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Sammanfattning 

 

För företag idag är det av stor betydelse att ha en fungerande interninformation. Syftet med 

denna studie var att belysa hur butikschefer och medarbetare i ett företag upplevde och 

definierade sin interninformation samt se hur interninformationen fungerade i nutiden och hur 

de eftersträvade att den borde fungera i framtiden. Målet var även att belysa vilka 

informationskanaler som ansågs vara mest informativa och fungerande. Elva intervjuer 

genomfördes och därefter analyserades data med hjälp av en induktiv tematisk analys. I 

studien framkom att de intervjuades upplevelse av interninformationen var positiv. Den 

viktigaste informationskanalen var muntlig information, vilket uppskattades av både 

butikschefer och medarbetare då denna kanal stimulerade till diskussion och ett möte ansikte 

mot ansikte som kunde förtydliga informationen. Tidsbrist och avancerade sökvägar kunde 

dock försvåra inhämtning av information från intranätet. Slutsatserna var att 

intervjupersonerna upplevde information som något viktigt inom företaget och flera uppgav 

att den var oerhört viktig för företagets existens.  

 

Nyckelord: Interninformation, informationskanaler, organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

For companies today, it is important to have functioning internal information. The purpose of 

this study was to illustrate how store managers and employees in a company experienced and 

defined their internal information, how the internal information works at present and how they 

wanted to obtain it in the future. Another goal was to highlight the information channels that 

were considered the most informative and functional. Eleven interviews were carried out and 

the data was analyzed using an inductive thematic analysis. The study proved that the 

experience of internal information was positive among the interviewees. The most important 

information channel was verbal information, which was appreciated by both store managers 

and employees. Verbal information gave the opportunity for discussions and face to face 

interactions that made it possible to clarify the information. The study revealed that lack of 

time and advanced searching paths may obstruct the collection of information. The conclusion 

was that the interviewees perceive information as something important within the company 

and several states that it was crucial for the company's existence. 

    Keywords: Internal information, information channels, organization 
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1 Introduktion 

Interninformation och kommunikation spelar en stor roll i arbetslivet samt i organisatoriska 

sammanhang och det är något som ständigt pågår inom företag (Welch & Jackson, 2007). 

Kommunikation ger en överblick över organisationen och chefer använder idag ungefär 70-80 

% av sin arbetstid till att kommunicera och informera andra personer (Simonsson, 2006). 

Heide, Johansson och Simonsson (2005) skriver att ordet kommunikation förklaras som en 

överföring av information. Information kan på så sätt ses som ett verktyg för att hålla ihop ett 

företag.  

          Den interna kommunikationen som enligt Wlech & Jackson (2007) innefattar den 

interna informationen spelar även en viktig roll när det gäller att utveckla en känsla av 

tillhörighet hos medarbetare. Denna känsla av tillhörighet anses vara en ”vi” känsla som 

tillåter människor att identifiera sig med sin arbetsplats (Wlech & Jackson, 2007). 

Interninformation är ett brett begrepp som innefattar mycket, det kan till exempel handla om 

samtal med närmsta chefen, e-post, ledningens information till medarbetarna och med 

varandra. Det kan också handla om hur olika arbetstagare uppfattar och tolkar budskap och de 

uppdrag som finns inom en organisation.  

          I litteraturen på området används två olika begrepp, interninformation och 

internkommunikation. Det tycks inte finnas någon klar gränslinje mellan de båda begreppen, 

ibland används de parallellt och i den mån begreppen definieras kan definitionerna skilja sig 

åt. Strid (1999) menar till exempel att internkommunikation handlar om en dubbelriktad 

process och att interninformation snarare har ett enkelriktat informationssyfte främst av 

kunskapskaraktär. Sveriges informationsförening (2011) å andra sidan menar att 

interninformation är de strategiska budskapen som kan leda till ökad kunskap medan intern 

kommunikation handlar om hur budskapen processas och bygger på interaktivitet bland dem 

som deltar i processen. Då litteratur kring ämnet blandar begreppen kommer vi i 

genomgången av litteraturen inte att skilja mellan begreppen utan använda det begrepp som 

respektive författare använt. I de avsnitt av uppsatsen som direkt berör vår egen studie 

använder vi däremot begreppet interninformation, i linje med Strids (1999) uppfattning, att 

interninformation har ett mer enkelriktat informationssyfte.   

          Överföring av information sker inom tolkningsramar, informationen som sänds ut 

tolkas nämligen av människor på olika sätt (Yeomans, 2008). En person lär sig inte bara rena 
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fakta utan assimilerar och omvandlar informationen och tolkar den i relation till den 

sociokulturella miljö där kunskapen är avsedd att användas (Yeomans, 2008).  

          Den kognitiva psykologin berör människans informationshantering och perception 

(Kaufmann & Kaufmann, 2006). Weiten (2006) menar att perception är en aktiv process i 

vilken människor tolkar och organiserar sina sinnesintryck subjektivt vilket innebär att en 

händelse kan tolkas olika av olika personer, utifrån detta går det att säga att anpassad 

kommunikation är viktigt. Perception innefattar både medvetna och omedvetna processer, 

som båda är med och översätter och förvandlar sinnesintrycken till information. 

1.1 Den interna informationens betydelse för organisationen 

Organisationskultur kan vara med och påverka uppfattningen samt tolkningen av information. 

Organisationskultur innefattar gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar 

som kontinuerligt utvecklas i en organisation då medlemmar och omvärlden samverkar med 

varandra (Heide et.al, 2005). De normer och värderingar som finns i kulturen är därför med 

och påverkar interninformationen och hur tolkningen av informationen ser ut, då 

organisationskulturen finns i de anställdas huvud. Alvesson (2001) anser att högre 

befattningshavare i företag alltid är med och influerar kulturen, då de betonar vad som är 

viktigt samt vad som inte anses vara lika viktigt. Befattningshavarna är också med och 

påverkar ramarna för hur företagets värld ska förstås, bland annat genom interninformation. 

Heide et. al (2005) menar att ett mer etablerat företag har en starkare kultur, detta kan 

innebära att befattningshavarna i vissa fall styr sina anställdas perception av 

interninformation. Simonsson (2006) menar att när en företagsledning upplever att deras 

budskap inte når ut skyller de ofta på mellanchefernas dåliga budskapsförmedling. 

Företagsledningen är inte medveten om att medarbetarna tolkar budskap i den interna 

informationen utifrån sina referensramar och att de därmed kan dra andra slutsatser och 

tolkningar än vad företagsledningen tänkt (Simonsson, 2006).  

          På vilket sätt en organisation kommunicerar och informerar anställda vid exempelvis en 

förändring har enligt Goodman och Truss (2004) visat sig vara av stor betydelse för 

förändringars fortskridande och framgång. Kommunikation och information kan därmed vara 

avgörande för de anställdas vilja och engagemang att stanna kvar i organisationen (Goodman 

& Truss, 2004). En god internkommunikation ökar också sannolikheten för att organisationer 

ska lyckas (Robson & Tourish, 2005). Strid (1999) menar att anställda på arbetsplatser har 

börjat ställa högre krav på att få information från ledningen om vad, hur och varför de ska 

göra vissa saker samt vad det förväntade resultatet kan tänkas bli. 
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          Forskning tyder på att internkommunikation även påverkar produktivitet, 

organisatoriskt lärande samt organisatorisk innovation (Garcia-Morales, Matias-Reche & 

Verdu´-Jover, 2011). Internkommunikation är därmed viktig för att företaget ska kunna ge 

sina anställda lärdomar, stimulera till nya idéer samt få dem att använda en skapande förmåga. 

Genom interninformation kan organisationer uppmuntra sina medlemmar att förvärva 

organisationens värderingar och även stimulera organisationens förmåga att ta emot initiativ 

från medlemmarna för att sedan kunna bli mer konkurrenskraftiga (Garcia-Morales et.al, 

2011). Ökad möjlighet till deltagande i internkommunikation och information kan bli en 

faktor för ökad integration, motivation och personlig utveckling bland anställda menar 

Garcia-Morales et.al (2011).  

          Wlech och Jackson (2007) menar att effektiv internkommunikation är avgörande för 

framgångsrika företag eftersom detta påverkar möjligheterna för cheferna att engagera 

medarbetare samt att nå företagets mål. Det kan därför för chefer vara av stor vikt att skapa en 

positiv attityd gentemot arbetsplatsen och företaget bland medarbetarna.  

 

1.2 Informationskanaler och deras betydelse 

Kontakten mellan olika nivåer i en organisation är viktig för informationens fungerande, detta 

för att uppnå entusiastiska engagemang för att sedan kunna nå organisatoriska mål samt skapa 

ett stödjande klimat som uppmuntrar till nya innovationer (Kanter, 1988). Inom företag blir 

det allt mer vanligt med en stor mängd av information vilket leder till ett överflöd som 

försvårar för medarbetarna att finna den information som kan anses viktig för dem (Heide 

et.al 2005). Strid (1999) menar att ju mer välinformerade medarbetare är desto bättre fungerar 

både verksamheten och individen, det gäller därför att försöka få alla medarbetare i 

organisationer att ta in den information som kan vara viktig för just deras arbete. Tidigare 

studier visar att anställda behöver mer specifik information för att sköta sitt arbete då 

informationen ofta är bristande (Robson & Tourish, 2005). Bristfälligheten innebär att 

människor inte får den kunskap de behöver för att klara av sitt arbete. Robson och Tourish 

(2005) menar vidare att problemen kring bristfällig information kan bero på de källor som 

informationen har kommit ifrån eller de kanaler som informationen har överförts via. Dessa 

kanaler och källor kan vara otydliga eller sända ut för mycket information vilket också kan 

vara svårt att handskas med.  

