler. Ett personligt samtal är en mediekanal som kan anses ge mer personlig prägel 

för medarbetarna, enligt the dual capacity model. Denna mediekanal kan uppskattas på ett 

annat sätt än meddelanden i e-post exempelvis, ofta på grund av möjligheten till direkt 

feedback. 

 

Respondenterna anser sig behöva återupprepande uppleva och tolka dessa mediekanaler som 

bidragande till dialog och samförstånd. Enligt media richness modell fungerar det att använda 

alla befintliga kanaler för att uppnå samförstånd. Men denna meningsskapande process 

behöver få utrymme inom organisationskulturen för att uppnå en god cirkel för 

kommunikation. Utformning av rutiner för hur de olika kommunikationsinsatserna 

kommuniceras kan påverka hur individerna upplever organisationskulturen och finner 

mening. Därför är det viktigt att uppmuntra medarbetarna till att kontinuerlig dialog bör vara 

en normal del av kommunikationsarbetet. Både mottagare och sändare är tillika ansvariga för 

att återkoppla information. Organisationsmedlemmar bör också få chansen att delge sin åsikt 
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för deras uppfattning av information innan beslut om förändringar som kommer påverka 

kulturen och individen tas. På de sättet kan individen skapa en djupare förståelse för beslut 

och bli delaktig i meningsskapandeprocessen och få förståelse.   

 
En problematik som går att uppmärksamma är hur brist på tid kan göra det svårt för 

respondenternas förslag på hur delaktighet och dialog kan främjas. Att främja delaktighet och 

dialog är ett av deras förslag för hur kommunikationen kan bidra till mer samförstånd som 

kan användas i kommunikationen för att skapa samförstånd. I Figur 5.22 så frågas 

respondenterna hur de anser att samförstånd skapas på bästa sätt. De menar att samförstånd 

bäst skapas genom rutiner, kontinuerlig dialog, problemlösningar och informationsspridning. 

Som tidigare nämnt är en kontinuerlig anpassning av rutiner en genväg till ökat samförstånd 

och effektivitet. Att ta i beaktning är dock att för mycket rutiner kan medföra att 

medarbetarna blir detaljstyrda vilket inte går i linje med H&M-koncernens värdeord  

Entreprenörsanda som uppmuntrar medarbetarna att se möjligheter, ta egna initiativ, våga 

försöka och utmana gränser. Vi kommer alltså återigen tillbaka till att allt handlar om balans. 

 

I Figur 5.23 svarade 27 % att tid saknas, teknik svarar 9 %, 14 % svarar kunskap och 41 % 

svarade rutiner. De 9 % som svarade övrigt menar att anledningen till att kommunikationen 

inte fungerar som den ska, är en kombination av anledningarna ovan. Vi vet inte vad dessa 

kommunikationsbrister består av, det kan vara diffusa synpunkter bakom svarsresultatet. Det 

är dock lite motsägelsefullt att det saknas rutiner i en organisation som har värdeorden 

Ständig förbättring och Entreprenörsanda. Dessa två värdeord står för att vara flexibel och 

våga pröva nytt. Överlag kan det diskuteras huruvida värdeorden ställer sig mot varandra då 

de kan upplevas vara varandras motpoler. Det är svårt att avgöra vad avsaknaden av rutiner 

innebär då det krävs vetskap för den dagliga arbetssituationen inom avdelningen. Vi har 

tidigare talat om Weicks rekommendation av “berättelser”, i form av exempelvis 

instruktioner som agerar vägledning för framtida situationer. Sådana berättelser är ett bra 

verktyg för organisationsmedlemmars meningsskapande och sociala integration. Eftersom att 

respondenterna givits Schramms modell om samförstånd presenterad som ett lämpligt 

tillvägagångsätt kan vi anta att de saknar rutiner för hur denna modell ska kunna arbetas efter 

inom avdelningen idag. Organisationsmedlemmar skapar och omskapar uppfattningar för hur 

organisationskulturen är och det kan tolkas som att medarbetarna saknar uppfattningar för att 

denna process genomlevs i andra mediekanaler än face-to-face. Det är viktigt att 

organisationsmedlemmarna uppfattar att det går att uppnå samförstånd enligt Schramms 
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modell för att de tydligt ska gå att identifiera vilka rutiner som saknas inom avdelningens 

kommunikation.  

