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ABSTRACT 

Internal communication is something that exists in every company and appears to be an 

important part of management accounting systems that are used in companies. Leaders who 

use internal communication more effectively can coordinate employees to work towards 

corporate goals. As more research is needed concerning how companies using internal 

communication can be more effective the purpose of this paper is to create an understanding 

of how companies can use their internal communication as part of their management 

accounting systems. The study was conducted as a case study based on interviews made in a 

service company, which is part of a larger group, and indicates what leaders may need to 

consider when developing communication strategies. Moreover, the study, based on Agency 

Theory and Attention-Based View of the firm, has developed a simplified model in order to 

explain the relationship between these theories i.e. how the relationship between information 

asymmetry and employees ability to focus attention to information appears. The model shows 

that this could affect corporate internal communication and therefore the efficiency of 

management accounting systems, which is the study´s contribution to the area of management 

accounting. 

Keywords: Agency Theory, Attention-Based View of the firm, information asymmetry, 

information channels, internal communication, information overload, management accounting 

systems. 

  



 
 

SAMMANFATTNING 

Internkommunikation är något som finns i alla företag och förefaller vara en viktig del av ett 

företags ekonomistyrning då ledare med hjälp av internkommunikation mer effektivt kan 

samordna personal att sträva mot företagets mål. Då det behövs mer forskning kring hur 

företag med hjälp av internkommunikation kan bli mer effektiva är syftet med studien att 

skapa en förståelse för hur företag kan använda sin internkommunikation som en del av sin 

ekonomistyrning. Studien har genomförts som en fallstudie med intervjuer på ett 

tjänsteföretag som är en del av en större koncern och visar på vad ledare kan behöva ta hänsyn 

till när de ska utforma kommunikationsstrategier. Vidare har studien med utgångspunkt i 

Agentteorin och Attention-Based View of the firm tagit fram en förenklad modell för att 

försöka förklara sambandet mellan dessa teorier, det vill säga hur relationen mellan 

informationsasymmetri och personalens förmåga att rikta uppmärksamhet mot information ter 

sig. Modellen visar att detta kan påverka företags internkommunikation och därmed även 

effektiviteten i dess ekonomistyrning vilket är studiens bidrag till ekonomistyrningsområdet. 

Nyckelord: Agentteori, Attention-Based View of the firm, ekonomistyrning, 

informationsasymmetri, informationskanaler, informationsöverflöde, internkommunikation.   
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1. INLEDNING 

etta kapitel kommer att ge läsaren en bakgrundsbeskrivning av vikten av 

internkommunikation och hur detta kan höra ihop med företags ekonomistyrning. 

Sedan följer en problemdiskussion kring detta ämne som utmynnar i studiens syfte. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av studien fortsatta disposition.   

1.1 FÖRETAG, INTERNKOMMUNIKATION OCH EKONOMISTYRNING 

Enligt Simons (1995, s. 13–14) skapas företag för att tjäna ett syfte och han menar att de 

vanligtvis skapas av individer som anser det vara mer önskvärt att arbeta tillsammans för att 

uppnå mål än att arbeta ensam. En uppgift företag har är enligt Simons att binda samman 

dessa individer som kan identifiera möjligheter och strukturera tillgängliga resurser för att 

omvandla dessa till att skapa värde. Företag utgår enligt Lundqvist (1986, s. 30–33) från 

strategiska mål och han menar att det används olika tillvägagångssätt, strategier, för att uppnå 

dessa. Han lägger tonvikten på att ansvaret ligger på VD:n för att detta skall åstadkommas och 

menar att denne har ett antal styrmedel till hjälp varav internkommunikation är ett.  