          Idag är det vanligt att större företag har någon form av informationsnätverk där alla de 

anställda kan förmedla och utbyta information. Kaufmann och Kaufmann (2005) menar att 

flera forskare hävdar att en informativ kompetens utgör en avgörande förutsättning för att 
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lyckas uppnå en effektiv ledning. Simonsson (2006) menar att dagens organisationer måste 

arbeta med att skapa ett så effektivt kommunikationssystem som möjligt för att vinna tid, få 

överblick samt få genomslagskraft. Ett kommunikationssystem består av tre olika delar 

(Simonsson, 2006); vem (intressenter), vad (innehåll) och hur (kanaler och 

kommunikationsformer). Dessa tre olika delar måste samverka för att få ett väl fungerande 

kommunikationssystem och då gäller det att anpassa information efter de olika kanalerna samt 

utifrån målgrupp. 

          Det finns många informationskanaler, dessa kanaler har olika låg respektive hög 

informationsfyllighet (Kaufmann & Kaufmann, 2005), med detta begrepp avses att vissa 

kanaler uppfattas som mer informativa och tydliga än andra kanaler. Något som har visat sig 

främja en effektiv interninformation är samtal ansikte mot ansikte, vilket är ett bra 

överföringssätt när det gäller budskap då det ger utrymme till snabb återkoppling och 

möjlighet att reda ut oklarheter redan från början (Hewitt, 2006). Möten ger även mer 

utrymme för att skapa mening kring budskap som är svårtolkade och som kan behöva mer 

dialog för att utredas så att alla kan förstå informationen så som den är tänk. Att skapa en 

dialog handlar enligt Heide et.al (2005) om att transformera information och skapa 

gemensamma betydelser, för att en dialog skall vara möjlig så måste det finnas förutsättningar 

för alla att delta på lika villkor. Möten kan vara tidskrävande men de värderas trots allt som en 

bra informationskanal och ett möte ansikte mot ansikte med chefer har visat sig vara 

uppskattat av medarbetare (White, Vanc & Stafford, 2010). Simonsson (2006) skriver att 

medarbetare anser att den närmsta chefen är en viktigare kommunikationskanal än till 

exempel personaltidning, e-post eller intranät men att fokus alltför sällan läggs på denna 

viktiga kommunikationskanal. Ny informations- och kommunikationsteknik har gjort att det 

finns många fler möjligheter att sprida information och chefens roll som 

informationsförmedlare har minskat.  

           Simonsson (2006) menar att chefens uppdrag har förändrats till att sålla och sortera ut 

information som är viktig för medarbetarna att veta. Informationsöverflöd i kombination med 

tidsbrist leder till att medarbetare mer och mer förlitar sig på den information som chefen 

förmedlar. Chefer och ledning har därmed fått en viktigare kommunikativ roll; att formulera 

meningsfulla budskap som når fram till de anställda. För detta krävs att budskap anpassas 

efter mottagare, ger en känsla av sammanhang samt att chefer formulerar budskap på ett 

engagerande sätt (Simonsson, 2006). En undersökning har enligt Simonsson (2006) visat att 

strategisk information i organisationer ofta bara tolkas som meningsfull av ledningsgruppen 



5 

 

och att medarbetarna inte ens känner sig välinformerade om verksamhetens mål, strategier 

och framtidsplaner trots en uppsjö av information från olika kanaler.  

          En studie visade att e-post var mindre inflytelserik än verbal information, dock har e-

post en förmåga att sända ut information nästan omedelbart till ett stort antal mottagare 

(Hewitt, 2006). Hewitt (2006) menar att e-post ibland hotas av sin egen förmåga att sprida 

information då denna styrka kan leda till alltför mycket information och ett beroende av 

teknik, vilket i sin tur leder till att samtal ansikte mot ansikte uteblir. Den ökande 

användningen av e-post och andra tekniska informationsvägar som röstbrevlåda etc. kan inom 

företaget avlägsna anställda ifrån varandra och från organisationen i och med att det blir 

mindre personlig information (Hewitt, 2006). E-postens språkanvändning har diskuterats och 

några menar att skriftlig information inte är den bästa kanalen för att få fram budskap i varje 

situation och därmed inte är det bästa sättet att motivera de anställda (Hewitt, 2006). Däremot 

har e-post visat sig effektivt för informationsspridningen (White, Vanc & Stafford, 2010).  

          Att företag börjat använda sig mer och mer av elektroniskt informationsmaterial har 

flera olika anledningar, enligt Strid (1999) är det som tidigare nämnt smidigt då det går att nå 

ut till många medarbetare samtidigt. Det är även kostnadsfördelaktigt och lätt att arkivera 

materialet. Fördelarna är övervägande fler för avsändaren men för mottagaren kan det 

däremot lätt bli en uppsjö av information som leder till att de inte kan sortera ut det viktigaste 

vilket kan leda till att de gör fel prioriteringar (Strid, 1999).       

          Det är mer sannolikt att interninformation fungerar om regelbunden kommunikation 

och muntliga samtal tillämpas då fler möjligheter ges till aktiv återkoppling (Hewitt, 2006). 

Det är vanligt inom företag att informationen ges ut via tidningar, brev och dagrapporter etc. 

sådana typer av informationskanaler har visat sig vara effektiva när det gäller att ge ut 

information till ett flertal på en och samma gång (Hewitt, 2006). Skriftlig information har 

visat sig passa bra när företag vill förmedla något av rutinmässig karaktär och som ska 

kommuniceras ut till en stor grupp, dock har denna typ av information lägre 

informationsfyllighet än muntlig (Kaufmann & Kaufmann, 2005).            

1.3 Interninformationens anpassning till mottagaren            

Enligt Wlech och Jackson (2007) är dålig internkommunikation idag ett stort problem för 

organisationer eftersom det kan resultera i ineffektivitet på arbetsplatsen. Målen för 

företagens interna kommunikation och information bör därför innefatta att de bidrar till 

interna relationer som kännetecknas av engagemang hos anställda. Målet bör också vara att 

främja en positiv känsla av tillhörighet hos anställda, utveckling av medvetenhet kring 
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omgivningens förändringar och försök att utveckla förståelse för det behov som en 

organisation har.   

          Inom organisationer går det att finna problemet att man ser alla medarbetare som lika 

stöpta och därigenom ser att alla uppfattar allt på samma sätt och undermedvetet räknar med 

att alla har förmågan att söka och tolka information lika. Denna uppfattning kan leda till att 

vissa medarbetare inte får samma möjligheter till att ta in och söka information. Detta är 

enligt Simonsson (2006) en förklaring till varför strategisk information ofta får alltför liten 

effekt inom företag. En olikhet kan handla om att ta till sig olika teknologiska innovationer. 

Att se fördelar med ny kommunikationsteknologi beror vanligen på personens vana kring 

teknologin (Bouwhuis, Melenhorst och Rogers, 2008). Erfarenhet inom ämnet är något som 

relateras positivt till om personer uppskattar teknologin eller inte. Personer med teknologisk 

vana är därför mer benägna att uppskatta exempelvis e-post och liknande 

informationslösningar positivt (Bouwhuis et.al 2008). 

          Det gäller att företag förstår att betydelsen av information är viktig då information kan 

omvandlas till kunskap. Den tekniska utmaningen är att utforma mänskliga 

informationssystem som inte bara gör informationen tillgänglig utan också hjälper till att få 

människor att tänka (McDermott, 1999). Ledningens utmaning är att skapa en miljö som 

verkligen värderar en spridning av kunskap. Den personliga utmaningen för medarbetarna är 

istället att vara öppna för andras idéer och vara villig att dela idéer samt upprätthålla ett 

intresse för ny kunskap. Genom att kombinera människor och informationssystem kan 

organisationer genom denna samverkan bygga upp en bred kapacitet, denna kombination 

utgör därmed en bredd inom företag (McDermott, 1999).  

          Det finns således flera olika perspektiv att anlägga vad gäller betydelsen av 

interninformation på en organisation/arbetsplats. Som framkommit ovan är ett av perspektiven 

hur medarbetare värderar och uppfattar den interna informationen på sin arbetsplats. Det är 

därför intressant att belysa hur medarbetare inom en större organisation ser på 

interninformation på sin arbetsplats. 

1.4 Val och beskrivning av organisationen som studien genomfördes på 

För att studera hur medarbetare och butikschefer ser på interninformation valde vi att kontakta 

en region inom en stor nationell butikskedja. Det är viktigt för butikskedjan att bidra till 

ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och samverkan. Vi har valt att kalla 

regionen i butikskedjan för Företaget för att behålla anonymiteten. Företaget har 29 olika 

butiker och de har ungefär 700 anställda totalt. Butikskedjan har olika kanaler för att nå ut 
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med information till alla anställda. De når ut via Företagets egna intranät och via ett stort 

gemensamt intranät som delas med övriga butiker i Sverige som hör till samma butikskedja. 

På dessa intranät publiceras alla nyheter, instruktioner för arbete och saker som kan vara 

viktiga för driften. E-post används också som en informationskanal, men denna riktar sig till 

butikschefer och inte till medarbetare. Via e-post skickas ibland massmail ut till butikschefer 

med nyheter av olika slag som cheferna i sin tur kan placera på anslagstavlor i respektive 

butik. I vissa fall används även telefon som informationskanal för att snabbt ta reda på ny 

information. Företaget har även en personaltidning som utkommer en gång per månad. I de 

flesta butiker sker även veckovisa möten med butikschefer och medarbetare. Fyra gånger per 

år har Företaget också en chefskonferens för alla butikschefer, där ledningen håller i 

dagordningen.  

1.5 Syfte  

Syftet med denna studie är att kvalitativt undersöka hur butikschefer och medarbetare i 

Företaget upplever och definierar interninformation samt hur de anser att den borde fungera i 

framtiden. Målet är att belysa vilka informationskanaler som anses vara mest informativa och 

fungerande. En förhoppning är också att kunna ge handfasta förslag på förbättringar av 

interninformation inom det undersökta Företaget. De frågeställningar som belyses är: 

1.6 Frågeställningar 

- Hur definierar butikschefer kontra medarbetare interninformation? 