 

Det hade varit intressant att dela in svaren från värdeorden på skala i de olika målgrupperna 

som det var tänkt, då hade vi kanske fått djupare förståelse för svarsspridningen. Etiska skäl 

förhindrade detta. 
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7.0	Slutsats	och	slutdiskussion		
Denna uppsats ämnar till att se om det finns skillnader i respondenternas syn inom H&M-

koncernen om hur deras organisationskultur och mediekanalsanvändning är idag och hur den 

bör vara för att kunna bidra till att mottagare och avsändare av kommunikation ska uppnå 

samförstånd. Respondenterna inom avdelningens värderingar och beteenden kring 

internkommunikation har undersökts genom att analysera deras mediekanalsanvändning, 

organisationskultur och meningsskapande processer i en enkätundersökning. Tillsammans 

med det teoretiska ramverket har vi kunnat se att det finns ett fortgående arbete att vidga 

förståelsen i värdeorden och utveckla användningen av befintliga mediekanaler för att uppnå 

samförstånd i större utsträckning. Det är ett ständigt krav vartefter organisationen växer. Det 

behövs ständig reflektion, inte nödvändigtvis en förändring. Det som går att komma fram till, 

vilket diskuteras återkommande i analysen, är att avdelningen bör eftersträva en balans där de 

har en mångfald av människor som tillsammans strävar mot samförstånd.  

 

Vidare, hur tolkar egentligen medarbetarna organisationens värderingar för hur 

kommunikation bör vara och hur efterlevs dessa idag? Både likheter och olikheter i 

tolkningen av H&M-koncernens värdeord har påvisats. Dessa åtta värdeord används alla till 

ungefär lika stor del i det dagliga kommunikationsarbetet. En hög nivå av engagemang och 

en kreativ mångfald inom avdelningen har gått att utläsa. Respondenterna anser att 

värderingarna borde innefatta fler delar för hur de kan appliceras på kommunikationen inom 

avdelningen. Skillnader för hur de önskar att kommunikationen bör vara, mot hur den är idag.  

Faktorer som eventuellt hindrar medarbetarna inom IT-Governance att uppnå samförstånd i 

internkommunikationen återspeglas i enkätsvaren där respondenterna svarar att dessa faktorer 

kan vara brist på rutiner och otydlig kommunikation. Vi föreslår kontinuerlig anpassning av 

rutiner och återkoppling av budskap. Detta genererar både meningsskapande, samförstånd 

och en stark organisationskultur. 

 

Vi har även ställt oss frågan hur kommunikationsinsatser kan anpassas (i val av 

mediekanaler) för att uppnå samförstånd. IT-Governances mediekanalsanvändning går i linje 

med tidigare forskning om mediekanalers rikhet, och tendenser som säger att 

mediekanalernas fulla potential inte uppnås idag går att se. Dessa ska löpande anpassas till att 

användas i sammanträde efter behov och personliga möten i större utsträckning. Samtliga 

mediekanaler kan användas så länge mottagaren agerar ansvarstagare och återkopplar sin 
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tolkning av budskap till avsändaren. Framtiden är oviss, att hålla kontinuerlig dialog oavsett 

mediekanal generar en förberedelse inför framtiden och medarbetarna blir mottagliga för 

förändring. Om detta uppnås kan de vara flexibla och klara H&M-koncernens expansionsmål; 

att öka med 10-15% butiker varje år.  
 
Vi kunde önska att materialet som vi har använt oss av hade varit mer omfattande så att 

generella antaganden hade kunnat tas. Hade undersökningen tillämpats på en avdelning där 

inre grupperingar varit lika stora, hade dessa kunnat jämföras med varandra och visa på 

skillnader. Istället har vi undersökt avdelningen som en enhet då vi vill inte riskera att det går 

att identifiera enskilda individer eftersom vi utlovat anonymitet.   

 

Genom att vara enhetliga i sin kommunikation och kombinera mediekanaler för att främja 

samförstånd samt göra det möjligt för att implementera rutiner för hur aktiviteter (möten etc.) 

bör användas i kommunikationen för att öka förståelse för mål, eller skapa dialog som rutin 

för hur medarbetare blir mottagliga samt göra feedback till en naturlig del av 

kommunikationen och därmed möjliggör samförstånd i kommunikationen inom IT-

Governance. 

 

Valet av metod har hjälpt oss att få in en stor mängd svar på en kort tid vilket har gett oss 

bred kunskap, våra öppna frågor har vidare givit oss djupare förståelse. Därför vågar vi påstå 

att vårt insamlade material täcker den räckvidd vi avser undersöka och utifrån 

tidsanvisningen ett skäligt material att arbeta vidare med.  

