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Sammanfattning 

Titel: Val av intern kommunikationskanal - En generationsfråga? 

 

Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Filip Åberg och Robin Rodestrand 

 

Handledare: Agneta Sundström och Kristina Mickelsson  

 

Datum: 2019 - januari 

 

Syfte: Syftet med studien är att ökad förståelsen för hur ledares val av interna 

kommunikationskanaler kan anpassas efter medarbetares generationstillhörighet och hur 

den kan bidra till en effektivare kommunikation mellan ledare och medarbetare. 

 

Metod: Studien grundar sig i en hermeneutisk forskningsansats där en kvalitativ 

forskningsdesign har använts vid insamling av empiri genom semistrukturerade 

intervjuer med medarbetare inom en specifik organisation. En tematisk analys 

genomfördes av empirin, genom vilken vi sammanställde teman utifrån respondenternas 

perspektiv. En typologisk analys användes för att visa skillnader och likheter mellan 

olika generationers preferenser i val av kommunikationskanal.     

 

Resultat och bidrag: Studiens bidrag är att det föreligger fler likheter än skillnader 

mellan baby boomers, generation Ys och generation Xs preferenser av interna 

kommunikationskanaler. De enda skillnader som studien belyser är att generation X 

värderar epost högre än övriga generationer, samt att generation Y värderar 

kommunikation genom chattfunktioner högre än de andra två generationerna. Studien 

fastställer även att andra aspekter såsom relation, kontext och informationsöverflöd, är 

betydande inom ledares val av intern kommunikationskanal. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Denna studie ger som förslag att undersöka hur 

generationer skiljer sig åt i preferenser av interna kommunikationskanaler inom andra 

kontexter än den som undersökts i denna studie. Ett annat förslag till fortsatt forskning 

är att djupare undersöka generation Xs användning av epost och generation Ys 

användning av chattfunktioner. Vidare kan framtida forskning undersöka hur relationen 

mellan ledare och medarbetare samt informationsöverflöd påverkar ledares val av 

interna kommunikationskanaler. 

 

Nyckelord: Intern kommunikation, interna kommunikationskanaler, baby boomers, 

generation X, generation Y. 
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Abstract 

Title: The choice of internal communication channel - A generation issue? 

 

Level: Final assignment for bachelor degree in business administration.  

 

Author: Filip Åberg and Robin Rodestrand 

 

Supervisor: Agneta Sundström and Kristina Mickelsson 

 

Date: 2019 - januari 

 

Aim: The aim of the study is to increase understanding of how managers choice of 

internal communication channels can be adapted to employee’s generation and how it 

can contribute to more effective communication between managers and employees. 

 

Method: The study is based on a hermeneutic research tradition in which a qualitative 

research design was used to gather empirical work through semi-structured interviews 

with employees in a specific organization. Thereafter a thematic analysis was 

conducted, through which we compiled themes based on the respondent’s perspective. 

A typological analysis was used to show differences and similarities between different 

generation preferences in the choice of communication channel. 

  

Conclusion and contribution: The study's contribution is that there are more 

similarities than differences between baby boomers, generation Y's and generation X's 

preferences of internal communication channels. The only differences that the study 

illustrates is that generation X values e-mail higher than other generations. And that 

generation Y values communication through chat features higher than the other two 

generations. The study also states that other aspects such as relationship, context and 

information overflow are significant in the leaders choice of internal communication 

channel. 

 

Suggestions for future research: This study proposes to investigate how generations 

differ in their preferences of internal communication channels in other contexts than 

those studied in this study. Another suggestion for further research is to deeper 

investigate the generation Y's use of e-mail and generation X's use of chat features. 

Furthermore, future research can investigate how the relationship between leaders and 

employees, as well as information overflow, affect leaders' choice of internal 

communication channels 

  

Keywords: Internal communication, internal communication channels, baby boomers, 

generation X, Generation Y. 
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1. Inledning 
I detta kapitel diskuteras problemområdet genom en problematisering. 

Problematiseringen mynnar därefter ut i ett syfte och två forskningsfrågor. Vidare 

presenteras studiens avgränsning och förväntade bidrag. 

 

1.1 Problematisering 
Tidigare forskning visar att den interna kommunikationen behöver anpassas efter 

medarbetaren när det gäller val av kommunikationskanal (Cornelissen, 2008; Collyer, 

2016; Pollack & Alego, 2016). Ruck och Welch (2011) har i sin undersökning sett att 

50 till 60 procent av medarbetare inom organisationer inte är tillfredsställda med hur 

den interna kommunikationen förmedlas till dem. Detta är ett problem då effektiv intern 

kommunikation ses som en nödvändig förutsättning för en organisations framgång 

(Ruck och Welch, 2011). Forskning visar även att medarbetare inte får tillräcklig 

information, feedback, coachning och kunskap genom kommunikation mellan ledare 

och medarbetare (Al-Ghamdi, Roy & Ahmed, 2007; Truss, Soane, Edwards, Wisdom, 

Croll & Burnett, 2006; White, Vanc & Stafford, 2010). Bristfällig kommunikation 

mellan ledare och medarbetare antar vi kan leda till missnöje hos medarbetare, då de 

inte blir införstådda i hur de ska utföra sitt arbete. 

 

Det är tydligt att det finns behov för ledare att använda de interna 

kommunikationskanaler som medarbetare föredrar. De interna 

kommunikationskanalerna kan vara teknologi- och internetbaserade, som bland annat 

epost eller sociala medier, eller Face-to-Face (FTF), alltså fysiska möten (Bok, 

Kankanhalli, Raman & Sambamurthy, 2012; Dennis, Fuller & Valacich; 2008). Dock 

visar forskning att medarbetarnas generationstillhörighet kan påverka hur effektiva de 

interna kommunikationskanalerna uppfattas (Anantatmula & Shrivastav, 2012; 

Bejtkovský, 2016; Twenge & Campbell, 2008). Bucata och Rizescu (2017) menar att 

ledaren behöver kommunicera på ett sätt som är anpassat efter medarbetaren och dennes 

preferenser av kommunikationskanaler. Ledaren behöver även ta hänsyn till 

medarbetarens generationstillhörighet för att välja den interna kommunikationskanal 

som medarbetaren främst föredrar (Anantatmula & Shrivastav, 2012). 

 

Det finns skilda uppfattningar om vilken betydelse medarbetarens 

generationstillhörighet har vid ledares val av intern kommunikationskanal. Omfattande 
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forskning visar att generationer tycks skilja sig åt i uppfattningen av olika interna 

kommunikationskanaler (Lester, Standifer, Schultz & Windsor, 2012; Reisenwitz & 

Iyer, 2009). Lancaster och Stillman (2002) delar in individer i tre generationer baserat 

på deras olika sociala bakgrunder och värderingar. Den första generationen är baby 

boomers som är individer födda mellan år 1946 och 1964, den andra är generation X 

som är individer födda mellan år 1965 och 1980, och den tredje är generation Y som är 

individer födda mellan 1981 och 1999. Forskningen visar bland annat att generation Y, 

känner sig mer bekväma och skickliga i att använda internetbaserade 

kommunikationskanaler än de äldre generationerna (Lester et al, 2012). Skillnader i hur 

olika generationer uppfattar olika kommunikationskanaler påstås däremot av Parry och 

Urwin (2011) samt Woodward, Vongswasdi och More (2015) sakna empirisk 

förankring. Forskarna föreslår därför att detta kunskapsområde i större utsträckning 

behöver undersökas inom empiriska sammanhang. 

 

Vad vi sett genom vår undersökning är att det endast finns en empirisk studie som 

undersökt generationers betydelse inom val av intern kommunikationskanal. Denna 

studie genomfördes av Woodward och Vongswasdi (2017), men kan beskrivas som 

bristfällig i flera avseenden. Dels är studien för generell i sin art vilket gör att resultatet 

inte kan beskrivas som applicerbart inom reella organisationer, vilket dessutom 

forskarna nämner i deras förslag till fortsatt forskning. En annan problematik inom 

Woodward och Vongswasdis (2017) studie är att de undersökt användningen av 

kommunikationskanaler ur ett ledarperspektiv. Forskarna använde chefer som 

undersökningsobjekt och visade både likheter och skillnader mellan generation baby 

boomers, X och Y i deras uppfattning av interna kommunikationskanaler (Woodward & 

Vongswasdi, 2017). Bristen ligger i studiens avsaknad av ett medarbetarperspektiv då 

annan forskning menar att den interna kommunikationen mellan ledare och medarbetare 

behöver anpassas ur ett medarbetarperspektiv (Anantatmula & Shrivastav, 2012; 

Bejtkovský, 2016; Twenge & Campbell, 2008). Dessutom påstår Chen, Silverthorne 

och Hung (2006) i deras studie att medarbetare ofta blir ignorerade vid mätningar av 

organisationer och deras interna kommunikation. Detta inkluderar även Woodward och 

Vongswadis (2017) studie.  

 

Inom forskning om generationernas betydelse i val av kommunikationskanal mellan 

ledare och medarbetare, finns en brist på kvalitativa studier. Dagens forskningsfront har, 
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utifrån vad vi kan se, endast belyst kunskapsområdet genom en kvantitativ metod 

(Lester et al, 2012; Woodward & Vongswasdi, 2017). Detta visar att det finns ett behov 

att genomföra en kvalitativ studie kopplat till ämnet för att få djupare förståelse för vilka 

interna kommunikationskanaler som medarbetare föredrar. Både Ruck och Welch 

(2011) samt Woodward och Vongswasdis (2017) menar även att det saknas förståelse 

för varför kommunikationskanaler upplevs som effektiva eller inte. Detta beskrivs som 

en bakgrund till varför ämnesområdet behöver undersökas kvalitativt, vilket styrker vårt 

val att göra en kvalitativ studie. 

 

Baserat på de studier vi funnit, utgår vi från att det finns ett behov att utvidga 

Woodward och Vongswasdis (2017) studie genom att kvalitativt undersöka 

kunskapsområdet inom en specifik organisation och ur ett medarbetarperspektiv. Lemon 

och Palenchar (2018) menar att medarbetare behöver undersökas inom det specifika 

kontex som de är verksamma i för att få ökad förståelse för dem. Den specifika 

organisation som kommer att användas i denna studie är ett konsultföretag som bedriver 

projektverksamhet inom privat sektor. Varför detta företag är intressant att undersöka är 

för att Welch (2012) i sin studie visar att det finns teoretiska och praktiska utmaningar 

kring forskningen för intern kommunikation inom projektorganisationer.  

 

Utifrån forskningen kan vi urskilja tre forskningsgap inom kunskapsområdet för 

generationernas betydelse i val av kommunikationskanal mellan ledare och 

medarbetare. Dessa är avsaknaden av ett medarbetarperspektiv, behovet av en kvalitativ 

studie och bristen på studier inom specifika organisationer. De tre gapen utgör 

tillsammans ett problem då ledare vid kommunikation med medarbetaren inte vet vilka 

interna kommunikationskanaler som föredras och hur de uppfattas. Det kan i sin tur 

komma att påverka kommunikationens effektivitet negativt.  

 

1.2 Syfte 
Syftet är att få ökad förståelse för hur ledares val av interna kommunikationskanaler kan 

anpassas efter medarbetares generationstillhörighet och hur den kan bidra till en 

effektivare kommunikation mellan ledare och medarbetare. 
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1.3 Forskningsfrågor 
 

➢ Hur uppfattas interna kommunikationskanaler beroende på medarbetarens 

generationstillhörighet? 

➢ Hur kan ledare effektivisera kommunikationen med medarbetare utifrån 

generationernas preferenser av kommunikationskanaler? 

 

1.4 Avgränsning 
Studien avgränsar sig till kommunikationen och de kommunikationskanaler som 

används mellan den enskilde ledaren och enskilde medarbetaren inom en organisation. 

Studien kommer att bortse från kommunikationen som inkluerar ett större antal 

deltagare. Studien avgränsar sig till de tre generationerna baby bommers, generation X 

och generation Y. Vidare avgränsar sig studien till en organisation. 

 

1.5 Förväntat bidrag  
Bidraget av denna studie förväntas fylla de tre forskningsgap som har identifierats. 

Förhoppningen är att ledare genom denna kunskap i högre grad kan anpassa den interna 

kommunikationen efter sina medarbetare och även kommunicera med dem på ett 

effektivare sätt. Detta kan i sin tur bidra till att öka den totala tillfredsställelsen hos 

medarbetare inom den interna kommunikationen.  

 

1.6 Disposition 
Kapitel 1 - Inledning: Detta kapitel lyfter först studiens problemområde genom en 

problematisering. Det angivna problemet mynnar därefter ut i ett syfte och två 

forskningsfrågor. Vidare presenterar kapitlet studiens förväntade bidrag och 

avgränsning.  

 

Kapitel 2 - Teoretisk referensram: Inom detta kapitel presenteras tidigare forskning som 

varit avnändbar för oss vid genomförandet av denna studie. Kapitlet redogör för 

nyckelbegrepp såsom: intern kommunikation, kommunikationskanaler och 

generationer. Vid redogörelse av denna teori utgår vi från vad som är att betrakta som 

effektiv intern kommunikation utifrån ett medarbetarperspektiv. Den teoretiska 

referensramen avslutas därefter med en sammanfattande teoretisk modell.  
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Kapitel 3 - Metod: I detta kapitel förklarar vi den genomförda studiens epistemologiska 

inriktning och forskningsansats.  Vidare presenteras studiens metodval, kvalitetskriterier 

och metodkritik. 

 

Kapitel 4 - Empiri: I detta kapitel redogör vi för materialet som samlats in genom 12 

genomförda intervjuer. Kapitlet presenteras indelat i generationer och utifrån de teman 

som tolkats utifrån studiens empiriska material. 

 

Kapitel 5 - Analys: Första rubriken i detta kapitel jämför de undersökta generationerna 

kopplat till ämnesområdet genom en typologisk analys. Detta i syfte att svara på den 

första forskningsfrågan. Därefter, under den andra rubriken i kapitlet, analyseras teman 

som framkommit vid tolkning av den tematiska analysen. Detta för att svara på studiens 

andra forskningsfråga.  

 

Kapitel 6 - Bidrag: Detta är studiens avslutande kapitel, där vi presenterar studiens 

slutgiltiga bidrag genom ett teoretiskt- och ett praktiskt bidrag. Kapitlet avslutas därefter 

med förslag till fortsatt forskning inom ämnesområdet.  
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2. Teoretisk referensram 
Inom detta kapitel beskrivs interna kommunikationskanaler och hur valet av dessa kan 

främja effektiv kommunikation mellan ledare och medarbetare. Media richness theory 

och social influence theory presenteras som centrala teorier och ligger som grund för 

den teoretiska modell som sammanställts i slutet av kapitlet.  

  

2.1 Intern kommunikation 
Hargie och Tourish (2009) menar att effektiv intern kommunikation är avgörande för 

organisatorisk framgång. Men vad definieras som en effektiv intern kommunikation? I 

denna studie utgår vi ifrån definitionen som sammanställts av Welch (2012); 

 

“Intern kommunikation kan förklaras som effektiv om den accepteras och anses vara 

funktionell av medarbetare.” (Welch, 2012)   

 

Definitionen som Welch (2012) presenterar, visar att den interna kommunikationens 

effektivitet är beroende av om medarbetarna anser att den är funktionell och accepterad. 

Definitionen har ett medarbetarperspektiv med fokus på hur den interna 

kommunikationen uppfattas av medarbetarna. Den interna kommunikationen kan även 

beskrivas enligt Verčič, Verčič och Sriramesh (2012) som medarbetarkommunikation, 

där den interna kommunikationen avser alla former av kommunikation mellan 

intressenter inom en organisation. Författarna fortsätter och förklarar att intern 

kommunikation innefattar utbyte av information bland medlemmar i en organisation för 

att skapa förståelse. Welch (2012) utvecklar resonemanget genom att beskriva att intern 

kommunikation påverkar organisationens effektivitet genom att skapa relationer och 

möjligheter till kommunikation mellan ledare och medarbetare. En effektiv intern 

kommunikation förbättrar medarbetares förståelse för organisationens möjligheter, 

svårigheter och utvecklingspotential.   

 

Då intern kommunikation avser all form av kommunikation inom en organisation, 

menar Verčič et al (2012) att den har en integrerande funktion mellan medarbetare och 

avdelningar på olika nivåer i organisationen. Den interna kommunikationen används, 

enligt Welch och Jackson (2007), för att förmedla beslut, organisationens policys, 

strategier och hur det dagliga arbetet ska utföras. 
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För att åstadkomma en effektiv intern kommunikation behöver organisationen ta hänsyn 

till struktur och arbetssätt. Welch och Jackson (2007) beskriver att den interna 

kommunikationen ser olika ut beroende på hur en organisation är uppbyggd och vad den 

bedriver för typ av verksamhet. Forskarna beskriver att den interna kommunikationen 

delas in i fyra olika dimensioner.  