Litteraturen kring detta ämne är enig om att internkommunikation är en viktig aspekt för 

företag då det är något som ständigt sker (Welch & Jackson, 2007), som spelar en central roll 

för ett företags effektivitet (Andrews & Kacmar, 2001), som kan öka personalens effektivitet, 

motivation och känsla av säkerhet (Kalla, 2005) samt kan hjälpa till att uppnå mål (Fay, 2011; 

Horngren, 2007, s. 641; Kaplan & Norton, 2001, s. 211–214). Internkommunikation 

definieras enligt Kalla (2005) som all kommunikation som sker internt på alla nivåer i ett 

företag, detta är även den definition denna studie utgår från i diskussioner kring 

internkommunikation. Welch (2011) skriver att internkommunikation möjliggör en överföring 

av företagets värderingar till personalen och involverar dem på så sätt med företagsmässiga 

mål. Även Kaplan och Norton (2001, s. 211–214) påpekar att alla deltagare måste vara med 

på strategin för att ett företag ska kunna uppnå sina mål. Murgolo-Poore och Pitt (2001) 

menar att internkommunikation länge har varit essentiellt för personals tillfredsställelse, 

produktivitet och företags framgång. Ledare som kommunicerar med och involverar 

människor fullständigt i verksamheten blir belönade med en motiverad och hängiven 

arbetskraft (Kalla, 2005; Khan & Khan, 2011; Welch & Jackson, 2007). Murgolo-Poore och 

Pitt (2001) menar att det är personalen som interagerar och kommunicerar med omvärlden, 

exempelvis med kunder, därför är det av vikt att ha en bra internkommunikation med sin 

personal. Detta kan ske genom olika informationskanaler som enligt Bloisi, Cook och 

Hunsaker (2006, s. 359) definieras som mediet genom vilket ett meddelande överförs. Denna 

definition är den som fortsättningsvis kommer att avses då informationskanaler nämns. 

Xiao, Duh och Chow (2011) skriver att ett brett utbud av ekonomistyrningstekniker på senare 

tid blivit integrerade i företags styrsystem. Ekonomistyrning och styrsystem är enligt 

Macintosh och Quattrone (2010, s. 101) något som är genomgripande i företag men kan 

uppkomma i olika former och användas på olika sätt av olika företag. Ekonomistyrning kan 

enligt Horngren (2007, s. 5) beskrivas som processen av att identifiera, mäta, analysera, 

ackumulera, preparera, tolka och kommunicera information som hjälper ledare i sitt 

beslutsfattande. Syftet med ett styrsystem menar han (s. 641) är att kommunicera ut 

företagsmål på ett tydligt sätt, säkerställa att all personal förstår vad som krävs av dem för att 

uppnå dessa mål, att kommunicera ut resultat och att säkerställa att dessa blir anpassade efter 

omgivningen. Xiao m.fl. (2011) fortsätter med att samtidiga framsteg har gjorts inom 

informations- och kommunikationsteknologin och menar att användare av 
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ekonomistyrningssystem samt informations- och kommunikationsteknologier kan dra fördel 

av att förstå om och hur dessa kan stödja varandra för att på så sätt påverka företags resultat. 

Luckett och Eggleton (1991) skriver att en stor del av ekonomistyrningssystem även är 

skapade för att kunna tillhandahålla indikatorer av tidigare prestationer såsom 

avvikelseanalyser och budgetrapporter. De menar att denna viktiga feedback sedan kan 

användas av mottagaren när denne skall besluta om lämpliga åtgärder som behöver vidtas för 

framtiden. Macintosh och Quattrone (2010, s. 101–127) skriver att även andra medlemmars 

beslut och yttre faktorer kan påverka beslutsfattandet och på grund av detta menar de är 

informationsprocesser och kommunikation en central del i alla företag. De skriver att en stor 

del av en chefs arbete består av att ta emot och sända ut information. Även Simons (1995, s. 

5) tar upp att det finns informativa aspekter av styrsystem vilka innefattar hur chefer sänder 

ut, hanterar och kommunicerar information inom företaget.  