 

I analysen har en diskussion förts kring vad som kan vara positivt och negativt för en 

organisationskultur. Enkäten som respondenterna genomförts har belyst intressanta 

perspektiv på internkommunikationen. Tillsammans med teorier om organisationskultur kan 

de tolkas som att medarbetarna både är enhetliga och icke enhetliga. Det viktiga är inte att 

vara enhetlig i allt men man måste förstå att det måste finnas en mångfald. Att vara för 

enhetlig är en fördel då nytänkande och kreativitet uppmuntras, vilket är viktigt för ett globalt 

företag som H&M-koncernen. De måste alltid vara flexibla och leda marknaden och sina 

kunder. Med det menas att det som bidrog till framgång igår behöver inte göra det idag. Att 

följa med i omvärldens utveckling är A och O för H&M. Grunden till en framtidssäker 

utveckling av organisationskultur är en konstant dialog, baserad på mångfaldigheten i 

medarbetarnas idéer och samförstånd samt symbios av enhetlighet och möjligheter. Att ha en 
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balans av enhetlighet där medarbetarna delar mål och förstår varandra utan att vara alltför lika 

är ett recept till en stark och värderad organisationskultur och därmed, framgång.  

 

Vi ser hur vår undersökning kan ta flera riktningar i vidare forskning. En intressant 

vidareutveckling av denna studie är att inkludera alla avdelningar och eventuellt se ytterligare 

tolkningar av värdeorden. Genom att undersöka om värdeorden kan fungera som styrmedel 

inom alla avdelningar för organisationen. Ser tolkningar av värdeordens betydelse för 

kommunikation annorlunda ut för de olika avdelningarna? Genom att jämföra olika 

avdelningars syn på värdeordens betydelse för kommunikation kan också fler tolkningar 

bidra till att avdelningarna kan få mer förståelse för om samarbete eventuellt kan främjas med 

hjälp av värdeorden. En annan riktning för en vidareutveckling av denna studie skulle kunna 

vara att undersöka organisationskulturen inom H&M koncernen på flera geografiska platser. 

Hur fungerar exempelvis värdeorden i Australien respektive Kina? Med ett expansionsmål 

som H&M koncernen har, att öka med 10-15% per år kan många nyanställa förväntas. Finns 

det en gräns där värdeorden blir överflödiga och inte längre kan agera samlande för 

organisationsmedlemmarna? Hur fungerar en översättning av dem, uppfattas de olika i 

världens olika länder där H&M koncernen är verksam? 

 



	

	 	 64	

8.0	Källhänsvisning		
 
Informationsmöten:  
Möte 1: Anders Berg, kommunikationsansvarig & Susanne Laurin, management chef, 24 
september 2015.  
 
Möte 2: Clas Artvin, Chef IT-Governance H&M-koncernen & Susanne Laurin, management 
chef, 19 november 2015.  
 
Möte 3: Anders Berg, kommunikationsansvarig & Susanne Laurin, management chef, 26 
november 2015. 
 
 
Övriga bilagor: 
Artvin, C., Head of IT-Governance. 24 november 2015. e-post 
 
 
Internetkällor: 
H&M, http://about.hm.com/sv/About/sustainability/commitments/climate-smart.html (hämtad 

2015-12-19) 
 
Nationalencyklopedin, Kultur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kultur 
(hämtad 2015-12-11)  
 
Nationalencyklopedin, Företagskultur. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/företagskultur(hämtad 2015-12-11) 
 
 
Litteraturkällor:   
Alvesson, M. & Deetz, S. 2000. Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Studentlitteratur 
 
Alvesson, M. & Sköldberg, K. 2008. Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur    
 
Argenti, P. 2005. Measuring the value of communication. Tuck School of Business. 
       
Bang, H. 1995. Organisationskultur. Studentlitteratur AB. Lund. 
     
Barrow, S. & Mosley, R. 2005. The employer brand: bringing the best of brand management 
to people at work. England: John Wiley & Sons Ltd. 
 
Bharadwaj, A. 2014. Planning Internal Communication Profile for Organizational 
Effectiveness. 
 
Bovee, C. L. & Thill, J. V. 2000. Business communication today. Upper Saddle River, NJ: 
Prentice-Hall.  
      
Brummans, Boris H. J. M., François Cooren, Daniel Robichaud, and James R. Taylor. 2014. 
"Approaches to the Communicative Constitution of Organizations." In The SAGE Handbook 



	

	 	 65	

of Organizational Communication. Advances in Theory, Research, and Methods, edited by 
Linda. Putnam, L., and Dennis. K. Mumby, 173-194. SAGE Publications, Inc.  
 