 

2.2 Fyra dimensioner av intern kommunikation 
Enligt Welch och Jackson (2007) består intern kommunikation av fyra dimensioner som 

tillsammans inkluderar all organisatorisk kommunikation. Dessa fyra dimensioner är 

intern operativ kommunikation, intern företagskommunikation, intern kommunikation i 

arbetsgrupper och intern projektkommunikation. Dimensionerna presenteras nedan i 

figur ett genom en matris. 

 

Dimension Innehåll 

Intern operativ kommunikation Diskussion om anställdas roller, 
utvärderingsdiskussioner etc. 

Intern företagskommunikation Diskussion av mål, aktiviteter, utveckling och 
prestationer inom företaget. 

Intern kommunikation i arbetsgrupper Diskussion av arbetsuppgifter inom gruppen, 
allmän gruppinformation etc. 

Intern Projektkommunikation Diskussion av projekt, arbetsuppgifter i 
projekt etc. 

 

Figur 1: Matris för intern kommunikation (Welch & Jackson, 2007) 

 

Den första dimensionen, som är intern operativ kommunikation, är den kommunikation 

som sker mellan medarbetare på operativ nivå och deras närmsta ledare. Dimensionen 

påstås vara en tvåvägskommunikation där ledaren och medarbetaren ofta utbyter 

information som rör medarbetarens roll och utvärdering av dennes arbete. Den andra 

dimensionen, intern företagskommunikation, förklaras som en envägskommunikation 

från ledningen inom en organisation till alla dess anställda. Denna kommunikation 

innehåller organisatoriska ärenden såsom allmänna strategier, mål och prestationer. Den 

tredje dimensionen, intern kommunikation i arbetsgrupper, beskrivs som den 

tvåvägskommunikation som sker mellan medarbetare inom arbetsgrupper. 
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Kommunikationen innehåller vanligtvis formell och informell information som rör 

arbetsgruppen. Den fjärde och sista dimensionen är intern projektkommunikation. 

Denna dimension förklaras som en tvåvägskommunikation mellan ledare och 

medarbetare som ingår i en projektgrupp (Welch & Jackson, 2007). Turkulainen, 

Aaltonen och Lohikoski (2015) tillägger att projektkommunikation påstås innehålla 

information om målsättningar och uppgifter relaterade till projektarbete. Målet med 

intern projektkommunikation är ofta att generera en förändring eller att skapa en 

gemensam förståelse för interna målsättningar (Turkulainen et al, 2015).  

 

Den dimension som har undersökts i denna studie är den sistnämnda, det vill säga intern 

projektkommunikation. Varför studien genomförs inom ramen för intern 

projektkommunikation beror på att företaget i studien bedriver en projektverksamhet. 

Även för att Welch (2012) i sin studie visar att det finns teoretiska och praktiska 

utmaningar kring forskningen för intern kommunikation inom projektorganisationer.  

 

2.3 Interna kommunikationskanaler 
Varje kommunikationskanal påverkar mottagaren olika, vilket har en inverkan på 

kommunikationens tänkta budskap och innehåll (Men, 2014). Organisationens sätt att 

kommunicera med sina medarbetare har utvecklats på grund av uppkomsten av nyare 

interna kommunikationskanaler, därför delas de in i traditionella- och internetbaserade 

kanaler. De traditionella kommunikationskanalerna kan bestå av tidskrifter, nyhetsbrev, 

noteringar, telefonsamtal, telefonsvarare och FTF kommunikation. De internetbaserade 

kommunikationskanalerna kan vara epost, bloggar, intranät, snabbmeddelanden och 

interna sociala medier (Crescenzo, 2011).  

 

Internetbaserad kommunikation menar Heide, Johansson och Simonsson (2005) har 

gjort intern kommunikation mindre beroende av tid och rum. Författarna förklarar 

vidare att den internetbaserade kommunikationskanal som främst används inom 

organisationer är epost. Epost förklaras som en icke värdefull kommunikationskanal 

som främst används som kanal i kommunikationen mellan medlemmar i organisationen. 

De involverade personerna är ofta delaktiga i samma eller snarlika arbetsprocesser, 

vilket påstås underlätta förståelse och tolkning i kommunikationen (Heide et al, 2005). 

Trots att epost förklaras som en fördelaktig kommunikationskanal för 

informationsspridning, förklarar Heide et al (2005) att organisationer tenderar att 
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överanvända eposten. Detta skapar enligt författarna ett informationsöverflöd för 

organisationens medlemmar. 

 

Informationsöverflöd förklaras enligt Kupritz och Cowell (2011) som ett vanligt 

förekommande fenomen inom dagens organisationer. Förutom epost har det uppkommit 

fler och fler interna kommunikationskanaler. Organisationer har däremot ofta 

misslyckats implementera dessa kommunikationskanaler, vilket också ofta har medfört 

en ohållbar arbetssituation för organisationers medarbetare (Kupritz & Cowell, 2011). 

Flora och Miles (2003) menar att det därför är viktigt att ledare använder 

kommunikationskanaler som förhindrar att informationsöverflöd uppstår.  

 

Sociala medier, som är en annan internetbaserad kommunikationskanal, påstås ha skapat 

en ny dimension inom intern kommunikation. Verčič et al (2012) hävdar i deras studie 

att utvecklingen av nya interna sociala medier är en av de största frågorna idag inom 

forskningen för intern kommunikation. Enligt Kaplan och Haenlein (2010) är sociala 

medier vanligtvis internetbaserade applikationer där användarna skapar och utbyter 

information. Till skillnad mot den dominerande envägskommunikationen som 

associeras med traditionella kommunikationskanaler, är kommunikation genom sociala 

medier interaktiv, samverkande och personlig. Detta påstås göra det möjligt för ledare 

att engagera sig och ständigt kommunicera med sina medarbetare, vilket i sin tur kan 

skapa meningsfulla relationer på arbetsplatsen (Men & Tsai, 2013).  

 

Vad vi kan se inom forskningen är att det finns många olika interna 

kommunikationskanaler som ledare kan välja att använda i kommunikationen med sina 

medarbetare. Förutom att ta hänsyn till vilka kanaler som accepteras av medarbetaren, 

menar Welch (2012) att ledaren även behöver ta hänsyn till kommunikationens situation 

och innehåll. Kommunikation med olika innehåll såsom information om arbetsuppgifter 

och återkoppling på arbetsprestation kan behöva förmedlas genom olika kanaler 

(O´Neill, Hodgson & Mazrouei, 2015). Kommunikation medför olika signaler beroende 

på genom vilken kanal som den förmedlas. Därför kan kommunikation tolkas felaktigt 

vid användning av en kommunikationskanal som inte är optimal för kommunikationens 

situation och innehåll (Trauth & Kwan, 1984). 
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2.4 Teorier inom valet av kommunikationskanaler 
Utvecklingen av internetbaserad kommunikation påstås enligt forskningen ha ökat 

komplexiteten för ledaren att anpassa användning och val av intern 

kommunikationskanal. En mängd teorier har skapats för att förklara denna komplexitet 

genom att fastställa faktorer som påverkar ledarens val och användning av 

kommunikationskanal (Bok et al, 2012). Alla dessa teorier är däremot inte relevanta för 

denna studie, utan det är framför allt två teorier som visat sig användbara inom vår 

studie. Den första är Media Richness Theory (MRT) och den andra är Social Influence 

Theory (SIT). Dessa två teorier förklaras mer detaljerat nedan.  

 

2.4.1 Media richness theory (MRT) 

MRT är en teori som rör kommunikationskanaler och deras kapacitet att framföra 

information. Det finns flera olika kommunikationskanaler att använda för att framföra 

information. Skillnader påstås även finnas mellan kommunikationskanaler, som grundar 

sig i hur information sänds, vilken kommunikation som skickas och hur stor kapaciteten 

är för att framföra informationen. MRT graderar kommunikationskanaler som olika 

värdefulla. En kommunikationskanal måste uppfylla nedanstående tre kriterier för att 

kunna betraktas som värdefull (Daft & Lengel, 1988).  

 

➢ En förmåga att hantera flera informationssignaler samtidigt. 

➢ Potential för snabb återkoppling genom kanalen. 

➢ Kanalen måste vara personlig. 

 

Den kommunikationskanal som är mest värdefull utifrån dessa kriterier är 

kommunikationskanaler som sker genom fysisk närvaro, som exempelvis FTF 

kommunikation. Sändare och mottagare tillåts genom denna kanal att skicka fler 

informationssignaler mellan varandra och samtala mer personligt vilket möjliggör 

återkoppling (Daft & Lengel, 1988). Jacobsen och Thorsvik (2014) tillägger att 

informationssignalerna som skickas inom denna kanal inte endast är verbala, utan även 

icke verbala. De icke verbala signalerna kan bestå av hållning, ansiktsuttryck och andra 

kroppsspråk som inte framgår genom mindre värdefulla kanaler.  

 

Om en kommunikationskanal i lägre grad eller inte alls uppfyller de ovanstående tre 

kriterierna, ses den som icke värdefull. Utifrån MRT förklaras skriftliga 
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kommunikationskanaler som de minst värdefulla (Johnson & Lederer, 2005). Teorin 

hävdar att det finns två typer av kategorier inom skriftlig kommunikation, vilka är 

personlig skriftlig kommunikation och opersonlig skriftlig kommunikation. Genom att 

utgå från de tidigare nämnda kriterierna, förklaras den personliga skriftliga 

kommunikationen som mer värdefull, än den opersonliga skriftliga kommunikation, då 

den har ett personligt fokus och tillåter återkoppling. Den personliga skriftliga 

kommunikationen beskrivs däremot som långsam då den sker genom exempelvis brev. 

Den opersonliga skriftliga kommunikationen, som exempelvis kan vara dokument och 

informationstavlor, beskrivs därför som minst värdefull då den saknar ett personligt 

fokus och möjlighet till återkoppling (Daft & Lengel, 1988). Nedan visas MRT-

hierarkin som illustrerar rangordningen av kommunikationskanaler baserat på hur 

värdefulla eller icke värdefulla kanalerna uppfattas av mottagaren. 

 

 

 

Figur 2: MRT-hierarkin (Daft & Lengel, 1988). 

 

Matchning mellan kommunikationskanal och den information som skickas beskrivs 

inom MRT som avgörande för hur mottagaren uppfattar budskapet (Badger, Kaminsky 

& Behrend, 2014). Bara för att kommunikation genom fysisk närvaro förklaras som den 

mest värdefulla kommunikationskanalen behöver inte det innebära att det är den bästa 

kommunikationskanalen för alla typer av kommunikation. Det beror snarare på vilket 

meddelande som ska kommuniceras genom kanalen (Daft & Lengel, 1988; Jacobsen & 

Thorsvik, 2014). För att bestämma vad som bör kommuniceras genom vilken kanal 

kategoriserar MRT kommunikation som rutinmässig och ej rutinmässig. Den 
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rutinmässiga kommunikationen kan bestå av exempelvis allmän företagsinformation 

och beskrivs som rationell, logisk och enkel samtidigt som det finns en förståelse 

mellan sändaren och mottagaren om vad som kommuniceras. Den rutinmässiga 

kommunikationen kräver därför en mindre värdefull kanal. Den ej rutinmässiga 

kommunikationen kan exempelvis bestå av feedback, och påstås istället präglas av 

tvetydighet där personliga åsikter, tro och värderingar i högre grad blir inblandade. Ej 

rutinmässig kommunikation behöver enligt MRT en värdefull kommunikationskanal 

(Daft & Lengel, 1988). För att tydligare illustrera sambandet mellan kommunikationens 

innehåll och kommunikationskanal har följande figur sammanställts. 

 

 

Figur 3: Val av kommunikationskanal (Daft & Lengel, 1988). 

 

2.4.2 Kritik mot Media Richness Theory (MRT) 

Kommunikationskanaler har utvecklats sedan MRT grundades för tre decennier sedan. 

Detta innebär enligt viss forskning att indelningen av värdefulla och mindre värdefulla 

kommunikationskanaler inte längre kan uppfattas som korrekta (Ngwenyama & Lee, 

1997). Exempelvis förklaras den personliga skriftliga kommunikationen inom MRT 

som ineffektiv eftersom att brevväxling är ett långsamt sätt att kommunicera på (Daft & 

Lengel, 1988). Detta påstående blir missvisande då det idag finns alternativa sätt att 

kommunicera personligt och skriftligt. Internetbaserad kommunikation står numera för 

en helt ny dimension av kommunikationskanaler (Ngwenyama & Lee, 1997), vilka 

tillåter individer inom organisationer att kommunicera på sätt som tidigare inte var 
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möjligt. Ferber, Foltz och Pugliese (2005) menar att dessa internetbaserade 

kommunikationskanaler kan upplevas som värdefulla hos medarbetare, vilket strider 

mot MRT. MRT förklarar att internetbaserade kommunikationskanaler endast bör 

användas vid informationsfattig och opersonlig kommunikation, vilket kan beskrivas 

som felaktigt baserat på hur kommunikationskanaler används idag (Ferber et al, 2005). 

Utifrån denna kritik föreslår Dennis och Valacich (1999) att forskare vid användning av 

MRT behöver komplettera teorin för att ta hänsyn till dagens användning av 

kommunikationskanaler. 

 

MRT har även inom forskningen fått motstå kritik av annan karaktär. Flera forskare 

hävdar att MRT är objektiv och oberoende av det sociala sammanhang som 

kommunikationen tar plats i (Carlson & Zmud, 1999; Fulk, Schmitz & Steinfield, 

1990). Det påstås vara en brist att MRT delar in olika kommunikationskanaler som 

värdefulla och icke värdefulla, utan att ta hänsyn till skillnader hos de individer och 

organisationer som använder kanalerna (Ngwenyama & Lee, 1997). Även Dennis och 

Valacich (1999) understryker detta och påstår att kommunikationskanalens effektivitet 

påverkas av vilka individer som använder kanalen och i vilken social kontext som 

kanalen används. En komplettering av MRT med sociala och psykologiska faktorer ger 

därför enligt forskningen en mer användbar teori (Suh, 1999). Då MRT har en objektiv 

syn på kommunikationskanaler och deras effektivitet samt användning, behöver MRT 

kompletteras med en teori som bidrar med en subjektiv syn på val av 

kommunikationskanal. Social influence theory, SIT, är en teori som fokuserar på den 

subjektiva aspekten av kommunikation och har utvecklats ur behovet av att öka 

förståelsen för olika kommunikationskanalers upplevda effektivitet (Fulk et al, 1990). 

 

2.4.3 Social influence theory (SIT) 

SIT grundar valet av kommunikationskanal ur ett socialt perspektiv, i motsats till MRT 

som grundar det ur ett rationellt perspektiv (Fulk et al, 1990). SIT påstår att valet av 

kommunikationskanal är ett socialt beteende som påverkas av sociala faktorer hos 

användaren. Uppfattningen om en kommunikationskanal anses som lämplig är inte 

objektiv och fast, utan snarare socialt konstruerad där lämpligheten varierar från 

människa till människa. Valet av kommunikationskanal är därför enligt SIT i högsta 

grad subjektivt och beroende av kanalens sociala omgivning. Detta gör att val av 

kommunikationskanal enligt SIT inte behöver vara rationellt och sakligt grundat. Ledare 



 

14 

 

kan därför basera val av kommunikationskanal på attityder, kommentarer och beteende 

hos medarbetare för att kommunicera effektivt (Bok et al, 2012).  

 

Vid jämförelse mellan MRT och SIT, går det att fastställa att teorierna är olika. 

Forskning har undersökt vilken av dessa teorier som bäst förklarar individers val av 

kommunikationskanal, där utgångspunkten varit att teorierna på ett eller annat sätt är 

varandras motsatser (Woodward & Vongswasdi, 2017). Hambley, O’Neill och Kline 

(2007) påstår istället att det finns empiriska bevis för att MRT och SIT är kompatibla 

med varandra snarare än motsägande. MRT och SIT kommer därför inom denna studie 

användas som komplement till varandra.  

 

2.5 Generationers användning av interna kommunikationskanaler 
Enligt forskning finns det flera faktorer som påverkar uppfattning och användning av 

olika interna kommunikationskanaler. Faktorerna kan delvis grunda sig i erfarenheter av 

kommunikationskanalen och målet med kommunikationen (Carlson & Zmud, 1999; 

Dennis et al, 2008). Forskningen visar också att skillnaderna i sättet att kommunicera är 

relaterade till personen som kommunicerar och organisationens utformande 

(Anantatmula & Shrivastav, 2012; Whitfield, Lamont & Sambamurthy, 1996). Detta 

ligger som grund för Woodward och Vongswasis (2017) argument om att användningen 

av kommunikationskanal präglas av den miljömässiga omgivningen och användarens 

personliga egenskaper, där användarens generationstillhörighet räknas som en av dessa 

egenskaper. Om vi ser till Shore, Chung-Herrera, Dean, Ehrhart, Jung, Randel och 

Singhs (2009) påstående om att det inom arbetsgrupper i organisationer finns individer 

från olika generationer, är det intressant att kartlägga generationernas användning och 

uppfattning av olika kommunikationskanaler. 