Trots att internkommunikation är av vikt finns det lite forskning kring området, det krävs 

bland annat forskning kring hur företag med hjälp av internkommunikation kan bli mer 

effektiva. (Andrews & Kacmar, 2001; Forman & Argenti, 2005; Smidts m.fl., 2011; Kitchen 

& Daly; 2002; Welch & Jackson, 2007). Andrews och Kacmar påpekar också att det behövs 

mer forskning kring internkommunikation då det skett en övergång från den traditionella 

tillverkningsindustrin och produktbaserade företag mot fler och fler tjänstebaserade företag. 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Kitchen och Daly (2002)  skriver att internkommunikation har betydelse för ett företags 

framgång men trots det är bristfällig internkommunikation vanligt förekommande. Om inte 

medarbetarna internt förstår visionen är det ännu mindre troligt att de förstår strategin som ska 

uppfylla den (Kaplan & Norton, 2001, s. 217–218; Kitchen & Daly, 2002).  Kaplan och 

Norton (2001, s. 217–218) menar att personalen då inte kan anpassa sitt arbete för att bidra till 

en effektiv implementering av en strategi. Rudnick (1996) skriver att den externa 

uppfattningen av företaget tenderar att inte överträffa den interna, varför en icke fungerande 

internkommunikation uppfattas ännu sämre externt. Nelson och Economy (2005, s. 183) 

menar att utan internkommunikation skulle inte arbetsteam kunna koordinera sina 

arbetsinsatser och individer skulle inte kunna få feedback eller kunna förmedla framgångar. 

De skriver också att det därför skulle bli svårt att producera produkter och leverera service, att 

personal kommunicerar med arbetskollegor, kunder och leverantörer menar Nelson och 

Economy är basen för att ett företag skall kunna existera. Det faktum att det inom ett företag 

finns många olika sorters människor i olika åldrar och med olika erfarenheter gör att det kan 

vara svårt att få en fungerande dialog med alla enligt Erikson (1994, s. 44–48). Grunig (1992, 

s. 532) tar upp att internkommunikation är så integrerat i organiseringsprocesser, 

företagsstrukturer, omgivning, makt och kultur att många teoretiker kring företagsmässig 

kommunikation argumenterar för att företag inte skulle kunna existera utan 

internkommunikation.  

Denna studie utgår från Agentteorin och Attention-Based View of the firm. En intressant 

aspekt är att det ter sig finnas en spänning mellan de två teorierna studien utgår från gällande 

informationsselektering och informationsmängd. Enligt Agentteorin råder 

informationsasymmetri inom företag och det finns därför en strävan hos högre beslutsfattare 

att minska denna genom information som förmedlas nedåt i företaget (Crowther & Martinez, 

2007; Jensen & Meckling, 1976; Wiseman, Cuevas-Rodriguez & Gomez-Mejia (2012).  

Attention-Based View of the firm komplicerar dock detta då denna teori driver tesen att 
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personal inte kan ta emot hur mycket information som helst och därför kommer selektera 

bland den (Ocasio, 1997, 2011).  

Vi vill med bakgrund av ovanstående undersöka följande problem och faktorer som kan 

finnas i företag avseende deras internkommunikation; 

 

 Vilka informationskanaler används i företags interna kommunikation? 

 Vilken typ av information förmedlar dessa informationskanaler?  

 Hur upplevs informationskanalerna fungera i företags interna kommunikation? 

 Hur kan internkommunikation påverka företags ekonomistyrning?  

1.3 SYFTE 

Syftet är att skapa förståelse för hur företag kan använda internkommunikation som en del av 

sin ekonomistyrning. Detta genom att beskriva vilka informationskanaler som kan användas i 

ekonomistyrningens internkommunikation, vilken typ av information som 

informationskanalerna kan förmedla samt hur dessa kan upplevas fungera inom företag.  

Därtill är syftet att utveckla en teoretisk modell som bidrar till förståelsen för hur 

internkommunikation kan påverka effektiviteten i företags ekonomistyrning.       