Carlsson, Y. 1984. Du skal ikke stå på krava. Arbeidsnotat nr 226. Institutt for Sosiologi, 
Universitetet i Oslo. 
 
Capon, Claire. 2009. Understanding the buisness environment.3 uppl. Staffordshire 
University. Prentice Hall. 
      
Cheney, G., Christensen, L. T., Zorn, T. E., & Ganesh, S. 2004. Organizational 
communication in an age of globalization. Prospect Heights. Waveland Press.  
 
Coombs, W. Timothy; Holladay, Sherry J. 2010. PR strategy and application: managing 
influence. Chichester, U.K. ; Malden, MA : Wiley-Blackwell. 
 
Cornelissen, J. 2008. Corporate communication: A guide to theory and practice. London: 
SAGE Publications Ltd.   
 
Cutlip, Scott M., Center, Allen H., & Broom, Glen M. 2006. Effective public relations. 
London: Prentice-Hall. 
 
Daft, R. L., Lengel, R. H. 1984. Information Richness: A New approach to managerial 
information processing and organizational design. Greenwich, CT JAI Press.    
 
Daft, R. L., Lengel, R. H. & Trevino, L. K. 1987. Message Equivocality and Media Selection: 
Implications for information systems. MIS Quarterly. 
 
Eliasson, R. (2012) Forskningsetik och perspektivval. Lund: Studentlitteratur  
 
Eriksson, L. T. & Weidersheim, F. 1991. Att utreda, forska och rapportera. 4e uppl. Liber-
Hermods 
 
Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. 2012. 
Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad  
4. uppl. Norstedts Juridik AB 
 
Falkheimer, J. & Heide, M. 2014. Strategisk kommunikation : en introduktion. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Fangen, K. & Sellerberg, A.M. 2011 Många möjliga metoder. Lund: Studentlitteratur 
       
Fiske, J. 1982. Kommunikationsteorier: En introduktion. Stockholm: Wahlström & 
Widstrand. 
 
Friedman, R. & Currall, S. 2003. Conflict Escalation: Dispute Exacerbating Elements of E-
mail Communication. Human Relations. 
        
Fulk, J. 1993 Social Construction of Communication Technology. Academy of management.  
 
Fulk, J., Schmitz, J. & Steinfield, C. W. 1990. A social influence model of Technology use. 
In J. Fulk & C. W. Steinfield (eds.), Organizations and communication technology. Newbury 
Park, CA: Sage.  



	

	 	 66	

 
Gardner, J., Paulsen, N., Gallois, C., Callan, V., & Monaghan, P. 2001. An intergroup 
perspective on communication in organisations. In H. Giles & W. P. Robinson, The new 
handbook of language and social psychology, Chichester, UK: Wiley    
      
Gee, J. P. 1990. Social linguistics and literacies: Ideology in discourses. London: Falmer 
Press. ISBN 978-0-203-94480-6 
 
Gripsrud, J. 2011 Mediekultur och mediesamhälle. 3 uppl. Bokförlaget Daidalos 
 
Hansen, A. & Machin, D. 2013. Media and communication research methods 
New ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan 
      
Heide, M. 2000. Metateorier och forskning om informationsteknik. Lund: Media and Com- 
munication Studies, Univ.  
 
Hjerm, M., Lindgren, S. & Nilsson, M. 2014. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. 
Malmö: Gleerup  
 
Hård af Segerstad, P. 2011. Kommunikation och information : en bok om människans 
förmåga att tänka, tala och förstå. Liber.    
      
James. C & Minnis, W. 2004. Organizational storytelling: It makes sense. Business Horizons, 
47(4), 23-32. 
     
Johnson, R. 2001. On message. People Management. 
          
Kalla, H. 2015 Corporate Communications: An International Journal. 
 
Kennan, W. R. & Hazleton, V. 2006. Internal public relations, social capital and the role of 
effective organizational commu- nication. In C. H. Botan & V. Hazleton, Public relations 
theory II. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.   
 
Kling, R., & Gerson, E. M. 1977. The social dynamics of technical innovation in the 
computing world. Symbolic interaction. 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. 2009 Den kvalitativa forskningsintervjun. Andra uppl. Lund: 
Studentlitteratur     
      
Larsson, S. 2005. Kvalitativ metod - en introduktion. I Larsson, Sam/Lilja, 
John/Mannheimer, Katarina (red) (2005): Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund: 
Studentlitteratur  
 
Lipiäinen, H., Karjaluoto, H., Nevalainen, M. 2014. Digital channels in the internal 
communication of a multinational corporation. 
      