 

2.5.1 Baby boomers 

Den kraftiga ekonomiska tillväxt som följt baby boomers (individer födda mellan år 

1946 och 1964) påstås ha skapat ett karaktärsdrag av stark optimism. Ett resultat av 

detta karaktärsdrag är, enligt Lyon, Legg och Toulson (2005), en stark optimism på 

arbetsplatsen där viljan att arbeta i grupp och engagemanget för arbetet är tydligt. 

Prensky (2001) menar att baby boomers vuxit upp under förhållanden där FTF, telefon 

och brevväxling varit vanligt förekommande kommunikationskanaler. Generationen har 

därefter, som följd av den internetbaserade kommunikationens utveckling, behövt 



 

15 

 

anpassa sig till den digitala kommunikationen. Många individer som tillhör baby 

boomers har däremot haft svårt att anpassa sig till den nya kommunikationsmiljön. Det 

är därför vanligt förekommande att generationen exempelvis ringer till kollegors kontor 

för att visa dem information som finns på internet eller skriver ut dokument som de får 

genom epost (Prensky, 2001).  

 

I dagsläget kommunicerar baby boomers enligt forskningen främst genom FTF, telefon 

och epost (Venter, 2017; Woodward & Vongswasdi, 2017). Men trots den höga 

användningen av epost påstås kommunikationskanalen inte föredras av generationen i 

situationer som rör återkoppling. Detta skiljer baby boomers mot de yngre 

generationerna, som istället anser att epost är en acceptabel kanal att använda i 

återkopplande syfte (Woodward & Vongswasdi, 2017). Baby boomers har störst tillit 

till FTF där kroppsspråk och icke verbala signaler är viktiga. Generationen 

kommunicerar sällan genom bloggar, sociala medier och snabbmeddelanden, men de 

uppges ändå använda internetbaserad kommunikation i större utsträckning (Heng & 

Yazdanifard, 2013). Däremot påstås många av de äldre individerna i denna generation 

fortfarande vara obekväma med användningen av internetbaserad kommunikation 

(Venter, 2017). 

2.5.2 Generation X 

Forskningen visar att individer i generation X (födda mellan år 1965 och 1980) har stor 

anpassningsförmåga och stark känsla av självständighet (Hansen & Leuty, 2012). 

Förmågan att vara självständig och anpassningsbar gör att generationen bidrar med 

praktiska och realistiska synsätt på arbetsplatsen (Lyon et al, 2005). Kommunikationen 

som generation X anser är mest effektiv på arbetsplatsen är den som är omedelbar och 

direkt riktad till mottagaren (Bejtkovský, 2016). Dabija, Bejan och Tipi (2018) påstår i 

sin studie att generationen har en anpassningsbar egenskap, vilket har gjort att de till 

viss del har följt med i utvecklingen av nya internetbaserade kommunikationskanaler.  

 

Enligt forskning använder generation X till stor del sociala medier inom den interna 

kommunikationen mellan kollegor (Dabija et al, 2018). Däremot är inte sociala medier 

den kommunikationskanal som generationen uppfattar som mest fördelaktig. 

Kommunikationskanalen som främst föredras av generationen är enligt forskningen 

FTF kommunikation, då den tillåter direkt återkoppling. Generationen påstås ha ett 
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behov av kommunikation med personlig prägel, vilket FTF kommunikation som kanal 

uppfyller (Woodward & Vongswasdi, 2017).  

 

Förutom FTF kommunikation anser generation X att epost och telefonsamtal är 

effektiva kommunikationskanaler, vilka främst används vid information angående 

generella och enkla arbetsrelaterade frågor. Individer i generationen anser dock inte att 

epost och telefonsamtal ska användas för att förmedla personliga meddelanden, i dessa 

situationer uppges generationen istället föredra FTF kommunikation. Den 

anpassningsbara egenskap som generation X har till teknologi gör att internetbaserade 

videokonferenser uppskattas. Detta för att videokonferenser som kommunikationskanal 

skapar möjligheter att personligt och effektivt kommunicera med kollegor som inte är 

fysiskt närvarande (Woodward & Vongswasdi, 2017). 

 

2.5.3 Generation Y 

Enligt forskningen har utvecklingen av moderna tekniker haft stor påverkan på 

generation Y (individer födda mellan år 1981 och 1999). Som följd av detta använder 

generationen i högre grad internet för kommunikation än de äldre generationerna. 

Generation Y har vuxit upp i ett samhälle med ökad kulturell och etnisk mångfald vilket 

påstås ha gett dem en större acceptans för andra individers olikheter. Detta uppges även 

ha påverkat deras roll på arbetsplatsen, då individer tillhörande generationen ofta bidrar 

med ett grupporienterat arbetssätt och en stark känsla av självsäkerhet (Glass, 2007). 

Forskningen visar även att generationen inte tvekar att uttrycka funderingar och åsikter i 

sin kommunikation, där de ofta ifrågasätter organisationers funktioner (Lyon et al, 

2005).  

 

Omfattande forskning visar att generation Y främst kommunicerar genom FTF och 

internetbaserade kommunikationskanaler. De påstås även vara öppna för nya och 

innovativa tekniker, vilket är en egenskap som skiljer generation Y mot de äldre 

generationerna (Eckleberry-Hunt & Tucciarone, 2011). Venter (2017) förklarar att 

individer i generationen är skickliga i sin FTF kommunikation, men att de hellre 

föredrar att kommunicera genom internetbaserade kanaler såsom sociala medier och 

snabbmeddelanden. Men trots att generation Y värderar internetbaserade 

kommunikationskanaler högt, visar ny forskning att generationen använder epost 

mindre i den interna kommunikationen än de äldre generationerna. Epost används till 
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störst del när generationen kommunicerar mindre viktig information, exempelvis när de 

behöver få en enkel fråga besvarad av en medarbetare (Woodward & Vongswasdi, 

2017).  

 

Trots att generation Y, precis som de äldre generationerna, föredrar vissa specifika 

kommunikationskanaler visar forskning att denna generation anpassar användningen av 

kanaler efter arbetsplatsen. Genom deras öppenhet för nya tekniker och innovationer är 

de även öppna för att använda nya kommunikationskanaler. Öppenheten för 

användningen av nya kommunikationskanaler påstås bero på att generation Y värderar 

relationer på arbetsplatsen högt och att de därför ofta anpassar sin användning efter 

vilka kommunikationskanaler som föredras av organisationens övriga medlemmar 

(Becan & Smutny, 2016). 

 

2.6 Teoretisk modell 
Vad som är ett centralt begrepp inom vår teoretiska modell är effektiv kommunikation. 

Inom denna studie har vi utgått ifrån följande definition om effektiv intern 

kommunikation: 

 

“Intern kommunikation kan förklaras som effektiv om den accepteras och anses vara 

funktionell av medarbetare.” (Welch, 2012).   

 

Utifrån studiens samlade teori presenteras nedan en sammanfattande teoretisk modell 

med efterföljande förklaring över de aspekter som anses nödvändiga för att uppnå 

effektiv kommunikation mellan ledare och medarbetare. 
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Figur 4: Sammanfattande teoretisk modell. 

 

För att ledare inom organisationer ska ha möjlighet att föra en effektiv kommunikation 

med sin medarbetare behöver ledaren välja rätt intern kommunikationskanal. I val av 

kanal visar vår teoretiska modell att ledare behöver ta hänsyn till medarbetarens 

generationstillhörighet och kommunikationens innehåll.  

 

Intern kommunikationskanal 

I val av intern kommunikationskanal behöver ledaren avgöra om en värdefull eller en 

icke värdefull kommunikationskanal ska användas. En kommunikationskanal anses vara 

värdefull enligt MRT teorin om den uppfyller följande tre kriterier (Daft & Lengel, 

1988):    

➢ En förmåga att hantera flera informationssignaler samtidigt. 

➢ Potential för snabb återkoppling genom kanalen. 

➢ Kanalen måste vara personlig. 

 

Genom att medarbetarnas generationstillhörighet kan påverka hur effektiv en intern 

kommunikationskanal uppfattas (Anantatmula & Shrivastav, 2012). Påverkar 

medarbetarens generationstillhörighet (BB, X eller Y) om en kommunikationskanal 

anses vara värdefull eller icke värdefull. Då medarbetare av olika generationstillhörighet 
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skiljer sig i sin uppfattning om i vilken utsträckning en kommunikationskanal anses 

vara värdefull eller inte, behöver ledaren ta hänsyn till generationstillhörighet i val av 

kommunikationskanal. I den sammanfattande teoretiska modellen ovan representerar 

den blå pilen Generationstillhörighet och visar dess påverkan på hur värdefull en 

kommunikationskanal anses vara.  

 

Innehåll 

Den andra aspekten i val av kommunikationskanal baseras på den tänkta 

kommunikationens innehåll, där ledaren avgör om innehållet kan uppfattas som 

rutinmässigt eller ej rutinmässigt. Ej rutinmässigt innehåll är exempelvis feedback och 

problemlösning. Rutinmässigt innehåll avser bland annat enkel arbetsrelaterad 

information.  

 

Effektiv kommunikation 

För att uppnå effektiv kommunikation behöver en värdefull kanal användas för att 

förmedla innehåll som är ej rutinmässigt. Eller när rutinmässigt innehåll ska förmedlas, 

bör en icke värdefull kanal användas. 

 

Felkommunikation 

Om en värdefull kanal används för att förmedla rutinmässigt innehåll, uppstår 

felkommunikation. Felkommunikation i detta fall innebär ett data- och 

informationsöverflöd då onödiga signaler genom användning av en värdefull kanal leder 

till förvirring och överflödig betydelse. Felkommunikation uppstår även om en icke 

värdefull kanal används för att förmedla ett ej rutinmässigt innehåll. Felkommunikation 

uppstår därför på grund av brist på information då kommunikationen förmedlas med för 

få signaler för att mottagaren ska fånga hela meddelandet (Daft & Lengel, 1988). 
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3. Metod 
I detta kapitel beskrivs metoden som använts i studien. Först diskuteras studiens 

forskningsansats, strategi och design. Därefter presenteras studiens specifika metodval 

som diskuteras utifrån metodteori och studiens arbetsgång. Avslutningsvis behandlas 

studiens kvalitet utifrån kvalitetskriterier. 

 

3.1 Forskningsansats 
Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2016) har det vetenskapliga förhållningssättet en 

betydande roll för en studies kvalitet och trovärdighet. Författarna menar att det 

vetenskapliga förhållningssättet påverkar arbetet och tolkningen av en studies insamlade 

empiri. Den forskningsansats som har tillämpats inom denna studie grundar sig i den 

hermeneutiska traditionen. Utifrån vårt syfte och våra forskningsfrågor gjorde vi en 

bedömning att studien var i behov av en forskningsmetod som fokuserar på förståelse 

och tolkning, vilket gjorde valet av ett hermeneutiskt synsätt naturligt. Hermeneutiken 

beskrivs enligt Bryman och Bell (2017), som en kunskapssyn som grundar sig i mening, 

tolkning och kunskap. Författarna förklarar vidare att den centrala idéen inom 

hermeneutiken är att forskare ska sätta sig in i respondenternas situation och skapa en 

förståelse för den. Utifrån Bryman och Bells (2017) resonemang förstod vi att ett 

tolkande synsätt gjorde det möjligt för oss att skapa en ökad förståelse för hur 

medarbetare uppfattar olika kommunikationskanaler. Eftersom studien genomförts ur ett 

medarbetarperspektiv, tilläts vi genom den hermeneutiska traditionen fånga upp och 

skapa förståelse för deras personliga åsikter och värderingar. Vår forskningsansats har 

således bidragit till att samla in relevant information, vilket hjälpt oss att svara på 

studiens angivna forskningsfrågor och syfte. 

 

3.2 Forskningsstrategi  
I genomförandet av studien har en kvalitativ forskningsstrategi använts. Enligt Bryman 

och Bell (2017) lägger en kvalitativ forskningsstrategi fokus på att studera hur individer 

upplever och uppfattar sin sociala verklighet. Detta överensstämde med vår studies 

avsikt, vilket var att beskriva hur medarbetare uppfattar den interna kommunikationen 

med ledaren. Bryman och Bell (2017) menar att studier av människor kräver en speciell 

metod. Den metod som vi använde i denna studie är den som Mason (2002) förklarar 

som den mest använda i kvalitativ forskning, nämligen intervjuer. Forskaren fortsätter 

och menar att kvalitativa intervjuer är fördelaktiga att använda vid undersökning av 

människors erfarenheter, agerande och uppfattningar. Sett till detta påstående var 
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kvalitativa intervjuer en väl lämpad metod för att besvara vårt syfte och våra 

forskningsfrågor.  

 

Vår kvalitativa forskningsstrategi har tillåtit oss att tolka studiens insamlade material. 

Tolkningen har bidragit till att få ökad förståelse för den sociala verklighet som 

medarbetare befinner sig i. Valet av att tolka studiens insamlade material föll sig för oss 

naturligt, då Bryman och Bell (2017) redogör för att tolkning tillåter forskare att skapa 

sig en förståelse för människors sociala verklighet. Andersen (1994) tillägger att 

forskaren genom tolkning av insamlat material kan dra slutsatser som bidrar till ökad 

kunskap. Vi tilläts genom tolkningen av studiens empiri dra slutsatser som svarade mot 

forskningsfrågorna och som genererade ökad kunskap hos oss.  

 

3.3 Tillvägagångssätt 
I denna del förklaras vårt tillvägagångssätt och hur det har utformats för att besvara vårt 

syfte och våra forskningsfrågor. Nedan presenteras en modell genom figur fem som 

illustrerar vårt tillvägagångssätt genom att belysa studiens olika beståndsdelar och 

förklara förhållandet mellan vår teoretiska referensram och empiri. Pilarna i figur fem 

symboliserar metoden i vår studie, där vi som inledning till arbetet genomförde en 

litteratursökning baserat på studiens syfte och forskningsfrågor. Litteratursökningen 

ligger som grund för den sammanställda teorin som presenteras inom den teoretiska 

referensramen och redogör för centrala modeller i vår studie. Den teoretiska 

referensramen låg därefter som grund för utformandet av ett intervjuformulär som 

användes i intervjuerna som genomfördes med syftet att samla in empiriskt material. I 

analysen ställdes den bearbetade empirin och den teoretiska referensramen mot 

varandra. Detta hjälpte oss att urskilja likheter och skillnader mellan vår empiri och 

tidigare forskning. Analysen mynnade därefter ut i ett teoretiskt och praktiskt bidrag. 

Hur vi har gått tillväga mer specifikt inom varje del förklaras detaljerat i kommande 

avsnitt.  
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Figur 5: Modell för tillvägagångssätt. 

3.3.1 Litteratursökning 

I studiens inledande fas var vi i behov av litteratur som kunde användas för att öka vår 

kunskap inom intern kommunikation mellan ledare och medarbetare, både på fördjupad 

och grundläggande nivå. Bryman och Bell (2017) menar att en sökning av existerande 

forskning skapar en kunskap hos forskaren om vad som tidigare forskning åstadkommit 

inom området. Vi insåg därför att vi var i behov av att söka aktuell litteratur för att 

skapa en förståelse för hur forskningen såg ut inom området just då. Enligt Ejvegård 

(2009) kan litteratur i forskningssammanhang avse vetenskapliga artiklar, böcker, 

avhandlingar, rapporter och essäer. Denna litteratur kan hittas genom sökningar via 

databaser med hjälp av nyckelord eller sökord som berör ämnesområdet.  För att söka 

efter grundläggande litteratur granskade vi böcker i högskolans bibliotek. För att söka 

fördjupad litteratur användes framförallt databaser såsom Emerald Insight, Google 

Scholar och Jstor. Genom att använda nyckelord såsom internal communication, 

effective communication, communication channels och generations eller kombinationer 

av dessa kunde vi hitta vetenskapliga artiklar som var relevant till det ämnesområde 

som vi ville undersöka i vår studie. Genom att granska referenslistan i de vetenskapliga 

artiklarna som samlades in, kunde vi hitta ytterligare vetenskaplig litteratur och artiklar.  
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3.3.2 Sekundärdata 

För att i ett tidigt skede i studien bilda oss en uppfattning om företaget där vi sedan 

samlade in studiens empiri, använde vi sekundärdata. Genom att söka information 

relaterad till företaget på internet, fann vi allmän information om företagets verksamhet, 

organisationens uppbyggnad samt ekonomiska uppgifter. Hox och Boeije (2005) menar 

att sekundärdata kan utgöras av tidigare presenterad information såsom offentliga 

dokument och information angående organisationer. Den sekundärdata som vi samlade 

in, användes i studien till att beskriva företaget. Information angående företagets 

verksamhet, organisatoriska struktur och ekonomiska uppgifter ansåg vi vara väsentliga 

i studiens företagsbeskrivning, då sådan information skapade en djupare förståelse för i 

vilket kontext empirin samlades in. 