1.4 FORTSATT DISPOSITION 

Vidare kommer kapitel 2 ge en beskrivning av studiens metodstrategi som börjar med att 

beskriva vetenskaplig, ansats, ändamål, metod och synsätt. Sedan följer en beskrivning av 

datainsamling, studiens trovärdighet och den analysmetod som har använts. Kapitel 3 

beskriver den teoretiska referensram studien utgår från och kapitel 4 skildrar det empiriska 

materialet. Därefter följer ett avslutande kapitel med analys, diskussion och slutsatser samt 

studiens bidrag till ekonomistyrningsområdet.  

 

FIGUR 1. Studiens disposition. 
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2. METOD 

är kommer vi att beskriva studiens design och vilken metod som har använts till detta. 

Vi börjar med att beskriva och motivera vilka vetenskapliga utgångspunkter studien 

grundar sig på, sedan följer en beskrivning av hur litteraturen insamlats. Efter detta 

redogör vi för den fallstudie som genomförts på ett företag, hur företaget och respondenter 

valdes ut samt hur våra intervjuer på företaget gått till. Efter detta ger vi läsaren en skildring 

av den analysmetod som använts och kapitlet avslutas med att redogöra för studiens 

trovärdighet.  

2.1 VETENSKAPLIG ANSATS, ÄNDAMÅL, METOD OCH SYNSÄTT 

Vi har använt litteraturen för att identifiera teorier och bygga upp referensramen för att skapa 

en förståelse av området internkommunikation. Vi har även försökt skapa förståelse för ett 

empiriskt fenomen genom att empirisk data insamlats och analyserats vilket tyder på att det är 

en deduktiv metod vi använt oss av i enlighet med Saunders m.fl. (2009, s. 61). Vår 

undersökning är av förståelseinriktad art då vi inhämtade så mycket kunskap om ämnet som 

möjligt och belyste området på ett allsidigt sätt (Patel & Davidson, 1994, s. 11). Då vi ville 

generera en djupare förståelse för ämnet valde vi att göra en kvalitativ studie i enlighet med 

Patel och Davidson (1994, s. 99). Vi strävade efter en nyanserad empiri då vi ville ha en 

möjlighet att generera en mångfacetterad bild av ämnet vilket lämpligast görs med en 

kvalitativ metod enligt Alvesson och Sköldberg (1994, s. 10–11). Vi analyserade även 

löpande det material vi fick in under studiens gång istället för att vänta till slutet med att 

bearbeta detta vilket ytterligare pekar på att vi utfört en kvalitativ undersökning i linje med 

Patel och Davidson (1994, s. 100) 

Vi har i vår studie använt oss av ett aktörssynsätt då vi har undersökt våra respondenters 

individuella och personliga upplevelser. Respondenterna är aktörer och vår tillförskaffade 

kunskap är individberoende då den hänvisar till på vilket sätt de olika respondenterna 

upplever saker, tolkar dessa och agerar i sin verklighet. För att kunna förstå det totala 

insamlade materialet som är sammansatt av alla aktörers verkligheter har vi strävat efter att 

förstå deras olika bilder av det aktuella ämnet. (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 86–91.) Vi utgick 

från den dialog vi hade med våra respondenter där vi skapade ett engagemang genom att 

lyssna, fråga, observera och diskutera med dem. I och med dessa dialoger kunde vi lättare 

sätta oss in i respondenternas situation och på så sätt se på vårt forskningsområde från deras 

synvinkel. (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 246–247.)  

2.2 DATAINSAMLING 

2.2.1 LITTERATURSÖKNING 

Till att börja med sökte vi litteratur i Luleå Tekniska Universitets databaser samt i deras 

bibliotekskatalog LUCIA och den litteraturen vi fick fram där gav oss vidare tips på 

ytterligare litteratur som kunde vara av intresse att titta på. Vi fick även tips från handledare 

och andra lärare vid Luleå Tekniska Universitet. Exempel på sökord vi använt oss av är: 

”Agency Theory”, ”Attention-based view”, “business communication”, ”communication”, 

”corporate communication”, ”employee communication”, “information”, ”information 

channels”, “information overload”, ”internal communication”, ”management accounting and 

control systems”, ”selective attention”. 