Miles, R. and Snow, C. 1986. Organizations: new concepts for new forms. California. 
Management Review 28(2): 68-73. 
 
Miller, K. 2015. Organizational communication. Approaches and processes. 2015. Wadswoth 
Cengage Learning. 
      



	

	 	 67	

Potter, J. 1996. Representing Reality. Discourse, Rhetoric and Social Construction. Los 
Angelse/London/New 
      
Delhi/Singapore: Sage. 
 
Ragneklint, R. 2002. Man kan bli bättre om man vet vad bättre är. Lund. KFS AB.  
 
Rosengren, K., E. 2000. Communication - an introduction. London :  SAGE 
 
Shramm, W. 1961. The process and effects of mass communications, University of Illinois 
Press, Urbana. 
 
Sitkin, S., Sutcliffe, K. M. & Barrios-Choplin, J. R. 1992. A dual capacity model of 
communication media choice in organizations, Human communication research. 
 
Sproull, L., & Kiesler, S. 1988. Reducing social context cues: Electronic mail in 
organiztional communication. Management science. 
 
Stevens, G & McEnhill, J. 2000. A qualitative study and model of the use of e-mail in 
organisations. Internet research 
 
Stohl, Cynthia, and George Cheney. 2001. Participatory Processes/Paradoxical Practices: 
Communication and the Dilemmas of Organizational Democracy. Management 
Communication Quarterly 14 (3):349-407.  
 
Teegarden, P., Hinden, D., Sturm, P. 2011. The nonprofit organizational culture guide: 
revealing the hidden truths that impact performance. 
 
Trevino, L., Daft, R. L., & Lengel, R. H. 1990. Understanding managers’ media choices: A 
symbolic interactionist perspective. In J. Fulk & C. Steinfield, Organizations and 
communication technology. Newbury Park, CA: Sage 
 
Eriksen, T. H., 2000. Små platser - stora frågor 
 
Vetenskapsrådet. 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk-59 
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet  
 
Welch, M. & Jackson, P. 2007. Rethinking internal communication: A stakeholder approach. 
Corporate Communications: An International Journal. 
 
Weick, K. E. 1995. Sensemaking i organizations. Thousand Oaks, CA: Sage. 
      
Weick, K. E., Suttcliff, K. M. & Obstfeld, D. 2005. Organizing and the process of 
sensemaking. Institute for Operations Research and the Managament, 16(4), 409-421.  
          
Östbye, H. Knapskog, K. Helland, K. Larsen, L-O. 2003. Metodbok för medievetenskap. 
Malmö: Liber  
 
 
 



	

	

 
 

Bilaga	1		
 

Hej, 

  
På Governance fortsätter arbetet att sätta en virtuell organisation för att skapa närhet till 

leveransen och att samla all god kunskap i hela organisationen. Ett bra verktyg i detta är att 

ha en bra och effektiv kommunikation. 

  
Som ett led i detta har vi två examensstudenter som har fått i uppgift att göra ett arbete på IT 

Governance. De studerar kommunikation bland annat på Uppsala universitet. 

  
I denna studie ingår att skicka ut en enkät och också att intervjua några av er. Enkäten har vi 

testat och den tar mellan ca 15 minuter att fylla i. 

  
Jag skulle vara tacksam om du investerade denna tid, gärna redan under torsdagen, för att vi 

ska få bra svar och med det få till en kommunikationsstruktur som kommer få Governance att 

bli ännu framgångsrikare. 

  
Ni som är Division Governance ber jag att även skicka detta vidare till de som arbetar inom 

er governance organisation. 

  
Länk till enkäten finns här: 

https://sv.surveymonkey.com/r/JNTS7NT 

  
Tack för att ni prioriterar detta! 

  
Mvh Clas 

 



	

	

 

Bilaga	2	

Enkätundersökning 

1. Vilken avdelning tillhör du? 

Fyll i ett svarsalternativ: 
● IT-ledning 

● Governance ledningsgrupp 

● Centrala Governance 

● Divisionschef 

● Funktionschef 

● Divisions Governance 

● Specialist 

● Leveransansvarig 

Värderingar 
I denna del ställer vi ett antal frågor om hur du ser på H&Ms värdeord kopplat till kommunikation generellt, 
samt inom IT-Governance i sin helhet. Genomgående tolkas ej ifyllda svar som "vet ej". 
 