     

3.3.3 Källkritik 

Efter det att litteratur och sekundärdata samlats in tolkades den utifrån källans 

trovärdighet, tillförlitlighet och relevans. Vi granskade kritiskt källorna till denna studie, 

då Alvesson och Sköldberg (2017) menar att litteraturen måste genomgå en kritisk 

tolkningsprocess enligt den hermeneutiska traditionen. Först och främst tog vi hänsyn 

till om materialet var äkta i den kontext som studerades i vår studie, vilket är viktigt 

enligt Ejvegård (2009) då det kan förekomma förfalskningar. För att avgöra huruvida 

vetenskaplig litteratur var pålitlig och tillförlitlig eller inte, undersökte vi bland annat 

hur ofta artiklarna var citerade i andra vetenskapliga texter. Vidare var vår ambition att 

använda de senaste artiklarna för att ligga så nära forskningsfronten som möjligt. Denna 

ambition tar stöd i Ejvegårds (2009) påstående om att det är det är positivt att använda 

en nyare källa framför en äldre. Litteratur som låg nära forskningsfronten hade däremot 

inte hunnit få många citeringar av annan forskning. Vi valde därför att komplettera den 

nyare forskningen med äldre och mer välciterad litteratur som ändå visade sig vara 

relevant inom den teoretiska referensramen.  

 

För att återkoppla till figur ett, utgjorde litteraturen som visade sig vara relevant, 

trovärdig och tillförlitlig grunden för den teoretiska referensramen. Vidare hjälpte den 

teoretiska referensramen oss att skapa en grundlig och fördjupad förståelse för 

ämnesområdet, vilket Bell (2006) förklarar som en styrka med sammanställningen av 

teori. 
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3.3.4 Semistrukturerade intervjuer 

Som figur fem visar (se sida 22), ligger semistrukturerade intervjuer som underlag för 

vår empiri. Intervjuerna som genomfördes kan förklaras som studiens primärdata. 

Varför intervjuer valdes som metod beror på Patel och Davidssons (2011) påstående, 

som menar att intervjuer är en fördelaktig metod i kvalitativ forskning. Bryman och Bell 

(2017) förklarar att semistrukturerade intervjuer utgår ifrån olika specifika teman men 

att respondenten får möjlighet att uttrycka sina svar relativt fritt. För att kunna göra 

intervjuerna, behövde vi först sammanställa ett intervjuformulär. Frågorna i 

intervjuformuläret baserades på den teoretiska referensramen och Bryman och Bells 

(2017) rekommendationer om hur semistrukturerade intervjuer bör genomföras. Vi 

sammanställde en rad olika teman baserat på nyckelord och begrepp som är centrala 

inom den teoretiska referensramen. För att respondenten skulle tillåtas att uttrycka 

alternativa idéer och synsätt, formulerade vi frågorna som ospecifika och öppna. Detta 

menar Bryman och Bell (2017) skapar flexibilitet och tillåter forskaren att anpassa 

frågorna efter hur intervjun utvecklar sig. För att nå den fulla potentialen i vårt 

intervjuformulär använde vi Bryman och Bells (2017) förslag på frågor som kan 

användas i intervjuformuläret. Frågorna är inledande frågor, sonderande frågor, 

tolkande frågor och uppföljningsfrågor, dessa presenteras i vårt intervjuformulär (Bilaga 

1). 

 

3.3.5 Pilotstudie 

För att ha möjligheten att kontrollera vårt intervjuformulärs kvalitet och korrigera det 

som skulle behövas, genomfördes en pilotstudie. Enligt Bryman och Bell (2017) innebär 

en pilotstudie att forskare provar att genomföra en intervju med en respondent. 

Författarna förklarar detta som fördelaktigt då forskarna tillåts att identifiera eventuella 

svagheter i intervjuformuläret samt korrigera andra faktorer som kan komma att påverka 

intervjun negativt. Vid pilotstudiens genomförande använde vi det första utkastet vi 

hade på ett intervjuformulär. Eftersom vi skulle genomföra en studie ur ett 

medarbetarperspektiv, valdes en respondent med den yrkeskategori som de riktiga 

intervjuerna senare genomfördes på. Genomförandet av pilotstudien gjorde att vi 

lyckades identifiera brister med vårt intervjuformulär, vilka korrigerades innan vi 

påbörjade genomförandet av intervjuerna som ligger som underlag för vår empiri.  
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3.3.6 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats och tog mellan 30 och 45 

minuter att genomföra. Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats för att 

vi skulle kunna anpassa oss efter deras arbetstider. Trost (2010) menar att det är viktigt 

att ta hänsyn till platsen där intervjuerna genomförs för att respondenterna ska känna sig 

bekväma med miljön. Att intervjuerna genomfördes på deras arbetsplats tror vi därför 

bidrog till att respondenterna kände sig bekväma. Bryman och Bell (2017) lyfter även 

att respondenter tenderar att känna sig underlägsna när det är flera intervjupersoner med 

och genomför intervjun.  För att ta ställning till detta valde vi att båda skulle delta under 

intervjuernas genomförande, men att en av oss skulle hålla i intervjun och en skulle föra 

anteckningar. Detta för att respondenten skulle få ett intryck av att det är en person som 

genomförde intervjun. Det faktum att en person genomförde intervjuerna och en person 

antecknade var även positivt inom ett annat avseende. Genom detta tillvägagångssätt 

kunde vi både lägga stor fokus på att genomföra intervjun på ett bra sätt, men även 

anteckna det som var väsentligt i intervjuerna, vilket Bryman och Bell (2017) lyfter som 

en styrka.  

 

De semistrukturerade intervjuerna som genomfördes hade som syfte att samla in 

information om hur interna kommunikationskanaler uppfattas av respondenterna. Vi 

inledde intervjuerna med att presentera vårt ämnesområde och vad vi önskade att uppnå 

med intervjuernas genomförande. På detta sätt fick respondenterna reda på vad 

materialet från intervjun skulle användas till. Ejvegård (2009) menar att en intervju till 

fördel kan inledas med en kort presentation av projektet och vad svaren från intervjun 

kommer att användas till. Vid intervjuerna användes ljudinspelning som hjälpmedel. 

Enligt Ejvegård (2009) är det bra att använda ljudinspelning vid intervjuer för att 

forskare då kan lägga större fokus på intervjun. Efter det att intervjuerna hade 

genomförts lyssnade vi på ljudinspelningen från intervjun och transkriberade det som 

sades till text. 

3.3.7 Urval 

Utifrån vår kvalitativa ansats var det viktigt för oss att välja respondenter som kunde 

svara på vårt intervjuformulär och tillföra information till studien. Enligt Alvehus 

(2013) kan studier behöva tillämpa flera urval, vilket har genomförts i denna studie. 

Urvalets första fas var att hitta ett företag som tillämpar en utbredd intern 

kommunikation. Genom att söka efter företag i Gävle kunde vi snabbt se vilka företag 
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som var lämpliga kandidater för undersökningen. Vi tog kontakt med en avdelningschef 

på det mest intressanta företaget och ställde frågor rörande deras verksamhet. På detta 

sätt kunde vi säkerställa att företaget tillämpar en utbredd intern kommunikation. Vid 

denna urvalsprocess fokuserade vi främst på att företaget skulle ha en utbredd 

kommunikation mellan ledare och medarbetare. Vilken typ av bransch företaget 

tillhörde var av mindre betydelse i detta urval.  

 

I urvalets andra fas valdes respondenterna till intervjuerna ut. Efter det att företaget 

meddelat oss att de var intresserade av att låta oss genomföra denna studie i deras 

verksamhet, informerade vi avdelningschefen att vi ville genomföra tolv intervjuer med 

deras medarbetare. Då studien avsåg att undersöka baby boomers, generation X och 

generation Y ur ett medarbetarperspektiv, var det viktigt att respondenterna var 

medarbetare. Det var även viktigt att fyra intervjuer genomfördes med respondenter 

tillhörande varje generation. Vidare var även företagets verksamhet av betydelse inom 

denna urvalsfas. Eftersom företaget bedriver en projektverksamhet, var det viktigt att 

medarbetare inom projektgrupper valdes ut. Medarbetarna inom denna yrkeskategori 

ansågs som lämpliga respondenter för vår undersökning då de har en utbredd 

kommunikation med ledaren inom projekten.  

 

Utöver de två urvalsfaserna som beskrivs ovan, tillämpades även ett 

bekvämlighetsurval. Enligt Bryman och Bell (2017) riktar sig denna sorts urval mot 

undersökningsobjekt som ligger nära till hands. Detta urval påstås vara fördelaktigt 

inom mindre forskningsobjekt som vill spara tid och kostnad. Urvalet ansågs därför vara 

lämpligt i denna studie då vi arbetade under en begränsad tidsram. För att spara tid 

ansåg vi att det var mest effektivt att välja ett företag inom Gävle. Det var av denna 

anledning som vi endast sökte efter lämpliga företag i Gävle kommun i den första 

urvalsfasen. På nästa sida presenteras respondenterna efter anonymitetskod, ålder och 

kön:  
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Figur 6: Tabell över respondenter. 

 

3.4 Etiska aspekter 
Det finns flera etiska aspekter att ta hänsyn till i genomförandet av en studie. Ryen 

(2004) betonar att de etiska aspekterna fungerar som skydd för att respondenten ska 

behandlas på ett korrekt vis och inte fara illa under insamlingen av data. Bryman och 

Bell (2017) sammanställer de etiska aspekterna som informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska 

förespeglingar.  

 

I enlighet med informationskravet har vi informerat respondenterna om 

undersökningens syfte. Respondenterna har blivit informerade att deras deltagande är 

frivilligt och att de inte behöver fullfölja sitt deltagande i datainsamlingen. Vi har 

därigenom tagit hänsyn till samtyckeskravet. Enligt nyttjandekravet samt 

konfidentialitets- och anonymitetskravet har den empiri som samlats in genom 

undersökningen behandlats med stor konfidentialitet, och empirin endast används till 

studiens ändamål. Alla respondenter har blivit informerade och är införstådda i att de är 

helt anonyma i vår studie. Vi har även haft en tydlighet och transparens angående 
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information om studien gentemot respondenter, för att inte förmedla falsk och 

vilseledande information angående studien.  

 

Enligt Ejvegård (2009) är det viktigt att alla som omfattas av en undersökning känner 

sig bekväma och neutrala för att resultatet av en studie inte ska påverkas negativt eller 

bli snedvridet. Genom att ta hänsyn till kraven för etiska aspekter anser vi att 

respondenterna vid intervjuerna fått goda förutsättningar för att känna sig bekväma och 

neutrala. En bekvämlighet hos respondenten menar Murray och Hughes (2008) 

motiverar ett starkare deltagande vilket gör insamlingen av empirin enklare. Sett till 

detta påstående, antas respondenterna i denna studie ha motiverats till att svara på 

frågorna så utförligt som möjligt.  

 

3.5 Tematisk analys 
Med utgångspunkt i vår kvalitativa ansats, valde vi att tematiskt analysera vårt 

empiriska material. Braun och Clarke (2006) visar i sin studie att tematiska analyser är 

en ofta tillämpad metod inom kvalitativa studier, vilket motiverar vårt val av att göra en 

tematisk analys i denna studie. Braun och Clarke (2006) tillägger att en tematisk analys 

som analysmetod lämpar sig väl för studier som genomför intervjuer. Detta såg vi som 

ett ytterligare argument till att genomföra en tematisk analys då kvalitativa intervjuer 

användes som metod för att samla in empiriskt material. 

 

För att möjliggöra en analys av materialet som samlades in genom intervjuerna, valde vi 

att först bekanta oss med empirin. Detta förklaras enligt Braun och Clarke (2006) som 

en grundläggande förutsättning för den tematiska analysen. Vi bekantade oss med 

empirin genom att först transkribera intervjuerna till text och därefter läsa igenom 

samtliga transkriberingar. Eftersom att totalt tolv intervjuer genomfördes, hade vi ett 

stort underlag för att bekanta oss och skapa en förståelse för den empiri som vi samlat 

in. Genom att transkribera och läsa igenom samtliga intervjuer kunde vi även identifiera 

liknelser, skillnader och samband i empirin. Denna information kategoriserades därefter 

i koder, vilket Braun och Clarke (2006) förklarar som det andra steget i en tematisk 

analys.  

 

Efter det att koderna sammanställts, började vi att söka efter teman. Ett tema förklaras 

av Ryen (2004) som ett sammanhängande meningsfullt mönster inom materialet som 
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kan kopplas till en forskningsfråga eller syfte. Vi tog fram dessa teman genom att 

kategorisera koderna i grupper, där grupperna utgjordes av de interna 

kommunikationskanaler som används inom den undersökta organisationen. Grupperna 

ställdes därefter mot studiens teoriavsnitt och namngavs utifrån den. De teman som 

skapades var följande: FTF, röstsamtal, epost och chattfunktion. Vid namngivning av 

teman följde vi Braun och Clarkes (2006) rekommendation, som säger att namnen för 

teman ska vara informativt och kortfattat. Dessa teman delades in och presenterades 

indelade i generationer. Genom att ställa de tematiska grupperna mot teorin kunde vi 

också se om vi hade tillräcklig teori för att bemöta temat i analysen. Om det saknades 

teori i detta avseende, kompletterades teoriavsnittet med ytterligare relevant teori.  

 

Efter det att den bearbetade empirin sammanställts utifrån teman och indelad i olika 

generationer, ställdes denna mot teorin i en avslutande analys. Detta menar Braun och 

Clarke (2006) är det sista steget i en tematisk analys. Genom denna analys kunde vi 

jämföra de undersökta generationerna och fastställa likheter, skillnader och avvikelser 

där emellan. Denna jämförelse presenteras under analysens första underrubrik (5.1) 

Genom att jämföra generationerna kunde vi dessutom identifiera ytterligare teman, vilka 

var: relation, organisatorisk kontext och informationsöverflöd. Dessa presenteras under 

analysens andra underrubrik (5.2). Analysen låg därefter som grund för de praktiska och 

teoretiska bidrag som presenteras i slutet av vår studie.  

 

3.6 Typologisering 
I vår studie har vi använt typologisering för att se vilka skillnader som finns mellan 

generationerna. Vi använde typologisering genom att tolka empirin för att se på två 

aspekter som påverkar val av kommunikationskanal. De två aspekterna var; Om 

generationerna anser att kommunikationskanalen är värdefull eller icke värdefull, samt; 

Om generationerna anser att kommunikationskanalen ska användas till att förmedla 

rutinmässigt eller ej rutinmässigt innehåll.   

 

Typologisk analys är en metod som används för att dela in individer ur en större 

heterogen grupp in i mindre relativt homogena grupper. De mindre homogena 

grupperna visar på skillnader som finns inom den större heterogena gruppen. En 

typologisering skapas genom att se på skillnader inom gruppen i stort, vilket kan avse 

exempelvis individers preferenser. Jämfört med andra metoder för dataanalys, har den 
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typologiska analysen en mer förenklad karaktär, och är inte baserad på komplexa 

statistiska verktyg (Gabor, 2009).  

 

Enligt Gabor (2009) sker en typologisering genom att genomföra en gruppindelning, 

kontrollera att skillnaderna inom varje grupp inte är för stora, samt slutligen klassificera 

insamlad information för respektive grupp. I första steget i analysen delade vi in 

respondenter efter generationstillhörighet, vilket i vår studie avsåg generation Y, 

generation X samt baby boomers, enligt Lancaster och Stillmans (2002) 

generationsindelning. Det andra steget i analysen var att se på respondenterna i en grupp 

och om deras likheter överensstämmer med varandra, för att säkerställa att skillnaderna 

inom grupperna inte var för stora. Genom att vi tolkade empirin, fastställde vi att 

respondenternas preferenser inte nämnvärt skiljde sig från varandra inom grupperna. I 

det tredje steget klassificerades grupperna mot det som studien avsåg att undersöka. Vi 

tolkade i detta steg empirin för att rangordna hur de olika generationerna ansåg att en 

kommunikationskanal var värdefull eller icke värdefull. Vi genomförde även en 

rangordning genom att vi såg på om kommunikationskanalerna med fördel skulle 

användas för att förmedla rutinmässigt eller ej rutinmässigt innehåll.  

 

Resultatet av vår typologiska analys presenteras visuellt i studiens Analysmodell (figur 

sju, sida. 45). 

 

3.7 Kvalitetskriterier 
I kvalitativ forskning behöver forskaren genom användning av kvalitetskriterier visa 

och säkerställa att studien är trovärdig (Bryman & Bell, 2017). Vi har därför i denna 

studie haft kvalitetskriterier för kvalitativ forskning i åtanke för att säkerställa att 

studien håller en så hög kvalitet som möjligt. I denna studie har vi dels utgått ifrån 

kvalitetskriterierna trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten i kvalitativ forskning delas 

in i delkriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Vi har 

även utgått ifrån kvalitetskriteriet som Bryman och Bell (2017) benämner som äkthet. 