- Hur upplevs interninformationen på Företaget av butikschefer och medarbetare?  

- Vilka informationskanaler används för att förmedla information i olika nivåer hos företaget? 

- Vilka informationskanaler upplevs som viktigast och varför? 

- Finns det något kring interninformationen som behöver förbättras?  

2 Metod 

För att ta reda på medarbetarnas och butikschefernas upplevelse av interninformation på 

Företaget valdes kvalitativ metod. Denna metod är lämplig att använda när man vill få mer 

djupgående information samt få individers uppfattning inom ett specifikt ämne. Trost (2005) 

menar att kvalitativ metod syftar till att förstå hur den intervjuade tänker, känner och hur 

dennes föreställningsvärd ser ut. Hayes (2000) menar att kvalitativa metoder har validitet, 

vilket innebär att de har för avsikt att mäta det som det är tänkt att mäta. Huvudmålet för 

forskaren är inte att ge ett resultat som kan replikeras, utan det är att utveckla en verklig 
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förståelse för vad som fortgår. Individuella intervjuer valdes att genomföras. Dessa typer av 

intervjuer är värdefulla för att ge detaljerad information om ämnet som berörs och är lämpliga 

när det går att förvänta sig en mängd olika uppfattningar kring ett sammanhang (Fox, 2006).       

2.1 Urval och undersökningsgrupp 

För att möjliggöra att intervjuerna kunde genomföras på det specifika Företaget ordnade vår 

kontaktperson på Företaget godkännande att intervjuer skulle kunna få äga rum med ett antal 

olika butiker. De tre butikerna som var placerade i Gävleområdet valdes ut av 

kontaktpersonen då det ansågs att den geografiska placeringen av butikerna var av mindre 

betydelse. Butikerna som valdes ut hade många medarbetare vilket var en förutsättning då 

intervjuerna utfördes under arbetstid och butikerna med fler medarbetare hade större 

möjlighet att avvara medarbetare för deltagande i studien. Butikscheferna på respektive tre 

butiker kontaktades därefter av oss via telefon. Under telefonsamtalet presenterade vi oss som 

studenter på högskolan som skrev en uppsats om interninformation och därför ville 

genomföra intervjuer med medarbetare samt butikschefen för att ta reda på deras upplevelse 

av interninformation. Butikscheferna tillfrågades om de ville vara med och delta i studien och 

efter deras godkännande beslutade vi gemensamt om tidpunkt och plats för intervjuerna. Vi 

frågade även butikscheferna om det var möjligt för dem att avvara två till tre medarbetare 

under den dag då intervjun med butikschefen själv skulle äga rum.   

          Rekryteringen av medarbetare på butiken gick till så att butikschefen kom med förslag 

på personer som fanns tillgängliga för intervju, efter det att intervjun med butikschefen hade 

ägt rum. Vi kontaktade de föreslagna medarbetarna och alla tillfrågade svarade ja på den 

muntliga förfrågan om att medverka i studien. 

          Totalt intervjuades 11 personer, varav sex kvinnor och fem män. Tre var butikschefer 

och resterande åtta var fast anställda medarbetare. Vi frågade inte om deras ålder, men 

bedömer att de allra flesta var mellan 30 och 50 år.            

2.2 Datainsamling 

Vi valde att genomföra halvstrukturerade intervjuer, vilket innebär att ämnet och frågorna 

som skulle ställas redan hade planerats i förväg (Fox, 2006). Halvstrukturerade intervjuer är 

baserade på öppna frågor och intervjuaren ges också möjlighet att försöka utveckla den 

intervjuades ursprungliga svar genom att det finns möjlighet till att ställa följdfrågor (Fox, 

2006). Som bakgrund fick vi information som beskrev de olika informationskanaler som 

fanns inom Företaget, dessa var e-post, veckomöten, telefon, butikschefsmöten, 
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personaltidning, Företagets stora intranät för hela butikskedjan och ett mindre intranät som 

var mer riktat mot butikerna i regionen. 

          Till en början utformades två halvstrukturerade intervjuguider, en för medarbetarna (Se 

bilaga 1) och en för butikscheferna (Se bilaga 2). Guiden för butikscheferna innehöll fler 

frågor för att försöka täcka in information som de delger sin personal samt få med information 

som den får från högre ledning. En intervjuguide har till syfte att se till att alla 

intervjupersoner får ta del av likartade frågor (Jacobsen, 1993). Båda intervjuguiderna utgick 

dels ifrån resultat från en tidigare genomförd medarbetarenkät som innehöll några frågor om 

interninformationen och dels från det vi fått veta om informationskanalerna på företaget. Alla 

frågor förankrades via tidigare forskning samt det tilldelade materialet. 

          När intervjuguiderna var färdigutformade genomfördes några provintervjuer med 

personer i vår närhet för att säkerhetsställa att guiderna skulle fungera. Intervjuguiderna 

reviderades och diskuterades sedan under hela studiens gång. Ett missivbrev (Se bilaga 3) 

utformades för att intervjupersonerna skulle få reda på de forskningsetiska aspekterna.  

          Intervjuerna ägde rum ute hos respektive butiker på en förutbestämd dag. Båda deltog 

vid intervjuerna med butikscheferna, men intervjuerna med medarbetarna hölls däremot 

enskilda med bara en av oss som intervjuare. Vanligast var att intervjuerna skedde i ett 

kontorsrum men i brist på utrymme hände det även att några intervjuer fick genomföras i 

andra ”små” avskilda rum. Vi valde att sitta avskilt i små rum för att minimera risken för 

störande moment och för att få intervjupersonerna fokuserade på intervjun. Lindelöw (2008) 

skriver att för att uppnå ett mer personligt, djupodlande samtal är en informell miljö att 

rekommendera istället för ett konferensrum.  

          Innan intervjuerna inleddes delgavs deltagarna till en början syftet med studien och 

missivbrevet lästes upp för dem. Både chefer och medarbetare informerades att intervjun 

beräknades ta mellan tjugo till trettio minuter och att det inte fanns några rätta eller felaktiga 

svar, utan att syftet var att ta reda på deras egna upplevelser. Vi frågade om lov att använda en 

bandspelare, då detta skulle underlätta transkribering av materialet och samtliga 

intervjupersoner gav sitt godkännande till detta.  

2.3 Dataanalys  

Analysen av kvalitativa data genomfördes i följande steg. Först transkriberades det inspelade 

intervjumaterialet. Med avskrifter var det möjligt att plocka upp information på detaljnivå 

(Fox, 2006). Därefter påbörjades analysen, den analysmetod som användes var induktiv 

tematisk analys (Hayes, 2000). Denna analysmetod handlar om att hitta betydelser, 
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förklaringar eller hypoteser utifrån de uppgifter som samlats in (Lacey & Luff, 2009). 

Analysmetoden innebär också att identifiera särskilda teman som förekommer i materialet. En 

tematisk analys är ett systematiskt sätt att identifiera alla de viktiga begrepp som framträder i 

intervjuer och sedan kategorisera och utveckla dessa till gemensamma övergripande teman 

(Fox, 2006). 

          Till en början kodades materialet för att begreppsmässigt dela upp kvalitativa data i 

olika avsnitt eller teman (Lacey & Luff, 2009). Som ett första steg analyserade vi materialet 

var för sig och därefter, för att försöka undvika personliga tolkningar, genomfördes en 

gemensam diskussion för att tillsammans reflektera över materialet och det som framkommit.          

Bearbetningen genomfördes sedan med att försöka dela in materialet i teman och kategorier, 

detta utfördes genom att vi först skrev ut alla transkriberingar och sedan plockades 

översiktliga teman ut genom att stryka över olika citat med färgpennor. Olika färger 

representerade olika teman. När dessa hade kodats klippte vi ut de översiktligt kodade teman 

och sorterade in dessa i mer specifika teman. Allteftersom analysen fortskred kom koderna att 

kombineras till teman och kategorier. När olika teman sedan hade identifierats utvecklades 

ännu mer väldefinierade kategorier och underkategorier.  

2.4 Forskningsetiska överväganden 

Alla deltagare i studien fick en uppläsning av ett bifogat missivbrev innan intervjuerna 

startade. Missivbrevet innehöll information om relevanta forskningsetiska aspekter som att 

intervjun var frivillig och att deltagarna när som helst hade rätt att avbryta intervjun. Det 

framgick att alla uppgifter skulle komma att behandlas konfidentiellt samt att svaren enbart 

kom att nyttjas för denna studie. Konfidentialitet i forskning innebär att privata data som kan 

identifiera intervjupersonerna inte kommer att redovisas (Kvale, 1997). Vi valde att inte delge 

intervjupersonerna alltför mycket information kring ämnet då för mycket information om 

undersökningens syfte och upplägg kan skapa ett oärligt förfarande från intervjupersonerna 

(Kvale, 1997).  

 

3 Resultat 

Resultatet baseras på analysen av intervjuer av butikschefer samt deras medarbetare angående 

deras upplevelse av interninformation. Resultatet presenteras i tre teman med underkategorier 

som vi funnit under analysen. Dessa teman är ”Synen på interninformationens betydelse”, 

”Synen på informationens tillgänglighet” och ”Stressig vardag försvårar 

informationssökandet”. Alla namnbeteckningar som förekommit är i resultatet anonymiserade 
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med hänsyn till utlovad konfidentialitet. Med ordet intervjupersoner avser vi de personer som 

vi intervjuat i vår studie oavsett befattning. I den mån det finns skillnader mellan butikschefer 

och medarbetare framgår detta av texten. Vid skillnader presenteras resultaten för respektive 

grupp dvs. medarbetare och butikschefer för att tydliggöra att det finns en skillnad. Nedan ges 

en överskådlig bild av de tre teman som framkom i analysen av intervjumaterialet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. En översiktlig bild över de tre teman som framkom under analysen. 