Hur tolkar du värdeordens betydelse för hur kommunikation bör vara? 
Ange din spontana åsikt med ett ord eller en kort kommentar.  
 
1. "Enkelhet" -  
2. "Rakt på sak med öppet sinne" -  
3. "Entrepenörsanda" -  
4. "Ständig förbättring" -  
5. "Kostnadsmedvetenhet" -  
6. "Vi är ett team" -  
7. "Vi tror på människan" -  
8. "Vi tänker på hållbarhet i allt vi gör" –  
 
9. Överensstämmer din syn på värdeorden på kommunikationen inom IT-Governance 
idag? 
Markera ett alternativ för hur väl varje värdeord stämmer överens med din syn på kommunikation.



	

	

 
 

 Stämmer 
inte alls 
(1) 

 
 
(2) 

 
 
(3) 

 
 
(4) 

Stämmer 
helt 
(5) 

Enkelhet      

Rakt på sak med 
öppet sinne 

     

Entreprensanda      

Ständig förbättring      

Kostnadsmedveten
het 

     

Vi är ett team      

Vi tror på 
människan 

     

Hållbarhet i allt vi 
gör 

     

 
 
Beteende 
I denna del undersöker vi din syn på mediekanalsanvändning* inom IT-Governance.  
 
*Mediekanaler är medier, genom vilken information kommuniceras. Inom IT-Governance har vi definierat vilka 
befintliga mediekanaler som används idag, så som olika typer av e-post, möten med mera.  
 
Vi ber dig att besvara vilken mediekanal du skulle välja att använda dig utav i olika scenarier. Vänligen besvara 
varje fråga genom att välja ett alternativ. Genomgående tolkas ej ifyllda svar som "vet ej". 
 
1. Vilken mediekanal används främst enligt dig idag? 
Scenario 1: Du förväntas ta emot information om status för olika projekt och andra aktiviteter som kan 
påverka IT-Governances arbete gentemot övriga enheter. Välj en typ av mediekanal: 
 

● E-post (mejl) 
● e-post med bilaga (film, ljudinspelning, power-point etc.) 
● Intranät Epic 
● Intranät Inside 
● Telefonsamtal 
● Personligt samtal (face-to-face) 
● Sammanträde/möte efter behov 
● Stående möte för min avdelning (ex. division governance) 
● Chatt 
● Event 
● Övrigt…



	

	

 
 
2. I ett önskat läge vilken mediekanal anser du bör användas?  
Scenario 1. Du förväntas ta emot information om status för olika projekt och andra aktiviteter som kan 
påverka IT-Governances arbete gentemot övriga enheter. 
 

● E-post (mejl) 
● e-post med bilaga (film, ljudinspelning, power-point etc.) 
● Intranät Epic 
● Intranät Inside 
● Telefonsamtal 
● Personligt samtal (face-to-face) 
● Sammanträde/möte efter behov 
● Stående möte för min avdelning (ex. division governance) 
● Chatt 
● Event 
● Övrigt… 

 
3. Vad hindrar användandet av den mediekanal du anser bäst lämpad enligt dig?  
Svarade du samma typ av mediekanal i fråga 1 och fråga 2 kan du hoppa över den här frågan. 
 

● Inget hindrar mig 
● Kostnader 
● Kunskap 
● Tid 
● Teknik 
● Rutiner saknas 
● Lokalbrist 
● Övrigt… 

 
4. Vilken mediekanal använder du dig främst av idag? 
Scenario 2: Du har arbetat med ett projekt en längre tid och ska nu redovisa/presentera det för övriga 
grupper. 
 

● E-post (mejl) 
● e-post med bilaga (film, ljudinspelning, power-point etc.) 
● Intranät Epic 
● Intranät Inside 
● Telefonsamtal 
● Personligt samtal (face-to-face) 
● Sammanträde/möte efter behov 
● Stående möte för min avdelning (ex. division governance) 
● Chatt 
● Event 
● Övrigt…



	

	

 
 
5. I ett önskat läge vilken mediekanal anser du bör användas? 
Scenario 2: Du har arbetat med ett projekt en längre tid och ska nu redovisa/presentera det för övriga 
grupper. 
 

● Epost (mejl) 
● e-post med bilaga (film, ljudinspelning, power-point etc.) 
● Intranät Epic 
● Intranät Inside 
● Telefonsamtal 
● Personligt samtal (face-to-face) 
● Sammanträde/möte efter behov 
● Stående möte för min avdelning (ex. division governance) 
● Chatt 
● Event 
● Övrigt… 

 
6. Vad hindrar dig från att välja den mediekanal du anser bäst lämpad?  
Svarade du samma typ av mediekanal i fråga 4 och fråga 5 kan du hoppa över den här frågan. 
 