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i en kvalitativ studie enligt Ely (1993) uppfylls genom 

respondentvalidering, där respondenternas har möjlighet att kontrollera att forskaren har 

gjort en korrekt tolkning av respondentens sociala verklighet. För att säkerställa att 
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studien höll en tillförlitlighet, lät vi samtliga respondenter ta del av studiens resultat 

efter det att undersökningen hade genomförts. Vid intervjuernas genomförande ställdes 

även kontrollfrågor för att säkerställa att vi förstått respondenten rätt. Detta menar 

Bryman och Bell (2017) visar på en tillförlitlighet. Vi upplever dessutom att samtliga 

respondenter genomgående har förstått de frågor som ställts under intervjuerna. Även 

detta anser vi vara positivt för studiens tillförlitlighet.   

 

Överförbarhet 

Överförbarhet påverkas av i vilken grad den ökade kunskap som studien bidrar till är 

överförbar och kan vara till nytta i andra kontext (Johannessen & Tufte, 2003). En 

kvalitativ studies överförbarhet påverkas enligt Bryman och Bell (2017) av hur väl 

forskaren beskriver och förklarar det som undersökts. Det faktum att undersökningen 

genomfördes inom en specifik organisation, anser vi begränsar studiens överförbarhet, 

då vi skildrat kontexten inom ett specifikt fall. Däremot har vi gjort detaljerade 

beskrivningar av situationerna och kontexten för det vi undersökt. Utifrån de detaljerade 

beskrivningarna kan läsaren då ta ställning till i vilken grad studiens resultat är 

överförbart till andra situationer.  

 

Pålitlighet 

En studies pålitlighet påverkas av hur väl och detaljerat forskaren beskriver 

genomförandet av alla delar från början till slut samt hur systematiskt och noggrann 

studien är genomförd (Ahrne & Svensson, 2011; Bryman & Bell, 2017). I denna studie 

har vi fokuserat på att beskriva tillvägagångssättet så tydligt och detaljerat som möjligt. 

Vi har även haft som ambition att genomföra undersökningen med hög noggrannhet. 

Detta anser vi har bidragit till en pålitlighet i vår studie.   

 

Konfirmering 

För att uppfylla kriteriet konfirmering i en kvalitativ studie menar Bryman och Bell 

(2017) att det är viktigt att forskaren inte låter sina egna värderingar och personliga 

åsikter påverka studiens resultat. För att svara mot kriteriet konfirmering har vi låtit en 

intern kvalitetsgranskare inom företaget bedöma korrektheten i vår tolkning av den 

insamlade empirin från respondenterna. Vi fick på så sätt en bekräftelse på att vi 

undvikit att våra personliga åsikter och värderingar påverkat tolkningen av studiens 
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insamlade data. Vi fick även en bekräftelse på att vi tolkat materialet från de kvalitativa 

intervjuerna på ett korrekt sätt.  

 

Äkthet 

För att svara mot det krav på äkthet som enligt Bryman och Bell (2017) ställs vid 

kvalitativ forskning, har vi genomfört intervjuer med respondenter som är medarbetare. 

Dessa respondenter kunde svara mot studiens syfte och ge en rättvisande bild av hur 

medarbetare uppfattar den interna kommunikationen. Genom att vi presenterat studiens 

resultat för respondenterna och företaget, har de som berörts av resultatet haft möjlighet 

att förstå den interna kommunikationen som de är delaktiga i. Genom att ta del av 

studiens resultat har respondenten även fått möjlighet att bättre förstå hur andra personer 

uppfattar den interna kommunikationen i företaget. Detta anser vi också skapat en 

möjlighet för respondenterna att vidta åtgärder för förbättring av den interna 

kommunikationen.  

 

3.8 Metodkritik 
Vi saknade erfarenhet från att genomföra semistrukturerade intervjuer, vilket kan 

betraktas som en brist i denna studie. Vi hade endast genomfört semistrukturerade 

intervjuer vid något enstaka tillfälle innan denna studie, vilket gjorde att vår skicklighet 

som intervjuare kan ifrågasättas. Detta kan ses som en brist då Harboe (2013) påpekar 

hur skickligheten hos intervjuaren påverkar insamlingen av data. Vår bristande 

erfarenhet av intervjuer kan därför ha påverkat insamlingen av empirin på ett negativt 

sätt.  

 

En annan brist i vår studie är att vi inte lade fokus på företagets könsfördelning i vårt 

urval av respondenter. Könsfördelningen hos respondenterna kan därför inte beskrivas 

som representativt för populationen av medarbetare inom företaget. Hade respondenter 

valts ut efter populationen, hade vi tydligare kunnat spegla den sociala kontexten i 

företaget. Detta hade även stärkt trovärdigheten för studien.  

 

Ytterligare en aspekt som har påverkat studiens trovärdighet är tidsbristen. Tidsbristen 

gjorde att endast ett begränsat antal intervjuer genomfördes, då Harboe (2013) menar att 

intervjuer är tidskrävande. Genom att ha mer tid till att genomföra fler intervjuer skulle 

detta ge ett mer trovärdigt resultat. Om mer tid funnits, hade den även kunnat användas 
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för att för att förbättra studiens tillförlitlighet och konfirmering. Detta då mer tid hade 

kunnat avsättas för respondentvalidering och granskning.  

 

4. Empiri 
I detta kapitel redovisas studiens insamlade empiri. Först presenteras en 

företagsbeskrivning för att visa det undersökta fallets kontext. Därefter presenteras det 

empiriska materialet med stöd av citat och påståenden från intervjurespondenterna. 

Respondenterna består av medarbetare, där var och en blivit tilldelad en 

anonymitetskod beroende på vilken generation de tillhör.  

 

4.1 Företagsbeskrivning 
Insamlingen av empiri genomfördes i en organisation som ingår i en koncern som 

bedriver arkitekt- och teknikkonsultverksamhet i privat sektor. Det undersökta 

företagets verksamhet är projektbaserat med kunder främst inom den offentliga sektorn, 

där den är fokuserad på infrastrukturmarknaden. Verksamheten omfattar drygt 500 

medarbetare och omsättningen år 2017 var drygt 1000 MSEK. Företaget är 

decentraliserat, där studien genomfördes på organisationens enhet för 

transportinfrastruktur. Verksamheten innefattar utformning och visualisering av 

projekteringsunderlag. Projekten varierar i omfattning där varje projekt drivs av en 

ansvarig projektledare och organisationen kring projekten varierar beroende på 

projektets storlek och komplexitet. Sett till den interna kommunikationen mellan ledare 

och medarbetare inom projekten används framförallt fyra kommunikationskanaler. 

Dessa är kommunikation via FTF, internetbaserade röstsamtal, epost och en 

chattfunktion. Kanalerna är djupt rotade i företagets verksamhet och utformade efter 

projektbaserat arbete. I den nedanstående presentationen av respektive generation utgår 

vi ifrån dessa fyra interna kommunikationskanaler. 

 

4.2 Baby boomers 
FTF 

Fysiska möten och kommunikation genom FTF anses enligt baby boomers vara den 

mest värdefulla kommunikationskanalen. Respondenterna ur generationen beskriver att 

kommunikation genom FTF kommunikation är enklast. Respondent BB1, BB2 och BB4 

betonar även att kommunikationskanalen är viktig för att skapa en bra social kontakt 

mellan chef och medarbetare. Varför FTF anses vara den mest värdefulla 

kommunikationskanalen beror enligt respondent BB1, BB3 och BB4 på att det är lättare 
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att kommunicera via FTF tack vare möjligheten att läsa av ansiktsuttryck och lättheten 

att ge respons. Detta påstås även av respondent BB1 motverka missförstånd i 

kommunikationen, då det är lättare att läsa av hur personen reagerar och det är lättare att 

korrigera meddelandet om det skulle misstolkas. FTF kommunikation anses alltid vara 

att föredra om möjlighet ges enligt baby boomers, dock påverkar avståndet mellan chef 

och medarbetare användningen av kommunikationskanalen. 

  

FTF kommunikation föredras i situationer med ej rutinmässigt innehåll såsom feedback, 

när viktiga beslut ska fattas och diskuteras, samt vid hantering av problem som 

uppkommit. I situationer då innehållet i kommunikationen berör feedback, som kan vara 

både positiv och negativ återkoppling, anser respondent BB1, BB2 och BB3 att FTF 

kommunikation är att föredra. Respondent BB2 uttrycker att “feedback ska man ta 

personligen i möte mellan fyra ögon”. Feedback förmedlas således med fördel genom 

FTF kommunikation. Däremot uttrycker respondent BB1 och BB3 att det inte alltid 

finns möjlighet till att kommunicera genom FTF. I de situationerna anser baby boomers 

att det är acceptabelt att feedback kommuniceras genom röstsamtal. 

  

Respondent BB1 beskriver att FTF kommunikation är att föredra vid “saker som rör 

beslut, viktiga frågor och problem”. Vid kommunikation av innehåll som rör viktiga 

beslut, anses FTF kommunikation behöva komplettering av skriftlig kommunikation. En 

annan respondent tillhörande baby boomers menar att det är viktigt att bekräfta ett 

beslut genom att även kommunicera beslut skriftligt via epost. 

  

Röstssamtal 

Röstsamtal anses av baby boomers vara den kommunikationskanal som värderas som 

näst mest värdefull efter FTF kommunikation. Respondent BB1 beskriver att “går det 

inte att använda FTF kommunikation, då är röstsamtal att föredra”. Även respondent 

BB4 menar vid kommunikation mellan två personer, är röstsamtal att föredra. Vid 

situationer då känsligt innehåll ska kommuniceras, anses röstsamtal fungera bra om 

ingen möjlighet till FTF kommunikation finns. Enligt respondent BB4 kan känsliga 

ämnen diskuteras via röstsamtal om möjlighet att sitta avskilt finns. Respondent BB3 

menar att möjligheten till att resonera med varandra, och ställa direkta följdfrågor, gör 

att röstsamtal kan användas vid kommunikation av känsliga ämnen om personerna inte 

befinner sig på samma plats.   
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Främst uppfattar generationen att röstsamtal är att föredra vid kommunikation av snabba 

frågor och svar, för att resonera och ta fram beslut samt när kommunikation via FTF 

inte är möjligt. Respondent BB2 förklarar att ett röstsamtal används för frågor som 

behöver besvaras, och att kommunikationskanalen framförallt används i det dagliga 

arbetet. En ytterligare fördelaktig funktion med röstsamtal är enligt samtliga 

respondenter möjligheten att dela sin datorskärm med den andra parten. Respondenterna 

förklarar vidare att de kan dela sina datorskärmar vid röstsamtal, vilket påstås underlätta 

diskussionen i samtalet. 

  

Kommunikationen via röstsamtal sker genom en internetbaserad applikation. Denna 

internetbaserade applikation möjliggör en kombination av röstsamtal, samtidigt som 

parterna kan se motpartens datorskärm. Denna kombination av två funktioner skapar 

möjlighet för parterna att se samma sak och föra en diskussion angående detta. 

Respondent BB2 beskriver hur denna kombination av funktioner används i 

kommunikationen: “då kan jag visa den jag pratar med en text eller ritning. Då kan vi 

diskutera runt det, vilket gör att vi inte missuppfattar varandra och vad vi pratar om.” 

  

Vid ej rutinmässigt innehåll anses inte röstsamtal vara att föredra av baby boomers. Ej 

rutinmässigt innehåll kan vara beslutsfattande, då föredrar respondenterna istället att 

kommunicera via FTF. En annan nackdel med röstsamtal anses vara bristen på 

dokumentation. Kommunikationskanalen kan därför vid behov av dokumentation enligt 

respondent BB1 och BB2 kompletteras med skriftliga kommunikationskanaler. BB3 

menar även att mindre brådskande ärenden med fördel kan kommuniceras via epost 

istället för genom röstsamtal. 

  

Epost 

Baby boomers vill i hög grad använda epost som komplement till andra interna 

kommunikationskanaler. BB2 beskriver följande: “när man har samtalat och kommit 

fram till en sak, då brukar jag skicka ett epostmeddelande för att förtydliga vad vi kom 

överens om. Bekräftelse på vad man kommit överens om i samtal är det bra med epost, 

för då har man det nedskrivet”. Detta citat visar att epost används för att skicka 

skriftliga bekräftelser på det som tidigare beslutas i kommunikation genom FTF eller 

röstsamtal. Samtliga respondenter i baby boomers anser att epost är en fördelaktig 
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kommunikationskanal för enklare diskussioner, detta då konversationen sparas i 

eposten. BB1 menar även att “smådetaljer funkar att skicka via epost”. Dock anses inte 

epost vara att föredra vid djupare och längre diskussioner. Respondent BB1 beskriver 

att en epostkonversation i ett sådant ärende skulle kunna bli oändlig för att komma fram 

till ett beslut. Epost förklaras även som fördelaktig att använda när ledaren inte är på 

plats, eller är upptagen. BB3 använder epost när det inte är ett brådskande ärende, då det 

är smidigare att skicka ett epostmeddelande, än att ringa och störa den andra personen. 

  

Vid ej rutinmässig kommunikation såsom feedback, anses epost inte vara en föredragen 

kommunikationskanal. Detta gäller både positiv och negativ feedback. Samtliga 

respondenter tillhörande baby boomers anser att feedback inte ska kommuniceras 

genom epost. Anledningen, menar BB2, är att “det blir så opersonligt om man skickar 

iväg feedback via epost, för jag som mottagare kan missförstå det som personen har 

skrivit”. 

  

Samtliga respondenter ur generationen beskriver att epost lämpar sig bäst vid 

kommunikation av rutinmässig information. Generationen uttrycker däremot att epost 

främst föredras vid kommunikation med flera personer samtidigt. Detta tolkar vi som att 

de inte upplever epost som en effektiv kanal i kommunikationen mellan ledare och 

medarbetare. BB4 menar att “det känns lite fånigt att skicka epost till bara en person 

som är i närheten. Då tycker jag att det är nackdel att skicka epost”. Respondenten 

beskriver även att andra kommunikationskanaler som upplevs mer värdefulla och mer 

sociala är att föredra i dessa situationer. Baby boomers upplever även ett 

informationsöverflöd genom epost. Samtliga respondenter uttrycker att det ofta 

kommuniceras för mycket genom epost, vilket gör det svårt för dem att ta till sig all 

information. Respondenterna menar därför att det är viktigt att försöka hantera och 

prioritera den stora mängden epost.   

  

Chattfunktion 

Chattfunktionen som kommunikationskanal föredras sällan av respondenterna 

tillhörande baby boomers. Den enda situationen där chattfunktionen är en föredragen 

kanal är vid kommunikation av kortfattad rutinmässigt innehåll. Respondent BB2 

beskriver att chattfunktionen kan vara lämplig för att ställa enkla frågor till någon som 

är upptagen i ett möte. Varför chattfunktionen är en föredragen kommunikationskanal i 
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dessa situationer är för att de kan ställa korta frågor och räkna med att få korta snabba 

svar. Dock upplever respondent BB3 att det ibland kommuniceras för mycket 

information genom kanalen, vilket respondenten hellre skulle vilja få kommunicerat 

genom epost. Respondent BB1 och BB3 menar att chattfunktionen även kan användas 

till att inleda kommunikation, genom att fråga om motparten har tid för ett röstsamtal 

eller ett fysiskt möte. 

  

Den stora bristen med chattfunktionen som baby boomers uttrycker är att de inte 

upplever den som en social kommunikationskanal. Respondent BB1 anser att 

“chattfunktionen fungerar mindre bra då det är svårare att uttrycka sig i skrift och det 

är svårare att veta om den man skriver med begriper vad man säger”. Detta citat visar 

att baby boomers anser sig själva ha svårt att uttrycka sig genom chattfunktionen, 

  

4.3 Generation X 
FTF 

FTF kommunikation förklaras som den mest värdefulla kommunikationskanalen enligt 

generation X. Samtliga respondenter inom generationen uttrycker att det är “enklare att 

uttrycka sig genom FTF” och att kanalen därför upplevs som effektiv. Varför det 

upplevs vara enklare att uttrycka sig genom FTF beror enligt respondent X3 på att 

kanalen tillåter individer att kommunicera genom icke verbala signaler. Dessa signaler 

kan enligt generationen vara kroppsspråk och ansiktsuttryck, vilka beskrivs som 

nödvändiga för att missförstånd inte ska uppstå mellan ledaren och medarbetaren. Ett 

annat argument till varför FTF upplevs som den mest värdefulla 

kommunikationskanalen hos generation X är den sociala kontakten som kanalen 

medför. Respondent X4 uttrycker att den sociala kontakten som FTF medför inte bara 

underlättar kommunikationen i sig. Den tillåter även enligt respondent X4 ledaren och 

medarbetaren att etablera en social relation vilket underlättar den interna 

kommunikationen mellan dem i allmänhet. 