 

3.1 Synen på interninformationens betydelse  

Nedan belyses hur intervjupersonerna definierar begreppet interninformation och hur de ser 

på betydelsen av interninformation. 

 

3.1.1 Definition av interninformation 

När vi frågar vad intervjupersonerna associerar till när de hör ordet ”interninformation” så 

framgår att de flesta relaterar interninformation till en slags hierarkisk informationskedja, det 

vill säga information som går från chefer ner till medarbetare. Intervjupersonerna definierar 

information som något som sker uppifrån och ned främst för att ge mer kunskap om vad som 

händer inom Företaget för att öka möjligheten till att arbeta efter nya premisser. Medarbetarna 

nämner framförallt information som något som kommer från butikschefen, men även 

information från olika varuleverantörer. Butikscheferna i sin tur definierar information som 

något de får via sina chefer men även som något de måste förmedla vidare till en lägre nivå i 

Företaget. Nedan visas två citat från intervjupersoner som exemplifierar hur chefer respektive 

medarbetare definierar interninformation. 

 
Interninformation 

 

Synen på 

interninformationens 

betydelse 

 

Synen på informationens 

tillgänglighet 

 

Stressig vardag försvårar 

informationssökandet 
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     ”Ja interninformation, ja det jag ska ta del av internt, det är ju liksom det som händer på 

     butiken och det som händer centralt och ja interninformation inom Företaget, ja.”    

     Butikschef 

 

     ”Det är all information då som vi får uppifrån ner till oss.” Medarbetare 

 

3.1.2 Betydelsen av interninformation 

I intervjuerna diskuterades hur intervjupersonerna såg på betydelsen av interninformation. 

Samtliga menar att information är otroligt viktigt och de har en positiv attityd gentemot den. 

För flertalet är det viktigt att alla får tillgång till information för att detta ska ge kunskap och 

därigenom stärka Företaget rent försäljningsmässigt. Då Företaget konkurrerar med andra 

butiker inom samma bransch gäller det att informationen sprids till både butikschef och 

medarbetare på de olika avdelningarna av butiken, för att alla sedan skall ha möjlighet att 

förmedla viss information utåt till kunderna och därmed ge dessa ett så bra intryck som 

möjligt. Medarbetarna i en butik ska vara så pass uppdaterade om förändringar på central nivå 

och om det som händer i butiken så de kan svara och hjälpa de kunder som har frågor. 

Intervjupersonerna anser att interninformation är en viktig del av deras arbete, och om den 

inte fungerar så fungerar heller inte företaget. Information och kunskap om sitt arbete är 

grundläggande för att både butikschefer och medarbetare skall känna att de kan utföra sitt 

arbete på ett bra sätt. Citaten nedan exemplifierar intervjupersonernas tankegångar och 

förhållningssätt till interninformation. 

 

     ”Det är jätteviktigt, annars kan man lika gärna gå hem tycker jag. För jag vill ju veta och 

     personalen vill ju veta och kunderna vill ju veta” Butikschef 

 

     ”Mycket viktigt. För att driften ska fungera och för att nån inte ska sitta i andra änden 

     och  fundera, vad fan håller ni på med för någonting?” Medarbetare 

 

     ”Den är jätteviktig, bara för att det ska fungera här överhuvudtaget…Alltså det är A och 

      O” Medarbetare 

 

Information som av intervjupersonerna anses vara av särskild vikt är starkt relaterat till hur 

det går för Företaget och hur det fungerar i de olika delarna av butiken. De som arbetar i en 
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del av butiken måste vara uppdaterade om förändringar och hur det går för de andra delarna 

av butiken. Allt som händer i butiken påverkar medarbetarna. En del av det som ingår i 

informationen är allmän central information som är till för hela butikskedjan. Denna 

gemensamma information sprids nedåt till de olika butikerna genom Företagets sidor på 

Internet samt genom butikschefer för respektive butik. Det kan handla om nya kampanjer, nya 

köpsystem och om mer centrala direktiv som till exempel om Företagets ambition kring 

ekologisk uthållighet som berör alla butiker inom hela Företaget.  

 

     ”… när vi pratar från huvudkontoret till oss butiker så är det väldigt viktigt att vi får 

     information… det är ju A och O i att bedriva verksamhet.” Butikschef 

 

3.1.3 Information som en intern funktion i butikerna 

Intervjupersonerna anser att information som är av vikt för butiken ska fungera som ett slags 

spindelnät som skall täcka in de olika delarna av butiken och fungera på ett sammanhållande 

sätt. Detta innebär att alla delar i butiken måste samverka för att bilda en helhet och arbeta för 

gemensamma mål. Information fungerar alltså som en viktig funktion inom butiken internt 

och information om händelser, kampanjer och resultat används för att skapa en helhetssyn. 

Information skall fungera som en brygga som får medarbetare i olika delar av butiken att 

arbeta tillsammans. 

 

     ”Annars kan vi sätta oss i en varsin båt och ro åt varsitt håll samtidigt så ska vi se hur bra 

     det fungerar” Medarbetare  

 

För butikschefer är information givetvis viktig för butikens fortlevnad, hur det fungerar rent 

resultatmässigt samt för att vara uppdaterade om förändringar för att anpassa butiken efter 

detta. För medarbetarna i sin tur fungerar information som en slags motivation som kan öka 

deras förståelse för försäljning och sin arbetsuppgift. Då många medarbetare arbetar med sina 

egna arbetsuppgifter i butiken kan information om den egna avdelningen fungera motiverande 

till att öka sina resultat, samt att medarbetarna även får reda på vad ett bättre resultat kan 

generera för butiken som helhet. En butikschef talar om information som något som ger ett 

sammanhang.  

 

     ”Jag tror det är viktigt att man förstår sammanhang i allting så att man själv vet, vad      

     beror det på att jag säljer den här grejen och att vi tjänar de här pengarna, jo men man 
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     kan betala fyra löner och så vidare. Det är ju som ett kretslopp allting”. Butikschef 

 

Interninformationen innefattar allt från det som hänt resultatmässigt under föregående vecka 

till vad som händer just nu och vad som kommer att ske. Utöver att intervjupersonerna anser 

att informationen skall belysa de olika delarna av butiken och av företaget som helhet med 

ekonomi, inköp med mera så skall informationen även fungerar som en slags återkoppling på 

resultatet. Detta är något som både butikschefer och medarbetare har samma åsikt om. Detta 

för att se hur olika kampanjer och försäljningsinsatser har fungerat och utifrån detta 

förebereda sig för nya kampanjer och nya erbjudanden som kommer ut veckovis.  

 

     ”Hur vi får reda på vad som är viktigt från företagets sida, det kan ju va’ alltifrån… viktig      

     information kring ekonomi, inköp utav varor, personalfrågor men i första hand så i drift 

     och försäljning.”  Butikschef 

 

     ”Det är väldigt viktigt, det är det vi ju liksom bygger butiken på, all information att allting 

     ska ske på rätt sätt, att vi har rätt varor och rätt priser och sådär då” Medarbetare 

3.2 Synen på informationens tillgänglighet 

Människor är olika och tar därmed till sig och processar information på olika sätt vilket kan 

kräva olika informationskanaler. Vissa föredrar skriftlig information medan andra anser det 

vara lättare att ta till sig information via det muntliga, vilket framgår i intervjuerna. Via det 

skiftliga blir informationen mer tydlig då alla får samma information, det muntliga kan i sin 

tur klargöra informationen via diskussioner. Ett framträdande tema är att flertalet medarbetare 

och butikschefer anser att tillgängligheten av information är tillräcklig och det finns mycket 

information att ta del av via de olika informationskanalerna. 

  

3.2.1 De vanligaste informationskanalerna 

Vid frågan om hur medarbetarna främst får den information som berör arbetet svarar flertalet 

att information framförallt hämtas från butikschefen muntligt via tillexempel veckomöten och 

daglig kontakt. Det framkom även att Företagets egna intranät samt butikskedjans egna stora 

intranät, som var till för alla butiker i hela Sverige är en viktig informationskanal. Här finns 

mycket information som anses vara viktig för medarbetarna.  

 

     ”Det är ju på alla olika, men framförallt då startsidan på intranätet då och sen så     
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     butikskedjans stora intranät då.” Medarbetare 

 

För butikscheferna är de vanligaste informationskanalerna intranätet, e-post, veckomöten samt 

telefonen. E-post används endast av de intervjupersoner som har en chefsposition. I citatet 

framgår några av de informationskanaler som en butikschef vanligen använder.   

 

     ”Jag mailar ju helst för jag vet att alla har lika mycket att göra som jag har och ibland 

      mer, så då mailar jag hellre för då kan man ta det när man själv har tid att svara på det     

     där mailet, om det inte är akut för då kan man ju ringa men oftast så är det ju mailvägen   

     då. Det är ju den vägen vi kan få det, eller via intranätet.” Butikschef 

 

Via veckomöten på varje enskild butik blir samtliga butikschefer budbärare av information till 

medarbetarna. Butikschefens arbete är att se till att alla kan arbeta efter samma förutsättningar 

vilket därigenom kräver att alla får ta del av samma information. Det ligger i butikschefernas 

ansvar att tilldela sina medarbetare tillräckligt av den information som krävs för arbetet och 

därför söker de också information mer aktivt än vad medarbetarna gör. 

 

     ”Den funkar nog ganska bra, det är nog upptill var och en tror jag och gå in och ta reda 

     på litegrann, man får ju det inte direkt till sig så….utan man får ju med jämna mellanrum   

     och ta reda på, men om det är jätteviktiga saker som vi måste ha reda på då kommer det ju  

     via mail till chefen så går han ut till oss och informerar då, så vi får ju alltid reda på det  

     allra viktigaste.” Medarbetare 

 

     ”Som jag använder mest då är det ju med min personal då är det ju muntligt då så att     

     säga, det är det. Sen sätter vi ju upp på anslagstavlan då om det är någonting speciellt .   