● Inget hindrar mig 
● Kostnader 
● Kunskap 
● Tid 
● Teknik 
● Rutiner saknas 
● Lokalbrist 
● Övrigt… 

 
7. Vilken mediekanal används främst enligt dig idag? 
Scenario 3: Du blir ombedd att genomföra en organisationsförändring (förändra arbetssätt) efter att 
beslut om HR-frågor tagits av Centrala Governance. 
 

● E-post (mejl) 
● e-post med bilaga (film, ljudinspelning, power-point etc.) 
● Intranät Epic 
● Intranät Inside 
● Telefonsamtal 
● Personligt samtal (face-to-face) 
● Sammanträde/möte efter behov 
● Stående möte för min avdelning (ex. division governance) 
● Chatt 
● Event 
● Övrigt… 



	

	

 
8. I ett önskat läge vilken mediekanal anser du bör användas? 
Scenario 3: Du blir ombedd att genomföra en organisationsförändring (förändra arbetssätt) efter att 
beslut om HR-frågor tagits av Centrala Governance. 
 

● E-post (mejl) 
● e-post med bilaga (film, ljudinspelning, power-point etc.) 
● Intranät Epic 
● Intranät Inside 
● Telefonsamtal 
● Personligt samtal (face-to-face) 
● Sammanträde/möte efter behov 
● Stående möte för min avdelning (ex. division governance) 
● Chatt 
● Event 
● Övrigt... 

 
9. Vad hindrar användandet av den mediekanal du anser bäst lämpad enligt dig?  
Svarade du samma typ av mediekanal i fråga 7 och fråga 8 kan du hoppa över den här  
frågan. 

● Inget hindrar mig 
● Kostnader 
● Kunskap 
● Tid 
● Teknik 
● Rutiner saknas 
● Lokalbrist 
● Övrigt… 

Kommunikation som definition innebär att gemensamgöra någonting. Nedan är en bild på en klassisk modell 
(Wilbur & Schramm) för hur en kommunikationsprocess ska se ut när två parter uppnår samförstånd, genom att 
agera både mottagare och sändare.  
 
Vi vill i denna del undersöka din åsikt för vilka mediekanaler som bör användas för att uppnå samförstånd enligt 
Wilbur & Schramms modell. Genomgående tolkas ej ifyllda svar som "vet ej". 
 
Wilbur & Schramm 

 
Bildbeskrivning: Sändaren formulerar (kodar) ett meddelande med ett budskap. Mottagaren avkodar och tolkar 
sedan själv meddelandets budskap och agerar slutligen sändare genom att formulera (kodar) ett meddelande 
tillbaka till den ursprungliga sändaren. 



	

	

 
 
1. För att uppnå och främja samförstånd; vilken mediekanal anser du bör användas? 
Svara enl. scenario 1: Du förväntas delge information om status för olika projekt och andra aktiviteter 
som kan påverka IT-Governances arbete gentemot övriga enheter. 
 

● E-post (mejl) 
● e-post med bilaga (film, ljudinspelning, power-point etc.) 
● Intranät Epic 
● Intranät Inside 
● Telefonsamtal 
● Personligt samtal (face-to-face) 
● Sammanträde/möte efter behov 
● Stående möte för min avdelning (ex. division governance) 
● Chatt 
● Event 
● Övrigt… 

 
2. För att uppnå och främja samförstånd; vilken mediekanal anser du bör användas? 
Svara enl. scenario 2: Du har arbetat med ett projekt en längre tid och ska nu redovisa/presentera det för 
övriga grupper. 
 

● E-post (mejl) 
● E-post med bilaga (film, ljudinspelning, power-point etc.) 
● Intranät Epic 
● Intranät Inside 
● Telefonsamtal 
● Personligt samtal (face-to-face) 
● Sammanträde/möte efter behov 
● Stående möte för min avdelning (ex. division governance) 
● Chatt 
● Event 
● Övrigt… 

 
3. För att uppnå och främja samförstånd; vilken mediekanal anser du bör användas? 
Svara enl. scenario 3: Du blir ombedd att genomföra en organisationsförändring (förändra arbetssätt) 
efter att beslut om HR-frågor tagits av Centrala Governance. 
 