  

FTF anses enligt generation X vara mer effektiv i vissa situationer. Respondent X2 och 

X3 menar att FTF är mest effektivt “när det uppstår problem i projekten eller mellan 

medarbetare”. Varför respondenterna upplever att FTF är effektivt i situationer som rör 

problematik är för att ledaren och medarbetaren vid problem undviker missförstånd 

genom kommunikationskanalen. Respondent X2 betonar även att det är svårt att 
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uttrycka sig i skrift om saker som rör problem och att det därför är bättre att 

kommunicera FTF i de situationerna. På så sätt kan det konstateras att generation X 

anser FTF är att föredra i situationer som rör problem. En annan situation där FTF 

förklaras som effektivt är vid feedback. Majoriteten av respondenterna i generationen 

anser FTF som kommunikationskanal är att föredra vid feedback. Om det rör negativ 

feedback menar respondent X4 att det är extra viktigt att FTF används som 

kommunikationskanal för att den inte ska missförstås. 

  

Det finns även situationer där generation X inte anser att FTF som 

kommunikationskanal är att föredra. Framförallt anser generationen att FTF inte är en 

effektiv för kommunikation som rör ren information. Respondent X1, X2 och X3 menar 

att de inte vill kommunicera genom FTF när det är mycket information som ska 

memoreras. De föredrar i dessa situationer istället att kommunicera genom text såsom 

epost. Respondent X1 uttrycker dessutom följande: “Det är lätt att man glömmer bort 

en del saker som sägs när man håller på med många projekt samtidigt”. Detta 

påstående visar att generation X inte föredrar att kommunicera genom FTF i situationer 

som rör informationsspridning för att de lätt glömmer bort vad som sägs. 

 

Röstsamtal 

Röstsamtal förklaras som den näst mest värdefulla kommunikationskanalen enligt 

generation X. Respondent X1 påstår att om möjlighet till FTF inte finns, “är det näst 

bäst att ringa”. Vidare menar respondenten att de ofta ingår i projekt med personer som 

sitter i hela landet, vilket gör att röstsamtal används som substitut för FTF 

kommunikation. Effektiviteten i röstsamtal anses enligt samtliga respondenter ligga i att 

båda parter tillåts kommunicera likt ett vanligt samtal och att de även har möjlighet att 

visa sina datorskärmar för varandra. 

  

Röstsamtal som kommunikationskanal anses enligt respondent X2, X3 och X4 vara 

fördelaktigt i situationer när en person har många frågor som behöver besvaras snabbt, 

då X2 menar att: “röstsamtal är effektiv när man har många frågor som kan vara svåra 

att förklara eller förstå”. Detta citat visar att frågor som kräver en dialog för att 

besvaras, bäst kommuniceras genom röstsamtal, i de fall där FTF inte är en tillgänglig 

kommunikationskanal. Kommunikationskanalen påstås framförallt enligt samtliga 

respondenter vara bra för diskussion av tekniska frågor, då de tillåts att dela sina 
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datorskärmar för varandra. Respondent X2 menar att “röstsamtal är jättebra för 

tekniska frågor för att jag kan visa min skärm, om personen inte finns på kontoret”. 

Kommunikationskanalens upplevda effektivitet tycks således enligt generation X bero 

på dess funktion av att visa sin datorskärm. 

  

Respondent X1, X2 och X3 anser att röstsamtal som kommunikationskanal inte är att 

föredra vid beslutfattande. Respondent X3 påstår att röstsamtal inte är fördelaktigt “i de 

situationer där man ska ha ett kvitto på ett beslut”. Detta då konversationerna genom 

röstsamtal inte sparas, vilket också betyder att personerna som deltog i samtalet inte har 

möjlighet att gå tillbaka för att se beslutet. I dessa fall, anser samtliga respondenter 

tillhörande generation X att röstsamtal till fördel kan kompletteras med epost. 

  

Epost 

Respondent X2 uttrycker att epost är fördelaktigt när “det är mycket information som 

man ska komma ihåg”, vilket även respondent X3 och X4 anser. Det kan därför 

konstateras att eposten anses vara effektiv för informationsspridning enligt generation 

X. Varför epost anses vara effektiv vid informationsspridning beror på att 

kommunikationen som sker via kanalen sparas. Genom att konversationen sparas menar 

generationen att de kan gå tillbaka i efterhand och se vad eposten innehöll för 

information. Detta förklaras som effektivt för att information rörande projekt eller 

allmän information lätt glöms bort om den inte finns i eposten. Generation X anser 

därför att epostens effektivitet bottnar i kommunikationskanalens funktion som sparar 

konversationer. 

  

Funktionen inom epost som sparar konversationer anses vara fördelaktigt i fler 

situationer än vid informationsspridning enligt generation X. Majoriteten av 

respondenterna menar att epost till fördel kan användas vid beslutsfattande. Respondent 

X3 uttalar att epost är effektivt när det behövs “en skriftlig bekräftelse på något som 

man kommit överens om”. Genom att beslutet hamnar i eposten menar respondenten att 

båda parter i konversationen har beslutet sparat, vilket gör att de kan gå tillbaka och 

kolla på beslutet igen om det skulle finnas behov för det. En annan situation där eposten 

anses vara effektiv är för frågor som inte är brådskande. Om epost används i dessa 

situationer menar respondent X1 och X4 att de tillåts svara på frågorna när de får tid för 

att göra det. Detta anses också vara effektivt för att konversationer sparas i epost. 
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Epost förklaras som en relativt värdefull kommunikationskanal enligt generation X. 

Respondent X1 uttryckte att epost kan användas för innehåll av mer känslig karaktär, 

såsom feedback. Detta visar att generation X anser att epost kan användas som 

kommunikationskanal för både allmän- och känslig information. Däremot uttrycker 

respondent X3 att det i vissa fall kan vara “lätt att bli missförstådd i epost”. 

Respondenten anser därför att det är viktigt att fokusera på hur eposten formuleras om 

den ska användas som kommunikationskanal för känsligt innehåll. Generellt sett 

förklarar generation X epost som en tämligen värdefull kommunikationskanal, där den 

enligt X2 kan användas i de flesta situationer. Men trots kanalens upplevda effektivitet, 

anser samtliga respondenter att de får för mycket epost. Detta menar X2 ofta leder till en 

stressig arbetssituation. X1 uttryckte att “ibland kan det bli så att man får väldigt 

många korta frågor, och det tycker jag är dumt via epost”. Detta citat visar att 

generation X upplever ett överflöd av epost och att det delvis beror på hur 

kommunikationskanalen används. 

 

Chattfunktion 

Chatten är en kommunikationskanal som generation X anser är fördelaktig att använda 

för “korta meddelanden eller korta avstämningar”. Respondent X3 menar att det som 

främst kommuniceras genom chatten är korta bekräftelser om saker har uppfattats på ett 

korrekt sätt. Respondent X1 menar även att den är bra att använda för frågor om 

personer om de har tid för personliga möten genom exempelvis röstsamtal eller FTF. 

Generation X föredrar således att använda chatten som en inledande 

kommunikationskanal, för att sedan fortsätta kommunikationen genom en annan 

kommunikationskanal. 

  

Generation X påstår att chatten inte är att föredra för kommunikation som kräver 

diskussion. X1 menar att det bara är omständligt att chatta gånger då de har mycket att 

samtala om. Respondent X3 tillägger även: “det går inte att skriva hur mycket som helst 

via chatten. Det ska hållas till korta meddelanden och frågor bara”. Dessa citat antyder 

att generation X inte anser att chatten är fördelaktig för längre meddelanden, utan endast 

för korta meddelanden och frågor. När det kommer till att diskutera, anser respondent 

X3 att det är bättre att kommunicera genom FTF eller röstsamtal. 
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4.4 Generation Y 
FTF 

FTF kommunikation värderas som den mest värdefulla kommunikationskanalen enligt 

generation Y. Varför den värderas högst tycks delvis bero på att den hjälper till att skapa 

relationer på arbetsplatsen. Respondent Y1 menar att FTF värderas högst för att “man 

får en bättre relation när man pratar FTF”. De icke verbala signalerna i FTF 

kommunikation tycks även vara en orsak till varför FTF värderas som den mest 

värdefulla kommunikationskanalen. Respondent Y2, Y3 och Y4 uttrycker att 

kommunikation genom FTF tillåter personer att se ansiktsuttryck, vilket gör att 

kommunikationen får en personlig prägel. Den personliga prägeln påstås minska risken 

för missförstånd och att “saker tappas bort på vägen”. Kommunikation genom FTF 

minskar således risken för missförstånd enligt generation Y. 

  

Det finns flera situationer när generation Y föredrar att kommunicera FTF. Framförallt 

föredras kommunikationskanalen enligt samtliga respondenter vid feedback. 

Respondent Y1 beskriver att: “ska man få feedback så är FTF bäst”. Varför FTF 

förklaras som den bästa kommunikationskanalen vid feedback tycks bero på den 

personliga prägeln som tidigare diskuterades. Respondent Y2 upplever att FTF är bäst 

vid feedback för att kanalen tillåter individen att se ansiktsuttryck vilket gör 

kommunikationen mer personlig. FTF och dess personliga prägel menar Y1 är en 

nödvändighet vid feedback eftersom att sådan information kan vara känslig för 

personerna som är inblandade i kommunikationen. En annan situation när FTF föredras 

av generation Y är vid uppstart av projekt. Respondent Y3 anser att det är fördelaktigt 

att kommunicera via FTF i uppstart av projekt för att lära känna sin ledare i projektet. 

Även inom denna situation tycks det vara viktigt att etablera en social kontakt enligt 

generation Y. 

  

Den situation där kommunikation via FTF inte är att föredra är vid allmän 

informationsspridning. Respondent Y1 uttryckte följande: “om jag ska få textfakta, då 

tycker jag att man inte ska använda FTF för det känns helt onödigt”. I dessa situationer 

anser respondent Y3 att det är bättre att kommunicera ut informationen genom epost 

istället för att spara tid. Tidsaspekten är något som beskrivs som negativt med FTF som 

kommunikationskanal, vilket gör att den inte alltid är att föredra enligt generation Y. 

Respondent Y1 menar att kommunikationskanalen kräver en fysisk närvaro och att den 
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därför kan vara tidskrävande. Detta kan i vissa fall, om kanalen överanvänds, bli ett 

störningsmoment enligt respondenten. 

  

Röstsamtal 

Röstsamtal anses vara den näst mest värdefulla kommunikationskanalen efter FTF 

enligt samtliga respondenter inom generation Y. Respondent Y2 menar att röstsamtal 

“är det next best thing från att mötas FTF”. Varför röstsamtal är en högt värderad 

kommunikationskanal hos generationen tycks bero på tillgängligheten. Respondent Y2 

och Y4 menar att de flesta ledare och medarbetare inom projekt generellt sett är 

tillgängliga hela tiden för röstsamtal. Detta menar respondenterna gör att det är lätt att 

komma i kontakt med personer som de önskar kommunicera med. 

  

Generation Y vill helst kommunicera via röstsamtal de gånger som FTF inte är möjligt. 

Det vill säga när medarbetare och ledare inom projekt exempelvis inte befinner sig på 

samma kontor. Respondent Y1 säger följande: “jag vill kommunicera genom röstsamtal 

när jag har medarbetare på andra ställen”. Respondent Y4 menar också att röstsamtal 

är att föredra i de situationer när någonting behöver diskuteras med en person på annan 

ort. Detta visar att generationen föredrar röstsamtal som kommunikationskanal i de 

lägen när de är i behov av att diskutera någonting, då FTF kommunikation inte är 

möjligt. 

  

Samtliga respondenter i generation Y anser att röstsamtal inte är fördelaktigt i 

situationer som rör beslutfattande eller kommunikation av ärenden som är i behov av att 

sparas. Respondent Y2 uttrycker att röstsamtal inte är att föredra “om det är någonting 

som man tycker är väldigt viktigt och som man vill ska finnas kvar och dokumenteras”. 

I detta läge föredrar generation Y att epost används så att konversationen sparas. 

Respondent Y3 menar också att röstsamtal inte alltid är den mest fördelaktiga 

kommunikationskanalen vid diskussion av personliga eller känsliga frågor, då föredras 

istället kommunikation via FTF. Däremot menar respondent Y3 att detta inte alltid är 

möjligt, eftersom att projekt kan vara utspridda över flera orter. Då menar respondenten 

att röstsamtal används ändå, fast FTF vore att föredra. 
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Epost 

Epost anses av samtliga respondenter tillhörande generation Y vara en fördelaktig kanal 

för kommunikation av allmän information. Eposten anses framförallt vara lämplig när 

en person inte är på arbetsplatsen, där fördelen med epost ligger i möjligheten att spara 

konversationer enligt respondenterna. Denna möjlighet lämpar sig för att spara beslut 

och överenskommelser om hur de ska gå tillväga i arbetet. Även möjligheten till att 

bifoga dokument anses vara positivt med kommunikationskanalen. 

  

Dock beskriver respondent Y1, Y2 och Y3 att användning av epost är sämre för mer 

interaktiv kommunikation, där kommunikationskanalen inte lämpar sig för längre 

diskussioner. Inte heller föredrar respondenterna epost för kommunikation av feedback. 

Respondent Y1 beskriver att epost är dålig för feedback för att innehållet kan tolkas 

otroligt fel. Även respondent Y3 och Y4 menar att epost inte lämpar sig för ej 

rutinmässig kommunikation såsom problem eller feedback. Detta då det försvinner för 

mycket i kommunikationen vilket gör att innehållet kan misstolkas. Samtliga 

respondenter beskriver viss problematik med hur innehållet i kommunikation genom 

epost tolkas av mottagaren. Respondent Y2 menar att meddelanden med innehåll som 

kräver en viss betoning på ord, är svåra att få fram på ett bra sätt via epost. Även 

respondent Y3 menar att personer kan få en helt annan bild av vad som står, än vad det 

egentliga budskapet med eposten säger. Det är därför tidskrävande, då respondenten 

uttrycker att han måste lägga ner mycket tid på att formulera ett epostmeddelande som 

inte kan tolkas felaktigt av mottagaren. 

  

Samtliga respondenter i generation Y menar att epost helst inte ska användas i alltför 

stor utsträckning. Respondent Y3 önskar att ledare i högre grad kommunicerade genom 

andra kommunikationskanaler förutom epost. Detta då ledare tenderar att skicka för 

mycket epost. Samma problematik beskriver respondent Y1 och Y2, som menar att 

kommunikationen genom epost oftare kan kommuniceras genom andra 

kommunikationskanaler.   

  

Chattfunktion 

Chattfunktionen föredras av respondenter ur generation Y för korta frågor. 

Chattfunktionen beskrivs som en kanal som möjliggör en snabb direkt kommunikation, 

vilken gör den smidigare än epost för snabba frågor. Respondent Y2 anser att 
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chattfunktionen är bra för att kontakta någon som är upptagen i möte, men ändå få ett 

snabbt svar på sin fråga. Då kommunikationskanalen med fördel används för kort, 

snabb och direkt kommunikation, beskriver respondent Y1, Y3 och Y4 att kanalen inte 

ska användas till kommunikation av allt för mycket information. Detta på grund av 

begränsade möjligheter till att spara konversationer. 

  

Chattfunktionen uppskattas ofta, speciellt för kommunikation inom samma arbetsplats. 

Respondent Y1 förklarar att ”om man sitter på samma arbetsplats, ringer man inte, 

utan man använder chattfunktion eller FTF kommunikation”. Om det inte finns tid för 

FTF kommunikation föredras alltså chattfunktionen i denna situation. Även respondent 

Y3 uppskattar chattfunktionen i denna situation, men tillägger att kommunikationen 

genom kanalen tenderar att bli mer informell. Användning av chattfunktionen beskrivs 

mest ske med personer på arbetsplatsen som respondenten har god relation till. 

Respondent Y3 tillägger att användningen av chattfunktionen varierar beroende på vem 

som är mottagaren. 
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5. Analys 
I detta kapitel har studiens empiri och teori analyserats för att svara på 

undersökningens forskningsfrågor. För att besvara forskningsfrågorna sammanställdes 

en analysmodell utifrån studiens teoretiska modell. I analysmodellen visualiseras 

tolkningen av empirin.  

Utifrån tolkningen har respektive generation inom den undersökta organisationen 

typologiserats beroende på hur de värderar interna kommunikationskanaler samt i vilka 

situationer de önskar kommunicera genom dem. Vidare har de fyra cirklar i modellen 

sammanställts för att tydligare illustrera hur de undersökta generationerna förhåller 

sig till varandra vad gäller uppfattningen av kommunikationskanaler. Analysmodellen 

illustrerar således hur interna kommunikationskanaler uppfattas beroende på 

medarbetarens generationstillhörighet. Efter analysmodellen presenteras två rubriker, 

där den första svarar på den första forskningsfrågan, och den andra svarar på den 

andra forskningsfrågan. Forskningsfrågorna och analysmodellen presenteras nedan 

och på nästkommande sida: 

 

➢ Hur uppfattas interna kommunikationskanaler beroende på medarbetarens 

generationstillhörighet? 