     Jag får min information via mail då och via möten och jag skickar det vidare muntligt så  

     att säga.” Butikschef 

 

Företagets intranät används flitigt av många oavsett befattning, där finns det alltid uppdaterad 

information som berör butiken och det vardagliga arbetet. Butikskedjans stora intranät 

används mest av de intervjupersoner som har intresse av att söka information, till exempel 

chefer samt de personer som är ansvariga för att beställa varor till sin avdelning i butiken. 

Även veckomöten anses som en viktig informationskanal för butikerna då alla medarbetare 

har möjlighet att ta del av den senaste informationen som berör butiken. Vissa 
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informationskanaler anses dock vara krångligare och svårare än andra, intranätet är av flertalet 

medarbetare en informationskanal som upplevs som svår när det gäller att hämta information 

som berör den enskildes arbete. 

 

     ”Det är som jag sa förut att ibland kan det vara väldigt bökigt att hitta på någonting och  

     om det är någonting som man inte letar på så mycket och så ofta då hinner man ju glömma    

     innan nästa gång…” Butikschef 

 

3.2.2 Många sökvägar till informationen kan leda till problem  

Det som överlag framkommit under studien är dock att flertalet uppskattar olika former av 

informationskanaler i spridningen av information. Det anses därmed som en fördel med 

många olika informationskanaler.  

          Flera intervjupersoner uttrycker sig uppgivet angående att hitta information på 

intranätet. En del har inte vana av teknik eller känner sig inte manade att leta sig runt till olika 

sidor på intranätet. De känner att denna informationskanal blir för svår för dem. Vilket leder 

till att dessa personer självmant väljer att inte söka information på detta sätt utan vänder sig 

till chefen eller andra medarbetare som kan informera muntligt eller hjälpa till att söka 

information via intranätet. Något som efterfrågas av intervjupersonerna är tydligare sökvägar 

som gör det snabbt och enkelt att hitta information.  

 

     ”Du ska logga in här och logga in där du ska gå hit du ska gå dit, man skulle liksom vilja    

     ha en mer rak väg, fast det är inte lätt att göra tekniskt kanske, utan det måste väl vara  

     sådär kanske.” Butikschef 

 

     ”Det finns jätte bra det finns jätte mycket information men det är liksom inte alla som  

     kommer åt den, alla som vet vart man ska söka.” Medarbetare 

 

Några betonar att informationskanalerna har en bredd i och med att det går att läsa e-post, tala 

i telefon samt få information muntligt. Dock går det att urskilja några som anser att utbudet av 

kanaler ibland kan försvåra inhämtning av information eftersom det finns många 

informationskanaler och ställen att leta på. Något som intervjupersonerna tog upp som 

önskvärt var att en bättre struktur skulle underlätta i deras arbete. En medarbetare talar om 
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svårigheter med att mycket information ligger på det stora intranätet. Som tidigare nämnt så 

skulle detta vinna på att bli tydligare och få en bättre struktur.  

 

     ”Ja att det inte är klara besked, det är allting som det handlar om, jag skulle vilja ha det  

     mer uppdelat så att jag visste jag men vart hittar jag den här informationen.” Medarbetare 

 

3.2.3 Synen på det egna ansvaret för informationsinhämtning 

Varken butikscheferna eller medarbetarna får informationen helt serverad till sig, utan mycket 

fokus läggs på det egna ansvaret, att själva ta sig tid och söka den information som de behöver 

för att klara av sitt arbete. Är det något man undrar så går det att själv söka den information 

som behövs. Några betonade att informationen fanns tillgänglig på Företagets intranät och på 

butikskedjans stora intranät, men att svårigheterna bestod av att faktiskt hitta till 

informationen. Detta för att det upplevs krångligt att söka sig igenom olika sidor för att nå 

fram till den sida man vill komma åt. 

          Det framgår i intervjuerna att det även kan vara svårt för butikschefer att söka 

information, då de själva har ensamt ansvar att söka den information som berör arbetet i sin 

butik. De anser att det var lättare för dem att få information förr i tiden då det fanns fler 

personer att fråga. Nu finns det oerhört mycket information att välja på och det kan därför 

ibland vara svårt att veta vilken information de ska sålla och sortera ut för att sedan delge sina 

medarbetare. Det är även svårt att hitta relevant information på nätet då det ofta tar lång tid att 

hitta till den. Citatet tydliggör de svårigheter som ibland finns vid informationssökning för 

butikschefer. 

 

     ”… sen via intranätet då och det är det som är bökigt tycker jag för att det är mycket lite  

     små luddiga informationsvägar där och klicka på den och klicka hit och klicka här och  

     klicka där. För att få reda på saker och ting. Så det är bökigt. Förut när det var mycket  

     folk på vårat kontor då fick man mycket serverat men det får man inte nu längre” 

     Butikschef 

 

Några intervjupersoner upplever att de som sitter på huvudkontoret och arbetar med 

information inte är medvetna om de svårigheter som många har med intranätet och med den 

egna informationssökningen. 

 

     ”Men just det här att man inte vet vad som finns på Företagets intranät, som är ett  
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     hjälpmedel, det tycker jag det brister i. Just att man inte vet om att det här hjälpmedlet är  

     svårt. För säkert är det vissa butiker som hittar där jättebra grejer och man luskar lite och  

     någon annan butik hittar något annat.” Medarbetare  

 

Möjligheten att få information är mycket upp till var och en av medarbetarna. Intresset av att 

ta reda på ny information varierar, vissa tar själva ansvar för informationssökning medan 

andra saknar intresse för att ta till sig lika mycket information. Det kan därmed hända att 

medarbetare undviker att söka viss information som kan vara av nytta för arbetet då de anser 

att det är för komplicerat att sätta sig ner och självständigt aktivt söka informationen. Detta 

kan också leda till att några får mer information eftersom de själva aktivt tar ansvar för att 

finna den. Några kanske därmed inte får lika mycket information då de själva inte har något 

intresse av att söka efter den utan nöjer sig med den information som de delges av 

butikschefen.  

 

     ”… ibland kan man känna att det är ett fåtal utvalda som får reda på grejer lite så, men  

     alltså det är dom som är väldigt aktiva på att ta reda på saker.” Medarbetare 

 

Huvudsakligen ska alla medarbetare vara medvetna om att information alltid återfinns på 

vissa ställen, och om det är något de undrar ska det ges möjlighet att fråga. Det gäller att de 

personer som är aktiva och har ett intresse att söka information sedan sänder budskapen 

vidare till sina arbetskamrater så att alla får samma information. Vid frågan om alla 

medarbetare får samma information framkom detta svar.  

 

     ”Ja man försöker att dela med sig och säga till men det blir ofta den som står närmast just  

     då när man fått informationen som får den först då och sen så kanske det ja… vi försöker  

     ju skriva vi använder oss av den här whiteboardtavlan och vi har liksom ett system utanför  

     där vi ska kunna skriva vad som kommer hända och ske och vi har möten som också vi     

     försöker ta upp allt, men det är just det här att söka informationen det kan inte alla och  

     alla vill inte heller och vill man inte då lär man sig inte.” Medarbetare 

 

3.2.4 Ovana med ny teknik kan kopplas till ålder 

Främst bland något äldre intervjupersoner märker vi att det kan finnas svårigheter med att 

hänga med i utvecklingen då det mesta blivit datoriserat och de äldre helt enkelt inte ser på 

teknik på samma sätt som de yngre gör. En del intervjupersoner anser informationssökning på 
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Internet som ett problem, då det kan vara ganska avancerat och svårt att få in en vana av att 

lära sig tekniken och använda den. De som inte är vana datoranvändare uttrycker att de tar sig 

för lite tid för att sitta vid datorn och söka information, en del menar att om de gör det, då 

slösar bort tid som de kan lägga på fysiskt arbete.  

 

     ”Det är oftast därför man inte blir så duktig på datan, för att det är lite blä… otäckt,  

     onödigt ont…när man då inte är, sitter med det själv, utan därför så är det så att det 

     kanske brister på många i min ålder, jag är ju ändå 46 så jag ligger lite just där i  

     brytåldern”. Medarbetare 

 

Det vi däremot kan konstatera i analysen av intervjumaterialet är att de flesta intervjupersoner 

som är äldre och som uttrycker svårighet med nya informationskanaler och specifikt datorer 

ändå ser nyttan med e-post och med den nya tekniken. Denna förändring angående 

informationskanaler accepteras i hög grad, samtidigt som flera medarbetare kommenterar sitt 

eget ointresse och sin okunskap angående datorer.  

 

     ”Jag tycker den fungerar bra, nu när man har lärt sig jag är ju den generationen så att jag   

     är ju inte så jätte haj på data och det vilket ligger mig lite i fatet just nu då, men att jag lär  

     mig. Och det är ju, hittar man väl vägarna att söka information så finns den” Medarbetare  

 

3.2.5 Muntlig information värderas högt och skapar tydlighet 

Att få information muntligt värderas högt av en majoritet av intervjupersonerna. Både 

butikschefer och medarbetare hävdar att muntlig information genererar mer möjligheter till 

diskussion. Vid eventuella frågor och oklarheter kan svårigheter på ett enkelt sätt snabbt redas 

ut via muntlig information då detta informationssätt möjliggör samtal och utbyte av 

information. Muntlig information kan också förankra, dvs. leda till att alla uppfattar 

informationen som den är menad att uppfattas, anser butikscheferna. Detta gäller både 

informationen till den egna personalen och den information som cheferna själva får. 