● E-post (mejl) 
● E-post med bilaga (film, ljudinspelning, power-point etc.) 
● Intranät Epic 
● Intranät Inside 
● Telefonsamtal 
● Personligt samtal (face-to-face) 
● Sammanträde/möte efter behov 
● Stående möte för min avdelning (ex. division governance) 
● Chatt 
● Event 
● Övrigt… 



	

	

 
4. Hur tycker du att man bäst skapar samförstånd genom kommunikation på IT 
Governance? 
 
5. Agerar du enligt modellen ovan när du är mottagare i en kommunikationsprocess 
inom IT-Governance idag?  
Dvs. brukar du bekräfta/ge återkoppling på den information du får? Inkludera all kommunikation som 
sker i alla mediekanaler inom IT-Governance. 
 

● Ja 
● Delvis 
● Nej 
● Vet ej 

 
6. Tycker du att kommunikationen fungerar tillfredställande på IT Governance idag? 
Dvs. All kommunikation som berör IT Governance i tal och skrift. 
 

● Ja 
● Delvis 
● Nej 
● Vet ej 

 
7. Om nej eller delvis på tidigare fråga, vad tror du är anledningen till att 
kommunikationen inte fungerar som i modellen? 
Svarade du ja eller vet ej på fråga 6 så kan du hoppa över den här frågan. 
 

● Tid 
● Teknik 
● Kunskap 
● Rutin saknas 
● Övrigt… 

 
Det enda som är konstant är förändring. I hopp om att hålla effektiv internkommunikation inom organisationen 
bör förslag på förbättringar framföras främst från dem som ser problematik kring arbetsprocesser i sin dagliga 
arbetsmiljö. 
 
8. Kommuniceras förslag på förbättringar generellt sett tillfredställande idag inom IT-
Governance? 
 

● Ja 
● Delvis 
● Nej 
● Vet ej 
● Kommentar: 

 
9. Enligt dig; Hur kan IT-Governance främja att förslag på förbättringar 
kommuniceras till rätt enhet/person?



	

	

 
10. Är det något du vill tillägga/kommentera i enkätundersökningen? 
 
 
Stort tack för din medverkan ! 
 
Hälsningar 
Malin Johansson, Ida Weidman & IT-Governance  
 
Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar om enkätundersökningen via 
malin.johansson.2273@student.uu.se. 
 
 



	

	

Bilaga	3	
 

Här presenteras respektive författares bidrag till uppsatsen.  

      Malin Johansson / Ida Weidman 

 
Inledning        30  70  

Bakgrund       30  70 
Teori        70  30 
Metod        50  50 
Resultat       40  60 
Analys        65  45 
Slutsats       70  30 

 

 
  
 

 

 



	

	

 

Pressrelease	-	Värderad	kommunikation	
	
H&M koncernen omfattar idag över 3900 butiker världen över med mode från 6 egna 
varumärken. Den årliga expansionstakten  på 10-15 % ställer höga krav på 
organisationen och medarbetarna i denna snabbrörliga bransch. Den interna 
organisationsstrukturen är under ständig utmaning och därmed följer kraven på att 
internkommunikation måste vara dynamisk och framtidssäker. 

 

Nu har studenter vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet inom 
ramen för en kandidatuppsats i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap undersökt 
internkommunikationen inom IT-avdelning på H&M koncernen. Undersökningen innefattar 
vilka delar av medarbetarnas värderingar och beteenden som speciellt leder till en 
framtidssäker och högt värderad organisationskultur ur ett kommunikativt perspektiv.  
Studenterna utreder de skillnader i medarbetarnas syn på hur deras organisationskultur och 
mediekanalsanvändning är idag och hur den ständigt bör utvecklas för att kunna bidra till en 
fortsatt expansion av både företagssamhet och interna kommunikationsstrukturer.  

I en enkät har medarbetarna inom avdelningen bedömt hur internkommunikation fungerar 
idag. Sedan har de utvecklat hur den bör vara för att både sändare och mottagare av 
kommunikation ska uppnå samförstånd. 
 

Grunden till en framtidssäker utveckling av organisationskultur är en konstant dialog, baserad 
på mångfaldigheten i medarbetarnas idéer och samförstånd samt symbios av enhetlighet och 
möjligheter. 
 
Malin Johansson och Ida Weidman 
Valued		internal	communication:	A	study	of	how	internal	communication	can	achieve	consensus 

Institutionen	för	informatik	och	media,	Uppsala	university 
e-mail	malin.johansson.2273@student.uu.se 
phone		+46707764334 
 
	