➢ Hur kan ledare effektivisera kommunikationen med medarbetare utifrån 

generationernas preferenser av kommunikationskanaler? 
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Figur 7. Analysmodell  

 

5.1 Interna kommunikationskanaler  
FTF 

Vad som tydligt illustreras inom figur sju, är att kommunikation genom FTF värderas 

som den mest värdefulla kanalen av samtliga generationer som undersökts. Det vill säga 

baby boomers, generation X och generation Y. Detta ligger i enighet med tidigare 

forskning som säger att kommunikation genom FTF är den mest värdefulla 

kommunikationskanalen hos generationerna (Prensky, 2001; Venter, 2017; Woodward 

& Vongswasdi, 2017).  Det faktum att generationerna värderar FTF kommunikation 

som mest värdefull stämmer även överens med Daft & Lengels (1988) MRT-hierarki, 

som menar att FTF är den mest värdefulla kommunikationskanalen. Motiven till varför 

FTF förklaras som den mest värdefulla kommunikationskanalen är desamma hos 

generationerna. Alla tre generationer anser att FTF är den mest värdefulla 

kommunikationskanalen för att den tillåter återkoppling och främjar sociala relationer 

genom de icke verbala signalerna som kanalen innefattas av. Dessa motiv är enligt 
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tidigare forskning kriterier för värdefulla kommunikationskanaler (Daft & Lengel, 1988; 

Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

  

Sett till vilka situationer som medarbetare tillhörande generationerna föredrar att 

kommunicera genom FTF, visar figur sju att baby boomers skiljer sig åt mot generation 

X och generation Y. Analysmodellen visar att baby boomers anser att FTF kan 

användas för både rutinmässigt innehåll och ej rutinmässigt innehåll. De andra två andra 

generationer anser endast att FTF är att föredra vid feedback och problem, vilket kan 

beskrivas som kommunikation med ej rutinmässigt innehåll. Denna skillnad bottnar i att 

baby boomers aldrig upplever att kommunikation genom FTF blir ett störningsmoment i 

deras dagliga arbete, vilket strider mot tidigare forskning som säger att FTF inte alltid är 

att föredra (Daft & Lengel, 1988; Jacobsen & Thorsvik, 2014). Generation X och 

generation Y passar däremot in under dessa teorier. Detta då de anser att FTF endast är 

att föredra i kommunikation med ej rutinmässigt innehåll. Vidare illustreras en liten 

skillnad mellan generation X och generation Y i analysmodellen (figur sju) när det 

kommer till FTF kommunikation. Modellen visar att generation Y i högre grad anser att 

FTF bör användas för kommunikation av ej rutinmässigt innehåll än vad generation X 

gör. Detta tolkar vi som att generation Y i större utsträckning upplever att FTF blir ett 

störningsmoment i deras dagliga arbete, om den används inom kommunikation av 

rutinmässigt innehåll. 

 

Röstsamtal 

Röstsamtal värderas av samtliga tre generationer i studien som den 

kommunikationskanal som är näst mest värdefull efter FTF kommunikation. I 

analysmodellen (figur 7) presenteras att baby boomers, generation X och generation Y 

värderar kommunikationskanalen som värdefull. Användningen av röstsamtal lämpar 

sig framförallt för kommunikation med ej rutinmässigt innehåll. Detta i enlighet med 

MRT teorin som beskriver att telefonsamtal är den kommunikationskanal som värderas 

som näst mest värdefull (Daft & Lengel, 1988). 

  

Det föreligger olika anledningar till varför de tre generationerna värderar röstsamtal 

som den näst mest värdefulla kommunikationskanalen. Baby boomers värderar verbal 

kommunikation som mer värdefullt gentemot skriftlig kommunikation. I vår empiri 

beskrivs det att baby boomers föredrar att prata med mottagaren framför att skriva 
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meddelandet som ska kommuniceras. Prensky (2001) menar att baby boomers i större 

utsträckning än generation X och generation Y, kommunicerar genom verbal 

kommunikation jämfört med skriftliga internetbaserade kommunikationskanaler. 

Utifrån en tolkning av empirin kan vi se att denna teori stämmer överens med vår 

studie. 

  

Röstsamtal värderas som lika värdefull av både Generation Y och generation X. 

Woodward och Vongswasdi (2017) menar att generation Y värderar interaktiv 

kommunikation, vilket inkluderar röstsamtal, samt FTF kommunikation högst. 

Generation X anser att röstsamtal är en effektiv kommunikationskanal. Förklaringen är, 

enligt respondenterna tillhörande generation X, att kommunikationen är direkt riktad 

och möjliggör respons. Detta ligger i enlighet med Woodward och Vongswasdis (2017) 

studie som presenterar att generation X anser att röstsamtal är en effektiv 

kommunikationskanal. Bejtkovskýs (2016) påstår även att generation X anser att 

omedelbar och direkt riktad kommunikation med mottagaren är effektiv. Även detta 

påstående stämmer överens med vår studies empiri. 

  

Röstsamtal har förutom funktionen av ett traditionellt telefonsamtal även andra 

funktioner som möjliggörs av att kommunikationskanalen är internetbaserad. Samtliga 

generationer beskriver att röstsamtal kombineras med att dela varandras datorskärmar 

där de exempelvis kan visa dokument och prata samtidigt. Detta förklarar 

generationerna som orsaken till varför kommunikationskanalen anses vara värdefull. Vi 

gör därför tolkningen att samtliga generationer i detta fall anser att internetbaserade 

kommunikationskanaler är att föredra. Denna tolkning talar mot Venters (2017) 

påstående att baby boomers är obekväma i användningen av internetbaserad 

kommunikation. 

  

Generationerna skiljer sig i uppfattningen om innehållet ska vara rutinmässig eller ej 

rutinmässigt i kommunikationen genom röstsamtal. Tvetydigheten om vilket innehåll 

som anses vara fördelaktigt genom röstsamtal, beror på att samtliga generationer ser 

kanalen som en alternativ kommunikationskanal i situationer där FTF kommunikation 

inte är möjlig. Därför anger de undersökta generationerna att känsligt innehåll inte är att 

föredra genom kanalen, dock är detta innehåll accepterat i viss mån för diskussioner om 

arbetsuppgifter. Främst föredrar samtliga generationer innehåll som rör brådskande 
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frågor som kräver utförliga förklaringar, samt diskussioner genom kanalen. Röstsamtal 

är däremot inte en föredragen kommunikationskanal för beslutsfattande, då det inte 

finns möjlighet till skriftligt underlag. Baby boomers, generation X och generation Y 

anser då att kommunikationskanalen bör kompletteras med epost. Samtliga generationer 

är även överens om att röstsamtal inte är att föredra vid feedback, då de anser att FTF 

kommunikation är det bästa alternativet. Detta stöds av O´Neill et al (2015) som menar 

att kommunikation med olika innehåll såsom feedback och information om 

arbetsuppgifter kan behöva förmedlas genom olika kanaler.    

  

Epost 

Vid granskning av analysmodellen framgår det att baby boomers, generation X och 

generation Y värderar epost som olika värdefull. Epost påstås dock enligt samtliga 

undersökta generationer vara fördelaktigt för kommunikation av rutinmässig 

information som inte är brådskande. Fördelarna med kommunikationskanalen beskrivs i 

vår insamlade empiri vara arbetsrelaterad information som behöver sparar till ett senare 

tillfälle, samt att informationen kan förmedlas till personer som inte befinner sig på 

arbetsplatsen vid det tillfälle som kommunikationen sänds ut. Anledningen är enligt 

Heide et al (2005) att den internetbaserade kommunikationen i mindre grad är beroende 

av tid och rum.   

  

Främsta skillnaden i värderingen av kommunikationskanalen mellan generationerna 

beror på att generation X värderar epost som en förhållandevis värdefull 

kommunikationskanal. Anledningen är att generationen i större utsträckning föredrar att 

kommunicera ej rutinmässigt innehåll genom kanalen. I studien som Woodward och 

Vongswasdi (2017) genomförde, gjorde forskarna samma konstaterande, nämligen att 

epost värderas högre av generation X än vad den gör av baby boomers och generation 

Y. Skillnaden i uppfattning om kommunikationskanalen gentemot övriga generationer 

är främst att generation X anser att både rutinmässigt och ej rutinmässigt innehåll i 

större utsträckning med fördel kan kommuniceras genom epost. Ej rutinmässigt innehåll 

såsom feedback kan enligt generationen förmedlas genom kanalen, vilket baby boomers 

inte anser är lämpligt. Generation Y menar att positiv feedback kan förmedlas genom 

epost, men däremot inte negativ feedback. Även Woodward och Vongswasdi (2017) 

beskriver detta genom att påstå att de två yngre generationerna har en högre acceptans 

för feedback genom epost, gentemot baby boomers. Trots olika acceptans för feedback 
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genom epost hos generationerna, beskriver samtliga generationer att problematiken med 

epost ligger i risken för missförstånd och feltolkning av meddelandet. 

  

I och med att generation X värderar epost som en någorlunda värdefull 

kommunikationskanal, anses epost vara en nästan lika värdefull kommunikationskanal 

som röstsamtal. De två kommunikationskanalerna beskrivs i stor utsträckning vara 

lämpliga för samma typ av information enligt generation X. Dock beskriver 

generationen att en fördel med epost är att den inte stör mottagaren i samma 

utsträckning som ett röstsamtal. Detta menar även Woodward och Vongswasdi (2017) 

som beskriver att generation X anser både epost och telefonsamtal är effektiva 

kommunikationskanaler för generell arbetsinformation och enkla arbetsrelaterade 

frågor. 

  

Även generation Y sticker ut i värderingen av epost, som anser att 

kommunikationskanalen i hög grad är en lika värdefull kommunikationskanal som 

chattfunktionen. Bristen på omedelbar respons, och att hanteringen av informationen 

genom kanalen är tidskrävande beskrivs som anledningar till varför generation Y 

värderar epost lägre än övriga generationer. Generation Y föredrar i större utsträckning 

användning av andra kommunikationskanaler, såsom chattfunktion. Venter (2017) 

beskriver att generationen använder epost i mindre utsträckning än de äldre 

generationerna, då de föredrar att i större utsträckning kommunicera genom andra 

internetbaserade kommunikationskanaler. Detta tolkar vi vara fallet inom vår studie. 

  

Chatt 

Chattfunktion som kommunikationskanal beskrivs enligt analysmodellen (figur sju) 

som icke värdefull av samtliga generationer. Dock skiljer sig uppfattningen om vilka 

signaler som användningen av kanalen för med sig. Detta stöds av Trauth och Kwan 

(1984), som menar att kommunikation för med sig olika signaler beroende på genom 

vilken kanal som det förmedlas. Generation Y utmärker sig inom detta avseende och 

beskriver chattfunktionen som mer social och informell jämfört med de andra 

generationerna. Även möjligheten till snabb skriftlig kommunikation beskrivs som en 

anledning till varför generation Y ser fördelar med chattfunktionen. Det som skiljer 

chattfunktionen från epost enligt generation Y är snarare vilket innehåll som bör 

förmedlas genom respektive kanal. Venter (2017) förklarar att generationen föredrar 
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skriftlig kommunikation genom chattfunktioner, och att de använder epost i mindre 

utsträckning än de äldre generationerna. Baby boomers använder däremot sällan 

chattfunktionen, där svårigheten att uttrycka sig beskrivs som en anledning. Detta ligger 

i linje med Heng och Yazdanifards (2013) studie som menar att baby boomers sällan 

kommunicerar via chattfunktioner. 

  

Chattfunktionen föredras av samtliga generationer för kommunikation av kortfattat och 

rutinmässigt innehåll. Detta stämmer överens med MRT teorin, som beskriver att en 

icke värdefull kommunikationskanal bör användas för rutinmässigt innehåll (Daft & 

Lengel, 1988). Chattfunktionen lämpar sig främst enligt samtliga generationer för korta 

frågor och snabba svar. Ofta används chattfunktionen även för att inleda en 

konversation, för att sedan övergå till en annan kommunikationskanal. Baby boomers 

anser inte att kanalen är väsentlig för den interna kommunikationen då den 

kommunikation som förs genom chattfunktionen kan förmedlas genom en annan 

kommunikationskanal. Däremot är generation Y mer frekventa användare av 

chattfunktionen då den beskrivs som lämplig för kommunikation när mottagaren 

befinner sig på samma arbetsplats, i situationer då FTF kommunikation anses vara 

överflödig. Då generation Ys användning av chattfunktionen skiljer sig mot de äldre 

generationerna, anpassar generation Y sin användning av kommunikationskanalen efter 

vem mottagaren är och fungerar, samt vilken kommunikationskanal som mottagaren 

föredrar. Detta beskriver Becan och Smutny (2016) som en vanligt förekommande 

egenskap hos individer tillhörande generation Y.   

   

5.2 Val av kommunikationskanal 
Synen på effektiv intern kommunikation inom denna studie härstammar från Welch 

(2012) definition, som säger att intern kommunikation är effektiv om den accepteras 

och anses vara funktionell av medarbetare. Sett till denna studie, innebär definitionen att 

ledare behöver välja de interna kommunikationskanaler som accepteras och anses vara 

funktionella av medarbetare.  

 

Denna studie visar att ledare i viss grad behöver anpassa val av intern 

kommunikationskanal efter medarbetares generationstillhörighet för att föra en effektiv 

kommunikation. Genom studiens empiri och analysmodell har vi inte kunnat fastställa 

några starka skillnader mellan generationerna. Det föreligger snarare nyansskillnader i 
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generationernas preferenser av interna kommunikationskanaler. Detta illustreras tydligt 

i analysmodellen (figur sju). Modellen visar att generationerna till viss del skiljer sig åt i 

vilka situationer som de önskar kommunicera genom kommunikationskanaler samt hur 

de värderas. Men vid en överskådlig granskning av analysmodellen kan vi konstatera att 

generationerna ligger inom samma rutor. Detta innebär att MRT som Daft och Lengel 

(1988) presenterar är användbar för ledare i deras val av kommunikationskanal med 

medarbetare från alla tre undersökta generationerna. Det vill säga att ledare genom en 

användning av MRT kan kommunicera effektivt oavsett vad medarbetaren har för 

generationstillhörighet. 

  

Analysmodellen (figur sju) visar däremot att MRT-hierarkin som Daft och Lengel 

(1988) redogör för är i behov av en modifiering utifrån undersökningsobjektets 

organisatoriska kontext. Ledare inom organisationer behöver enligt analysmodellen 

själva värdera de kommunikationskanaler som används inom en organisation som 

värdefulla eller icke värdefulla. Även tidigare forskning ifrågasätter MRT-hierarkin och 

menar att den kan behöva modifieras efter dagens användning av 

kommunikationskanaler (Dennis & Valacich, 1999; Ferber et al, 2005; Ngwenyama & 

Lee, 1997). I denna studie har rangordningen baserats på den reella användningen av 

interna kommunikationskanaler inom den undersökta organisationen. Rangordningen 

ser ut enligt följande, där 1 är mest värdefull och 4 är minst värdefull: 1:FTF, 

2:röstsamtal, 3:epost, 4:chattfunktion. 

  

Vad vi har kunnat se genom denna studie, är att ledares val av intern 

kommunikationskanal i högre grad är påverkat av andra aspekter än medarbetarens 

generationstillhörighet. Som tidigare nämndes föreligger det inga stora skillnader 

mellan de undersökta generationerna i deras preferenser av kommunikationskanaler, 

snarare nyansskillnader. Detta menar även Woodward och Vongswasdi (2017), som 

påstår att det finns mer likheter än skillnader när det kommer till de tre generationernas 

preferenser av kommunikationskanaler. Vid tolkning av empirin framgår det av baby 

boomers, generation X och generation Y att val av intern kommunikationskanal är 

socialt präglat, och inte rationellt som MRT förespråkar. Precis som tidigare forskning, 

riktar således denna studie kritik mot MRT. Både Carlson och Zmud (1999) samt Fulk 

et al (1990) påvisar i sina studier att kritiken mot MRT bottnar i att teorin är objektiv 
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och oberoende av det sociala sammanhang som kommunikationen tar plats i. Detta har 

även visat sig vara en brist med MRT inom denna studie. 

  

För att besvara kritiken som riktas mot MRT, kompletterades MRT med SIT inom 

denna studie. SIT, som enligt Fulk et al (1990) och Bok et al (2012) står för att val av 

intern kommunikationskanal är socialt präglat, användes för att lyfta in medarbetarens 

generationstillhörighet i valet av kommunikationskanal. Vad vi har kunnat se är att 

MRT och SIT i högsta grad är kompatibla, vilket även Hambley et al (2007) framlägger 

bevis för. Det finns däremot, som vi tidigare nämnde, fler aspekter än medarbetarens 

generationstillhörighet som påverkar ledarens val av intern kommunikationskanal. MRT 

och SIT kan då användas för att lyfta in ytterligare betydande faktorer för att skapa en 

mer komplett och rättvis modell över val av intern kommunikationskanal. Vid tolkning 

av studiens empiri framgår det att relation, informationsöverflöd och organisatorisk 

kontext är aspekter som påverkar val av intern kommunikationskanal. Vi kommer nedan 

att analysera hur de undersökta generationerna anser att dessa aspekter påverkar 

ledarens val av interna kommunikationskanaler. 