 

     ”Jag föredrar nog muntlig mest faktiskt det måste jag säga, för då blir det ju ofta 

     diskussioner kring det hela. På ett butikchefsmöte om det kommer upp någonting då blir  

     det ju alltid en diskussion. Och skriftlig då är det ju som det är då bara satt säga, man  

     läser igenom det och jaha vad jag tycker spelar liksom ingen roll då”. Butikschef 
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Muntlig information kan anses mer smidig att använda sig av än andra informationskanaler 

som till exempel intranätet vilket framgår i citatet nedan. 

 

     ”Min närmsta chef då och jag brukar prata ganska mycket om saker och ting så att säga  

     och den informationen vi får muntligt tycker jag från han är det bäst för vi förstår  

     varandra på ett bra sätt.” Butikschef 

 

Veckomöten i butiken är en god informationskälla där alla de deltagande ges samma 

information och butikschefen också får möjlighet att föra diskussioner. Denna typ av möte 

som sker ute på alla butiker uppskattas och anses vara en förutsättning för att arbetet skall 

fungera. Under veckomötena har butikscheferna en möjlighet att samtala och presentera den 

information som de värderar som viktig för medarbetarna att veta.  

 

     ”Veckomöten och sån information är också jätteviktig just för att vi ska prata och  

     kommunicera med varandra så att det inte stannar någonstans på vägen…” Butikschef 

  

Vissa personer föredrar en mer personlig kontakt istället för att få information via elektroniska 

informationskanaler. En butikschef betonar problemen och anser att det var bättre förut innan 

det digitala tog över.  

 

     ”Att det var roligare förr när man fick telefonsamtal, det tog lite mer tid men det var  

     roligare för att det vart en liksom en annan kamratkänsla på jobbet liksom man pratar mer  

     med folk. Nu, Jag pratar nu jag med en jätte massa andra människor via mail och hur  

     jävla trevligt är det då när man är 58 år jag vill höra en röst jag.” Butikschef 

3.3 Stressig vardag försvårar informationssökandet  

Ett annat framträdande tema är att flertalet av de intervjuade upplever att det många gånger 

finns begränsat med tid för att söka och hitta information. Materialet finns där, men det är för 

stressigt för att finna ro att ta del av det. Det vore därför önskvärt om tiden fanns. Om alla 

lärde sig att använda intranätet på ett mer effektivt sätt, skulle detta i sin tur generera en större 

inblick och förståelse för Företagets sätt att arbeta. 

 

     ”Så man skulle behöva bara lägga en dag och bara gå igenom meny efter meny och  
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     verkligen veta, men den tiden har man inte.” Medarbetare 

 

De flesta medarbetare och butikschefer menar att det i princip är omöjligt att ta sig tid att 

verkligen begrunda all den information som finns på till exempel intranätet. En medarbetare 

uttalar sig här kring att det sällan finns tid att gå in och leta på butikskedjans stora intranät. 

 

     ”I och med att det tar tid och tiden anser man sig inte ha ibland men vi blir bättre och  

     bättre… så att ja vi hjälps ju åt så om det är någon som hittar något så då delger man ju  

     varandra.” Medarbetare   

Några betonar att de finns många arbetsuppgifter som bör prioriteras istället för att sätta sig 

ner och söka information om till exempel knep för bättre försäljning. Delar av de tillfrågade 

upplever att det i en butik är mycket rörelse och mycket som händer, det är därför svårt att 

verkligen finna lugnet att sätta sig ner och hitta nya idéer och hämta mer nyttig info som 

kunde utnyttjas i arbetet. Som citaten nedan visar, så fungerar inte idén om självständig 

informationssökning helt i praktiken då majoriteten av de intervjuade menar att tiden som 

behövs för att hitta nyttig och viktig information inte finns.  

     ”Det blir ju så man ska ju sitta här och trycka och greja en massa själv och i den här  

     rörelsen som vi har så har man inte mycket tid till något sånt inte. Vi är ju ute mycket i  

     butiken och jobbar så det tar ju lite, ibland tar det lite tid innan man hittar på någon ny  

     grej.” Butikschef  

 

     ”Man har ju inte tid att sitta och surfa runt och leta information. Man har liksom 3  

     minuter på sig att göra en order och att få maskinerna att funka annars skriker en kund    

     och så kommer det nått och så är man iväg, man har inte tid att leta.” Medarbetare  

 

Många intervjupersoner menar att det skulle vara önskvärt om tiden fanns för att ta del av all 

den information som finns på de olika intranäten, engagemanget finns där men tidsmässigt 

brister det. Trots upplevelse av en stressig tillvaro i arbetet, menar medarbetarna att de har 

förståelse för att saker och ting måste ske snabbt i Företaget.   

 

     ”Att det har blivit lite mer modernare, att folk vet att det måste gå fort för det händer så  

     fort och alla måste få veta det. Annars fungerar det inte, så det är definitivt bättre därför  

     att det är mer modernt.” Medarbetare 
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En medarbetare menar att det borde kunna gå att göra information lättare att finna och ha 

exempelvis datorer mer lättillgängliga, för då skulle kanske fler ta sig tid att leta information 

om enkelheten fanns där.  

 

     ”Ja oj jag behöver ut på datan, ja då försvinner en här ute i butiken. Inte bra för  

     kundsynpunkt, att vara synlig… om man är 3 stycken i butiken och klockan är halv 9 på  

     kvällen, då är det bättre att kunna slå på datan i butiken så ser kunderna att vi står där i  

     röda skjortor.” Medarbetare 

4 Diskussion 

Diskussionen presenteras nedan i Huvudresultat, Resultatdiskussion, Metoddiskussion och ett 

diskussionsavsnitt med förslag till förbättringar. 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med denna studie var att undersöka hur butikschefer och medarbetare inom Företaget 

upplever och definierar interninformation, hur de upplever att interninformationen fungerar i 

nutiden samt hur de eftersträvar att den borde fungera i framtiden. 

          Efter att ha intervjuat både medarbetare och butikschefer i det valda Företaget har det 

framkommit att interninformation oftast definieras som den information som personerna får 

tilldelad via en högre nivå. Den kan därför ses som en slags hierarkisk informationskedja med 

sändare och mottagare av information. Medarbetarna menar att interninformation ges av 

chefer och butikscheferna i sin tur menar att interninformation erhålls via sina respektive 

chefer men att det även är något som de själv har ansvar att förmedla nedåt till sina 

medarbetare.  

          Sammantaget värderar intervjupersonerna upplevelsen av informationskanalerna på 

Företaget positivt. Det är ingen som ser på information som något onödigt eller något som 

inte behövs utan alla upplever information som en viktig del inom Företaget och många 

uppger att den är A och O för att verksamheten skall fungera. På det undersökta Företaget 

visar det sig att de informationskanaler som finns är relativt många och att det finns mycket 

information som intervjupersonerna kan ta del av. Den informationskanal som upplevs som 

allra viktigast på Företaget är den muntliga informationen från butikschefer ned till 

medarbetarna. Medarbetarna menar att muntlig information är viktig då den kan skapa mer 

förståelse för frågor och för information som tas upp. Butikscheferna i sin tur uppskattar 
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också den muntliga informationen mer än den skriftliga då de anser att den skapar fler 

möjligheter till dialoger och bearbetning av informationen.            

          Intervjupersonerna upplever att det finns en fungerande interninformation inom 

Företaget men att det ibland kan vara svårt att finna den information som behövs på grund av 

både tidsbrist och komplicerade sökvägar som till exempel intranät. Tidsbristen leder främst 

till att medarbetarna inte kan sitta ner och ta in den information som finns på butikskedjans 

och Företagets intranät. Om tid och möjlighet fanns skulle detta kanske leda till en mer 

effektiv informationssökning. Det finns många vägar att inhämta information i Företaget och 

många intervjupersoner uppskattar bredden av de olika kanalerna, medan andra anser att 

utbudet ibland försvårar sökandet. Framförallt bland medarbetarna finns ett behov av att 

förenkla informationssökandet.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Interninformation handlar om att anställda ska få tillgång till den kunskap som behövs för att 

de ska kunna sköta sitt arbete på ett bra sätt och fungerar som ett verktyg för detta. Wlech och 

Jackson (2007) menar att effektiv internkommunikation är avgörande för framgångsrika 

företag då det påverkar möjligheterna för chefer att engagera medarbetare.  Kanter (1988) 

kom i sin studie fram till att kontakt mellan olika nivåer i en organisation är viktigt för att 

informationen skall fungera och att detta skapar ett stödjande klimat för nyskapande idéer och 

därmed är viktigt för att nå organisatoriska mål. Ovanstående överrensstämmer med 

butikschefernas uppfattningar, som framkom i intervjuerna. Butikscheferna på Företaget 

menar att information är något som håller ihop företaget och även är något som kan ge 

medarbetarna ett sammanhang i vad de arbetar med. Butikscheferna kan ge sina medarbetare 

en individuell förståelse för varför just deras specifika insats är viktigt för helheten. De menar 

att en fungerande kontakt mellan butikschef och medarbetare är viktig för att förankra 

information hos medarbetarna och därigenom öka produktiviteten i Företaget. 