  

Relation 

Vid tolkning av empirin, visar det sig att framförallt baby boomers och generation Y 

anser att val av intern kommunikationskanal är präglat av den relation som ledaren och 

medarbetaren har. Baby boomers och generation Y uttrycker framförallt att om ledare 

och medarbetare har en sämre relation eller inte har någon relation alls, är 

kommunikation via FTF att föredra oavsett innehåll i kommunikationen. Detta för att 

ledaren och medarbetaren enligt baby boomers och generation Y tillåts att bygga 

relationen genom kommunikationskanalen. Om ledaren och medarbetaren istället har en 

bra relation, kan andra mindre värdefulla kommunikationskanaler användas även för ej 

rutinmässigt innehåll. Detta då den goda relationen mellan ledaren och medarbetaren 

förhindrar att missförstånd uppstår mellan dem. Relationen mellan ledare och 

medarbetare kan beskrivas som en social aspekt, som Dennis och Valacich (1999) samt 

Suh (1999)  menar påverkar val av intern kommunikationskanal. 

  

Hur exakt relationen påverkar ledares val av intern kommunikationskanal är svårt att 

svara på. Detta då relationen mellan ledare och medarbetare inte är något som denna 

undersökning fokuserat på. Vi vill därför understryka att det tidigare resonemanget om 
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relationens betydelse i val av intern kommunikationskanal endast är en antydan. Det 

finns därför ett behov av att undersöka denna aspekts betydelse för ledares val av intern 

kommunikationskanal ytterligare för att skapa en större förståelse för den. Däremot har 

vi genom denna studie tillräckligt med underlag för att kunna anta att relationen är en 

aspekt som påverkar val av kommunikationskanal. Vår studie visar att vid 

kommunikation med framförallt baby boomers och generation Y, bör ledare välja att 

kommunicera genom FTF om relationen med medarbetaren är att betrakta som sämre. 

Om relationen redan är förankrad kan ledaren istället välja en mindre värdefull 

kommunikationskanal då relationen mellan dem förhindrar att missförstånd uppstår. 

  

Informationsöverflöd 

Samtliga respondenter, oavsett generation, upplever ett informationsöverflöd. Den 

interna kommunikationskanal som främst påstås bidra till överflödet är epost. 

Argumentet som Hiede et al (2005) presenterar om att organisationer tenderar att 

överanvända epost som kommunikationskanal tycks således även vara fallet inom den 

undersökta organisationen. Alla de tre undersökta generationerna menar att 

informationsöverflödet via epost medför en ökad stress i deras arbete. Att de på egen 

hand hanterar, kategoriserar och prioriterar den stora mängd epost som mottas beskrivs 

inte vara tillräckligt. Informationsöverflödet som generationerna upplever genom epost 

kan enligt Kupritz och Cowell (2011) bero på att kommunikationskanalen används på 

ett felaktigt sätt. Respondenterna förklarar att det därför är viktigt att eposten hanteras 

på rätt sätt och att den endast skickas till de personer som direkt berörs av 

informationen.   

  

Vad som är intressant rörande informationsöverflödet via epost, är att 

kommunikationskanalen upplevs som en effektiv kommunikationskanal trots att den av 

alla de undersökta generationerna påstås medföra stress. Den generation som framförallt 

förklarar eposten som en effektiv kommunikationskanal är generation X. Varför 

kommunikationskanalen upplevs som effektiv, trots stressen den medför, tror vi beror 

på att eposten är djupt rotad i den undersökta organisationens verksamhet. I och med att 

eposten beskrivs som en del av organisationens verksamhet tror vi att detta har lett till 

en acceptans hos medarbetarna, och att informationsöverflödet som epost medför anses 

vara en del av kommunikationskanalens natur. Däremot anser vi att detta är en aspekt 

som ledare bör beakta i val av intern kommunikationskanal för att hämma 
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informationsöverflödet. Detta menar även Flora och Miles (2003), som hävdar att det är 

viktigt att ledare väljer kommunikationskanaler som förhindrar att informationsöverflöd 

uppstår. Eftersom att baby boomers, generation X och generation Y i studien anser att 

epost medför stress, behöver ledare se över användningen av epost för att inte påverka 

medarbetarens hälsa negativt. 

  

Kontext 

Vad vi har kunnat se är den interna kommunikationen beroende av organisationen som 

den tillämpas inom, vilket visar att valet av intern kommunikationskanal är 

kontextberoende. Detta menar även Welch och Jackson (2007) samt Turkulainen et al 

(2015), som påstår att den interna kommunikationen ser olika ut beroende på 

organisationen och dess verksamhet. Som tidigare nämnt har denna studie genomförts 

inom dimensionen som Welch och Jackson (2007) benämner som intern 

projektkommunikation. Denna dimension innefattar enligt forskarna diskussion av 

projekt, arbetsuppgifter i projekt etc. 

  

Undersökningsobjektets verksamhet har visat sig vara av betydelse för de tre 

generationernas uppfattning av kommunikationskanaler. Förutom att 

projektverksamheten påverkar ledares val av interna kommunikationskanaler enligt 

Welch och Jackson (2007) samt Turkulainen et al (2015), påverkas valet av projektets 

omfattning. Vad som framgår i empirin är att projekten inom den undersökta 

organisationen varierar i omfattning, där projekt kan vara både ortsbaserade eller 

utspridda i hela landet. I de projekt som är utspridda kan ledare och medarbetare vara på 

olika platser och det har visat sig påverka generationernas preferenser av 

kommunikationskanaler. Exempelvis lyfter empirin att FTF kommunikation inte är 

möjlig i projekt som är utspridda. Detta har gjort att röstsamtal används som substitut 

för kommunikation via FTF. Preferenser av interna kommunikationskanaler tycks 

därför påverkas mer av organisationens projektverksamhet och projektens omfattning än 

vad generationsskillnaderna gör. Det behöver däremot inte vara fallet inom andra 

organisatoriska kontexter, eftersom Welch och Jackson (2007) menar att den interna 

kommunikation ser olika ut beroende på vilken typ av verksamhet en organisation 

bedriver. 
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Generation Y visar en benägenhet vad gäller att anpassa val av kommunikationskanal 

efter mottagaren. Vår insamlade empiri visar att personer ur generation Y lägger stor 

vikt vid vem mottagaren är i val av kommunikationskanal. Anpassning i val av 

kommunikationskanal hos generation Y grundar sig i vem mottagaren är, hur den 

fungerar och vilken kommunikationskanal mottagaren föredrar. Becan och Smutny 

(2016) beskriver att generation Y i stor utsträckning anpassar användning av 

kommunikationskanal efter vilka som föredras av organisationens övriga medlemmar. 

Generationens vilja att anpassa val av kommunikationskanal efter organisationens 

övriga medlemmar visar att verksamhetens kontext påverkar hur de kommunicerar.   

  

Kön 

Medarbetares kön, har enligt studiens empiri ingen märkbar betydelse för medarbetares 

preferenser av interna kommunikationskanaler. Respondenter av olika kön visar ingen 

påtaglig skillnad i preferenser av interna kommunikationskanaler. Fördelningen mellan 

kön hos studiens respondenter representeras av åtta manliga respondenter och fyra 

kvinnliga respondenter. Fördelningen i kön mellan respondenter i studien anses dock 

inte vara optimal för att bedöma om det föreligger skillnader i män och kvinnors 

preferenser av kommunikationskanaler eller inte. Detta då könsfördelningen inte kan 

anses vara representativt för populationen. Den enda skillnad som kan fastställas mellan 

könen utifrån studiens empiri gäller anpassning och acceptans för verksamhetens 

nuvarande interna kommunikation. Kvinnor visar då en större anpassning i val av 

kommunikationskanal efter verksamhetens kontext. Studiens avsikt var dock inte att se 

på skillnader mellan könens benägenhet att anpassa val av kommunikationskanal efter 

verksamhetens kontext. Däremot kan denna observation vara intressant för fortsatt 

forskning. 
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6. Bidrag 
Detta kapitel avser att svara på studiens syfte som har varit: “Syftet är att få ökad 

förståelse för hur ledares val av interna kommunikationskanaler kan anpassas efter 

medarbetares generationstillhörighet och hur det kan bidra till en effektivare 

kommunikation mellan ledare och medarbetare”. Bidraget presenteras genom både en 

teoretisk och praktisk del. Därefter redogör vi för förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Teoretiskt bidrag 
Vad vi kunnat fastställa genom denna studie är att det finns fler likheter än vad det finns 

skillnader i de tre undersökta generationernas preferenser av interna 

kommunikationskanaler. Som tidigare nämndes i analysen, föreligger det inga större 

skillnader mellan baby boomers, generation X och generation Y i deras syn på 

kommunikationskanaler, utan snarare nyansskillnader. Medarbetarens 

generationstillhörighet ses därför inte som en avgörande aspekt i ledarens val av intern 

kommunikationskanal.  

 

De nyansskillnader som presenterats mellan generationerna vad gäller preferenser av 

interna kommunikationskanaler återspeglas inom tidigare forskning (Dabija et al, 2018; 

Eckleberry-Hunt & Tucciarone, 2011; Heng & Yazdanifard, 2013; Venter, 2017; 

Woodward & Vongswasdi, 2017). De nämnvärda skillnaderna är att generation X 

värderar epost högre än de andra generationerna, samt att generation Y värderar 

kommunikation genom chattfunktioner högre. För att ledare ska kunna föra en effektiv 

kommunikation med sina medarbetare visar denna studie att ledare, utöver de två 

nyansskillnader som presenterats, inte behöver anpassa val av intern 

kommunikationskanal efter medarbetarens generationstillhörighet.  

 

I analysmodellen (sida 45) redogör vi för att Daft och Lengels (1988) MRT kan 

användas av ledare i syfte att föra en effektiv intern kommunikation med sina 

medarbetare oavsett generationstillhörighet. Däremot har studiens kvalitativa ansats 

tillåtit oss att identifiera andra aspekter för ledare att beakta i val av interna 

kommunikationskanaler, som visat sig vara av större betydelse än medarbetarens 

generationstillhörighet. Dessa aspekter är relationen mellan ledare och medarbetare, 

organisatorisk kontext och informationsöverflöd. Däremot har studien inte varit inriktad 

mot att undersöka dessa aspekter, vilket har gjort att vi inte kunnat dra några vidare 

slutsatser för i vilken grad de påverkar ledares val av interna kommunikationskanal.  
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Det är inte enbart forskningsgapet om avsaknaden av en kvalitativ undersökning som 

bidragit till att vi kunnat fastställa övriga betydande aspekter för ledares val av interna 

kommunikationskanaler. Undersökningen kring studiens två andra forskningsgap, som 

är avsaknaden av ett medarbetarperspektiv och undersökningar i specifika 

organisationer, har bidragit till att skapa en ökad förståelse för ledares val av interna 

kommunikationskanaler. Detta visar att ledarens val av intern kommunikationskanal är 

subjektivt och beroende av sociala aspekter, vilket överensstämmer med viss tidigare 

forskning (Carlson & Zmud, 1999; Dennis & Valacich, 1999; Fulk et al, 1990). 

 

6.2 Praktiskt Bidrag 
Studien kan framförallt anses vara användbar för ledare inom organisationer som liknar 

det undersökta företaget vad gäller verksamhet. Denna studie kan ligga som underlag 

för ledare som önskar skapa sig en ökad förståelse för val av intern 

kommunikationskanal samt dess betydelse för effektiv kommunikation. Utifrån studiens 

bidrag kan det konstateras att ledare i praktiken inte behöver ta allt för stor hänsyn till 

medarbetarens generationstillhörighet. Bidraget visar däremot att ledare, verksamma 

inom liknande organisationer som det undersökta företaget, behöver ta hänsyn till 

relationen till sin medarbetare, organisatorisk kontext och informationsöverflöd i val av 

intern kommunikationskanal. Detta i syfte att föra en effektiv kommunikation med sina 

medarbetare. 

 

För att svara mot problemet i studiens problematisering, som är att 50 till 60 procent av 

medarbetare inom organisationer inte är tillfredsställda med hur den interna 

kommunikationen förmedlas till dem (Ruck & Welch, 2011). Kan vi se att 

medarbetarens generationstillhörighet inte är en del av detta problematik. Vi kan 

däremot genom denna studie urskilja ett annat praktiskt dilemma som tycks vara en del 

av detta problem. Dilemmat handlar om medarbetarnas upplevda informationsöverflöd 

genom framförallt epost. Ledare inom organisationer behöver, utifrån denna 

problematik, välja interna kommunikationskanaler som hämmar det upplevda 

informationsöverflödet. Detta för att öka medarbetares tillfredsställelse av den interna 

kommunikationen oavsett generationstillhörighet.  
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Denna studies förslag till fortsatt forskning riktar sig framförallt mot den kvalitativa 

dimensionen. Detta då det finns mycket intressant kunskap att hämta därifrån till 

ämnesområdet. Eftersom att ledares val av interna kommunikationskanaler har visat sig 

vara kontextberoende kan vidare forskning undersöka hur generationer skiljer sig åt 

inom andra organisatoriska kontext vad gäller preferenser av kommunikationskanaler. 

Denna studie har även visat att generation X värderar epost högre än de övriga 

generationerna, och att generation Y värderar chattfunktioner högre än de andra två 

generationerna. Framtida forskning kan därför mer djupgående undersöka generation Xs 

användning av epost eller generation Ys användning av chattfunktioner.  

 

Förutom förslaget som kretsar kring generationer, vill vi även ge förslag till fortsatt 

forskning av annan karaktär som visat sig vara av betydelse för ledares val av interna 

kommunikationskanaler. Eftersom att denna studie visat att relationen mellan ledare och 

medarbetare kan påverka val av interna komunikationskanaler, vill vi dels ge som 

förslag att framtida studier kan undersöka hur ledare och medarbetares relationer 

påverkar val av intern kommunikationskanal. Vi har även genom denna studie kunnat 

fastställa att alla de undersökta generationerna upplever ett informationsöverflöd via 

epost. Vi vill därför även ge som förslag att vidare forskning kan undersöka 

informationsöverflödets betydelse för ledares val av intern kommunikationskanal. 
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Bilaga 1.  
 

Frågeformulär 

 

Inledande frågor 

➢ Hur gammal är du?  

 

Kommunikation 

➢ Skulle du kunna beskriva kommunikationskanalerna som används mellan dig 

och din ledare? 

➢ Vilka kommunikationskanaler tycker du fungerar bra? Varför? 

➢ Vilka kommunikationskanaler tycker du fungerar mindre bra? Varför? 

 

FTF kommunikation 

➢ I vilka situationer vill du kommunicera genom FTF kommunikation? 

➢ Varför vill du kommunicera genom FTF kommunikation i de situationerna? 

➢ Finns det andra kommunikationskanaler du skulle kunna tänka dig att använda i 

dessa situationer? 

➢ I vilka situationer vill du inte kommunicera genom FTF kommunikation? 

➢ Varför vill du inte kommunicera genom FTF i de situationerna? 

➢ Vilka kommunikationskanaler skulle du då kunna tänka dig att använda i dessa 

situationer istället? 

 

Epost 

➢ I vilka situationer vill du kommunicera genom epost? 

➢ Varför vill du kommunicera genom epost i de situationerna? 

➢ Finns det andra kommunikationskanaler du skulle kunna tänka dig att använda i 

dessa situationer? 

➢ I vilka situationer vill du inte kommunicera genom epost? 

➢ Varför vill du inte kommunicera genom epost i de situationerna? 

➢ Vilka kommunikationskanaler skulle du då kunna tänka dig att använda i dessa 

situationer istället? 
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Telefonsamtal 

➢ I vilka situationer vill du kommunicera genom telefonsamtal? 

➢ Varför vill du kommunicera genom telefonsamtal i de situationerna? 

➢ Finns det andra kommunikationskanaler du skulle kunna tänka dig att använda i 

dessa situationer? 

➢ I vilka situationer vill du inte kommunicera genom telefonsamtal? 

➢ Varför vill du inte kommunicera genom telefonsamtal i de situationerna? 

➢ Vilka kommunikationskanaler skulle du då kunna tänka dig att använda i dessa 

situationer istället? 

 

Elektroniska kommunikationskanaler 

➢ Vilka elektroniska kommunikationskanaler används i kommunikationen mellan 

dig och din ledare? 

➢ I vilka situationer anser du att de olika elektroniska kommunikationskanalerna är 

bra att använda? 

➢ Varför anser du att de är bra att använda i de situationerna?  

➢ I vilka situationer vill du inte kommunicera genom elektroniska 

kommunikationskanaler? 

➢ Varför vill du inte kommunicera genom elektroniska kommunikationskanaler i 

de situationerna? 

➢ Vilka kommunikationskanaler skulle du då kunna tänka dig att använda i dessa 

situationer istället? 

 

 

 