          Dålig internkommunikation är idag ett stort problem för organisationer eftersom detta i 

sin tur kan resultera i ineffektivitet på arbetsplatsen (Wlech & Jackson, 2007). Goda 

möjligheter till deltagande i interninformation och kommunikation kan vara en faktor för 

integration, motivation och personlig utveckling på arbetet (Garcia-Morales et.al, 2011). Det 

är vanligt att människor inte får tillräcklig information för att de ska kunna klara av sitt arbete 

(Robson & Tourish, 2005). Problemen handlar vanligen om att det är problem med omfånget 

av informationen, då det helt enkelt blir för mycket information. De flesta av våra 
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intervjupersoner känner att de får den information de behöver för att klara av sitt arbete, men 

det finns även några som upplever att det stora utbudet av information skapar förvirring och 

gör det svårt att sålla ut vad som är viktigt. Även butikschefer upplever att det kan vara svårt 

att sålla i all information som kommer till dem. Det kan ta lång tid att hitta fram till den 

information som de vill komma åt, framförallt på intranätet. Eftersom deras roll till stor del 

handlar om att sålla ut information för att medarbetarna ska få den information som de 

behöver för just deras arbete, kan det vara frustrerande om informationen är svår att hitta 

(Simonsson, 2006).  Intranät kan vara ett bra forum att sprida information men kan även leda 

till ett överflöd av information vilket försvårar för medarbetare och butikschefer att söka sig 

till informationen. Simonsson (2006) menar att medarbetare ofta anger den närmsta chefen 

som en viktigare informationskanal än till exempel personaltidning eller intranät, detta 

överensstämmer väl med våra resultat, då många av medarbetarna i studien anser chefen som 

en viktigare informationskanal än övriga kanaler.  

          Simonsson (2006) pekar på att chefer och ledning har fått en viktigare kommunikativ 

roll; att formulera meningsfulla budskap som når fram till de anställda. För detta krävs att 

budskapen anpassas efter mottagare och att chefen försöker förmedla en känsla av 

sammanhang samt formulerar budskapet på ett engagerande sätt. Information som kommer 

från till exempel ledningen kan vara svår att anpassa efter alla medarbetare som finns i 

Företaget och det blir snarare upp till varje butikschef att anpassa informationen till lokal nivå 

och se till att den går fram till alla sina medarbetare och att alla har förstått och tagit del av 

informationen.  

          Butikschefer anser e-post som en viktig kanal för att ta del av information på ett 

effektivt sätt och enligt White et.al (2010) kan e-post även vara effektivt för 

informationsutbytet. Butikscheferna menar att de via e-post både kan ge och få respons från 

deras chefer. Att butikschefer anser denna kanal som viktig kan vara för att deras roll som 

tidigare nämnts vanligen går ut på att sålla och sortera ut information som är viktig för 

medarbetarna. Butikscheferna använder sig mycket av e-post för att få information från sina 

respektive chefer samt huvudkontoret. Detta leder till att de mottar väldigt mycket 

information varje dag samtidigt som det blir mindre och mindre personlig kontakt uppifrån. 

Detta överrensstämmer med Hewitt (2006) som menar att e-post kan leda till ett överflöd av 

information och även till att samtal ansikte mot ansikte uteblir. Information som är av enkel 

karaktär som tillexempel prissänkningar, är väl lämpad att föras ut via e-post och intranät, 

men den information som är av mer avancerat slag kan behöva lite mer klargörande. Även 

diskussioner kring informationen kan behövas och då är det en fördel att använda muntliga 
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informationskanaler (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Trots att butikscheferna menar att det 

inte finns någon kanal som är viktigare än någon annan, går det att urskilja att muntliga 

kanaler värderas som viktigast för att sprida information även av dem. Hewitt (2006) menar 

att samtal ansikte mot ansikte är något som via forskning visat sig främja en effektiv 

interninformation genom att det är ett bra sätt att förmedla budskap då den ger snabb 

återkoppling och möjlighet att reda ut oklarheter i informationen redan från början.  

          Interninformation är mer sannolik att fungera om regelbunden kommunikation och 

muntliga samtal tillämpas då det ges fler möjligheter till aktiv återkoppling i dessa fall 

(Hewitt, 2006). Veckomöten är ett exempel på regelbunden muntlig kommunikation och det 

är även något som värderas högt och uppskattas av alla intervjupersoner i Företaget, då dessa 

möten möjliggör en direkt och mer personlig feedback från chefen. Möten med personal kan 

vara tidskrävande men studier har visat att de värderas högt som en bra kanal för feedback 

och en möjlighet till ett möte ansikte mot ansikte med chefen (White et. al., 2010).  

          På Företaget fungerar veckomöten som ett forum att diskutera informationen och skapa 

förståelse och mening kring den. Något som är anmärkningsvärt är att nästan ingen av 

intervjupersonerna har diskuterat den interninformation som de får kollegor emellan i 

intervjuerna. Vi tror att detta kan bero på att den typen av information kanske räknas som 

”vardaglig” och därmed inte direkt ses som interninformation i mer formell mening.   

          Enligt Simonsson (2006) tenderar organisationer att se alla medarbetare som lika och 

organisationerna tror därmed att alla uppfattar allt på samma sätt och undermedvetet räknar 

med att alla har förmågan att söka och tolka information lika. Denna uppfattning kan leda till 

att anställda inom ett företag inte ges samma möjligheter till att ta in och söka information. På 

Företaget verkar detta inte stämma. Där uppfattar vi att det finns en insikt om allas olikheter 

och att butikscheferna är medvetna om detta när de förmedlar information till medarbetarna 

vilket är viktigt för informationens spridning. Weiten (2006) menar att perception är en aktiv 

process där människor tolkar och organiserar sinnesintryck subjektivt vilket innebär att en 

händelse och även information tolkas olika av olika personer. Många av våra intervjupersoner 

poängterar att olikheter mellan människor kräver olika informationskanaler, då alla människor 

behöver anpassning efter sin egen förmåga att ta in information. Det är med andra ord positivt 

med flera olika informationskanaler, då vissa anställda kanske behöver mer kontakt med 

chefen och få informationen muntligt, samtidigt som andra möjligen föredrar att få sin 

information skriftlig och/eller själva söka den. Kanske för att de lättare tar in budskap visuellt 

vilket kanske skapar tydlighet för dem.  
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4.3 Metoddiskussion 

För att ta reda på upplevelsen av interninformationen på Företaget bedömde vi att en 

kvalitativ studie med individuella intervjuer skulle lämpa sig bäst för vårt syfte. Detta för att 

vi ville se interninformation utifrån de enskilda individernas perspektiv och därmed få en 

djupare förståelse för hur den värderas. 

          Valet att göra semistrukturerade intervjuer grundade sig på att vi ville ha möjlighet att 

ställa uppföljningsfrågor under intervjuerna och kunna vara flexibla, till exempel anpassa 

ordningsföljden på frågorna utifrån intervjupersonens svar. Våra två semistrukturerade 

intervjuguider fungerade som ett bra stöd vid intervjutillfällena då vi enkelt kunde skapa en 

överblick i de frågor som vi ville behandla, guiderna skapade också en struktur och 

säkerställde att vi inte glömde bort någon viktig fråga. Intervjuguider hjälper också till att 

säkerhetsställa att alla intervjupersoner får ta del av likartade frågor (Jacobsen, 1993). För att 

sedan analysera intervjuerna transkriberades materialet och vi valde att göra en induktiv 

tematisk analys. Att använda sig av en kvalitativ analysmetod innebär att författarna i hög 

grad påverkar valet av teman och måste därmed vara uppmärksamma på självuppfyllande 

profetior, bias samt vara noga med att inte förvränga materialet på något sätt (Hayes, 2000). 

Huvudmålet för oss har inte varit att ge ett resultat som kan replikeras utan det har varit att 

utveckla en verklig förståelse för vad som fortgår. Kvalitativ metod har validitet, detta innebär 

att den har för avsikt att mäta det som det är tänkt att mäta (Hayes, 2000). Vid valet av 

kvalitativ metod hade vi som utgångspunkt att lägga all tonvikt på de svar som skulle komma 

från intervjupersonerna. För att uppnå validitet har vi försökt att låta våra tolkningar vara 

rättvisa och så representativa som möjligt av det insamlade intervjumaterialet. Vi är medvetna 

om att alla människor är unika och att denna studie därmed inte har reliabilitet viket innebär 

att den troligen inte replikeras på ett enkelt sätt (Hayes, 2000), däremot har en kvalitativ 

metod gett oss en djupare förståelse kring ämnet. Vi bedömer dock att tillförlitligheten i 

studien är god då vi tydligt under processen har dokumenterat och tagit fram teman från 

insamlad data samt följt riktlinjerna för induktiv tematisk analys utifrån Lacey och Luff 

(2009). Validiteten i studien stärks också av att resultaten överlag stämmer överrens med 

tidigare forskning inom området. Att vi till en början också arbetade med materialet var för 

sig och sedan jämförde och diskuterade vad vi fått fram från intervjuerna är ett exempel på 

triangulering, vilket innebär att vi fick mer perspektiv på det område vi undersökte, vilket 

stärker tillförlitligheten i resultaten (Lacey & Luff, 2009). 

          Något som kanske kan ha påverkat resultaten är att vi inte haft möjligheten att styra 

urvalet av intervjupersoner (Hayes, 2000). De butiker som vi valde ut var butiker som vår 
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kontaktperson ansåg som passande för studien. Medarbetarna som intervjuades utsågs på plats 

av butikschefen för respektive butik då det rådde hög arbetsbelastning vid tidpunkten för 

intervjuerna. Både vår kontaktperson och butikscheferna kan ha valt ut medarbetare som de 

visste var positivt inställda till interninformationen i Företaget. Det hade naturligtvis varit 

önskvärt att vi själva hade valt ut butiker och medarbetare, men det var inte praktiskt 

genomförbart. Vi har dock ingen anledning att misstänka att urvalet gjorts på ett snedvridet 

sätt, varken av kontaktpersonen eller av butikscheferna. 

4.4 Förslag till utveckling av interninformation 

Utifrån det som framkommit i resultatet presenteras här några förslag på förbättringar till 

Företaget.  

          Interninformationen på Företaget är välutvecklad, men vi ser områden där den kan 

utvecklas och göras mer lättillgänglig för medarbetarna. Exempelvis skulle Företaget kunna 

ha en dator placerad i butiken, det skulle ge alla anställda möjlighet att se uppdaterad 

information fast de fortfarande befinner sig ute i butiken. Företaget skulle också kunna 

använda en informations-tv som alltid är uppdaterad med viktigt information, denna tv skulle 

vara placerad i personalrummet där alla anställda spenderar sina raster och därmed kan få 

möjlighet att ta in information i en lugn miljö. Vår uppfattning är nämligen att det finns större 

möjlighet att anställda besöker ett fikarum och uppmärksammar information på en tv-skärm 

än att de tar sig tid och sätter sig ned vid datorn för att själva söka upp informationen.  

          Ett annat område som skulle kunna utvecklas är butikskedjans intranät, eftersom detta 

av många upplevs som en bra men svår informationskanal, då det anses vara krångligt att 

komma fram till den information som önskas. När saker och ting tenderar att bli för krångliga 

verkar det som om människor hellre drar sig undan och låter bli att logga in på intranätet 

istället för att ge det en chans, en förenkling av intranätet tror vi därför skulle generera i att 

allt fler medarbetare sökte sig dit. Anställda kan även ha bristande kunskap i datorhantering 

och undviker därmed att logga in på intranätet. En god idé vore därmed att Företaget 

uppmuntrar alla sina anställda att lära sig hantera datorer och försöka få dem att se värdet i att 

kunna hitta information på dessa. Alla anställda skulle därför kunna erbjudas en datakurs där 

samtliga fick möjlighet att lära sig den nya tekniken, vi tror att detta skulle kunna inspirera 

fler till att se möjligheterna med denna informationskanal. 

          Interninformationen värderas av alla intervjupersoner som någonting bra, men 

ytterligare en liten effektivisering av den skulle kunna genomföras genom att utse en 

medarbetare som informationsansvarig. Medarbetaren skulle vid hög arbetsbelastning kunna 
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fungera som ett stöd till butikschefen vid dennes informationssökning genom att också hjälpa 

till att aktivt söka information.  

          Under litteratursökningen fann vi att företag bör skapa en miljö som uppmuntrar och 

väcker medarbetares intresse till att självmant söka och ta till sig ny information (McDermott, 

1999). Detta för att få informationssystem och människor att samverka för att bidra till 

synergi i företaget. Företaget borde därför ha som utgångspunkt att skapa bättre 

förutsättningar för de anställda att söka information. Ytterligare ett förslag till förbättring är 

därför att ledningen och butikschefer skapar en miljö som stimulerar till eget intresse av att 

söka information. Om de även tydliggör och betonar vikten av det egna ansvaret med att söka 

information för medarbetarna tror vi att allt fler medarbetare skulle ta ansvar för sin egen 

informationssökning.      

           Denna studie visar att interninformation är viktig för våra intervjupersoner, och de 

informationskanaler ett företag väljer att använda sig av måste vara av värde för deras 

anställda så att de lättare kan tolka och ta in all den tilldelade informationen.  

Forskningen kring det valda området kan generera betydelsefulla resultat i praktiken  

genom att företag kan få upp ögonen och skapa en förståelse för betydelsen av 

interninformation som en viktig del inom organisationer och att den kräver en fungerande 

struktur. 

          Vi skulle önska att denna studie kan hjälpa till att belysa att interninformation är ett 

viktigt område även inom organisationspsykologin. Det har varit svårt att hitta psykologiskt 

inriktad litteratur kring ämnet. Ett uttalat mer psykologiskt perspektiv på interninformation 

och hur budskapen tolkas av människor vore eftersträvansvärt. I framtiden skulle det vara av 

intresse att jämföra interninformationen hos företag inom olika branscher, detta för att se 

vilken interninformation eller vilka informationskanaler som anses vara lämpligast för 

respektive bransch. Förslag på fortsatt forskning skulle även kunna handla om hur en 

organisation på bästa sätt når ut med sina budskap och vilken betydelse informationen har för 

medarbetarnas engagemang i organisationen. Det vore även intressant att se vilka eventuella 

positiva eller negativa effekter som en bra interninformation kan generera.  
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Bilaga 1 Intervjuguide för medarbetare  

 

Interninformation, allmänt: 

 

 -     Om jag säger interninformation vad kommer du att tänka på då? Hurdå, berätta   

      mer? ( Interninformation = information som rör ditt arbete) 

 

- Hur upplever du att interninformationen fungerar? (Hur upplever du den hos er? 

Kan du ge ett exempel?)  
 

- Hur viktig är den? (Varför då ? Kan du utveckla? ) 

 

-     Upplever du att alla får samma information?  

 

 

Informationskanalernas funktion idag: 

 

 

      -     Du själv då, hur får du din information som berör arbetet?  

 

- Vilka informationskanaler använder du mest? 

 

- Hur upplever du era informationsvägar? (Varför då, hurdå?) 

 

- Hur upplever du skriftliga jämfört med muntliga informationsvägar? Hur 

upplever du skillnaden?  

 

- Vilka informationskanaler känns viktigast för dig då?? ( På vilket sätt ?Vad   

tycker du om dom? Varför är just dessa nyttigast? På vilket sätt tycker du att det är 

nyttigt? ) (Eventuell gradering av infokanaler)  

 

- Finns det andra kanaler som du inte använder? (Varför inte då? Hur kommer det 

sig?)  

 

- Tycker du att det är lätt att hitta information du behöver för arbetet?  

 

- Upplever du att du får tillräckligt med information?  

 

-  Finns det något som du upplever som dåligt med er interninformation?  

 

    

Framtiden: 

 

- Hur ser du på interninformationen i framtiden, hur tror du den kommer  

utvecklas i arbetet?  

 

- Vad skulle du vilja förbättra i fråga om interninformation? 

            Varför det? Hurdå? 

 



 

 

 

Övrigt, avslutande. 

 

- Finns det något som du vill tillägga eller utveckla?  

 

- Tror vi börjar bli färdiga, ska bara kontrollera så jag fått med allt…..  

 

- Skulle det vara okej för dig om vi ringer eller mailar om vi upptäcker att vi 

behöver kompletterande uppgifter? 

  

 

 

Tack för du ställde upp och hjälpte oss med vårt examensarbete. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 Intervjuguide för butikschefer 

 
Interninformation: 

 

- Om jag säger interninformation vad kommer du att tänka på då? Hurdå, berätta 

mer? 

 

- Hur upplever du att interninformationen fungerar? (Eller kanske bara hur 

upplever du den?) 

 

- Hur viktig är den? (Varför då? Kan du utveckla?)  

 

 

Informationskanalernas funktion idag: 

 

-  Du själv då, hur får du din information?  

 

- Vilka informationskanaler använder du mest? 

 

- Hur upplever du skriftliga jämfört med muntliga informationsvägar? Hur 

upplever du skillnaden? 

 

-     Vilka informationskanaler känns viktigast för dig då? ( På vilket sätt då? Vad 

tycker du om dem? Varför är just dessa nyttigast? Eventuell gradering av infokanaler)  

 

- Finns det andra kanaler som du inte använder? ( Varför inte då? Hur kommer det 

sig?) 

 

- Tycker du att det är lätt att hitta information du behöver för arbetet? 

 

- Vilka kanaler är viktigast för dig när du ska informera medarbetarna? (Kan du 

ge exempel?) 

 

- Hur informerar du medarbetarna? …är det bara möten, mail?? 

 

 

- Vilka kanaler är viktigast för dig från din chef och ledning? (Hurdå?) 

 

 

      -     Finns det något som du upplever som dåligt med er interninformation?  

 

Framtiden: 

 
- Hur ser du på interninformationen i framtiden, hur tror du att det kommer 

utvecklas? 

 

- Vad skulle du vilja förbättra i fråga om interninformation? (Hur skulle du vilja 

att det skulle se ut?) 

 



 

 

- Din egen roll, hur ser du på den i interninformations sammanhang?  Hur skulle 

du beskriva din roll i interninformationen?  

 

 

Övrig, avslutande: 

 

- Finns det något som du vill tillägga eller utveckla?  

 

- Tror vi börjar bli färdiga, ska bara kontrollera så jag fått med allt…..  

 

- Skulle det vara okej för dig om vi ringer eller mailar om vi upptäcker att vi 

behöver kompletterande uppgifter? 

  

 

Tack för att du ställde upp och hjälpte oss med vårt examensarbete! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 Missivbrev 
 

Introduktion:   

Välkommen!  

 

Hej och välkommen till intervjun. 

 

Vi håller just nu på att skriva vårt examensarbete kring interninformation och vi har därför 

valt att genomföra en intervjustudie, vilket innebär att vi genomför intervjuer för att få reda på 

hur er interninformation fungerar. Vi kommer att genomföra ungefär 10-11 st intervjuer, 

några intervjuer kommer att vara med medarbetarna och några med butikschefer från olika 

butiker. I arbetet vill vi få reda på hur ni får information, hur ni ger information samt vilka 

informationskanaler som ni använder. Intervjun är frivillig, och i resultatet kommer du 

självklart att vara anonym. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att 

den enbart kommer att användas i arbetet med studien. Naturligtvis fungerar den här intervjun 

som liknande studier, vilket innebär att du när som helst har möjlighet att avbryta intervju.  

 

Har du något emot att vi spelar in intervjun? För jag har inte en chans att skriva allt du säger, 

det vore därför bra att spela in som stöd, så att jag inte glömmer något du säger.  

 

Det är bara jag och min uppsatskompis som kommer att ta del av informationen, det kan 

också hända att vår lärare vill ta del av den.  Om du läser rapporten kan du känna igen dig i 

om vi har tagit något citat, men ingen annan kommer någonsin att veta att det var du som sa 

det. Allt material kommer sedan att raderas. 

 

Det finns inga rätta eller fel svar, utan syftet är att ta reda på dina uppfattningar och hur du 

tycker och tänker kring ämnet. (Om vi skulle hamna på ett sidospår kan jag komma att 

avbryta dig så att vi håller oss till ämnet.)   

 

Är det något du undrar innan vi startar?  

 