H 
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2.2.2 FALLSTUDIE 

En fallstudie har genomförts på ett företag där deras interna kommunikation utgjort fokus i 

studien. Vi ville studera internkommunikation i sin verkliga miljö och vår avsikt var att 

försöka förstå denna komplicerade sociala företeelse varför det enligt Yin (2006, s. 18) 

passade bra att göra en fallstudie. Vi ville också adressera frågor som ”hur” och ”varför” 

vilket var ytterligare tecken på att en fallstudie var lämplig i likhet med Yin (2006, s. 27). Vår 

ambition var att göra en analytisk generalisering vilket innebär att vi använde oss av befintlig 

teori och tidigare studier och jämförde de resultat vi fick från fallstudien med denna (Yin, 

2006, s. 52-53). 

URVAL AV FALLFÖRETAG OCH RESPONDENTER 

Vi var intresserade av ett tjänsteföretag då vår uppfattning är att ett sådant företag tenderar att 

anamma ett mer anpassningsbart kommunikationsmönster, i linje med Khan och Khan (2011), 

och därför kan ha en internkommunikation som är mångsidig och därav vara intressant att 

studera för vårt syfte. Vidare ville vi ha ett företag som hade minst tre ledningsnivåer för att 

kunna studera internkommunikationen både vertikalt och horisontellt. Utifrån dessa kriterier 

valde vi, med hjälp av LTU Karriär, ett Scandic hotell i Sverige som är en del av en större 

koncern, Scandic Hotels. Hotellet är ett tjänsteföretag och har flera ledningsnivåer där det 

enligt hotelldirektören rör sig en hel del information. Det aktuella företaget kommer 

fortsättningsvis i studien benämnas Scandic och med detta avser vi då det lokala hotellet inte 

hela koncernen.  

Vår första kontakt med företaget skedde via e-mail med hotelldirektören där vi kort berättade 

vad vi ville uppnå med studien och vad det skulle innebära för företaget. Då han var 

intresserad av att delta i studien tillsammans med sin personal bokade vi in ett personligt möte 

med honom. Under mötet fick han mer ingående information om studien och vid detta tillfälle 

genomförde vi även intervjun med honom. Då hotelldirektören känner sin personal bättre än 

oss ansåg vi honom vara mest lämpad att välja ut respondenter utifrån våra önskemål, att få 

med personal på alla nivåer. Vi bad därför honom efter det första mötet välja ut lämpliga 

kandidater för resterande intervjuer. Våra respondenter omfattar hotellets direktör, fyra 

mellanchefer samt fem respondenter från den övriga personalen. 

SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER 

Studiens empiriska data har samlats in med hjälp av intervjuer med 10 respondenter från 

Scandic som ägde rum 12, 15 och 16 mars 2012. Innan vi genomförde några intervjuer 

utformade vi en intervjumanual som täckte in våra intervjuteman i enlighet med Dalen (2008, 

s. 31–33) för att vi skulle få svar på det som var relevant för de problemställningar vi ville 

belysa. För att vi skulle få en möjlighet att få fram respondenternas egna synpunkter och 

tolkningar hade våra frågor en låg grad av standardisering och strukturering i likhet med Patel 

och Davidson (1994, s. 60–65). Vi började med inledande frågor och ställde sedan mer 

specifika och djupgående frågor för att på slutet återgå till mer allmänna frågor, något som 

Dalen skriver kallas för områdesprincipen.  

För att få en så total bild som möjligt av Scandic omfattade våra intervjuer, som ovan nämnt, 

respondenter på olika nivåer och områden. Intervjuguiderna som är utformade efter de tre 

nivåerna högste chef, mellanchef och övrig personal hittas i bilaga 1, 2 och 3. Anledningen till 

att vi har valt att ha olika intervjuguider för de olika nivåerna är att guiderna för 

mellancheferna innehåller tillexempel fler frågor då de i denna studie befinner sig i en sådan 

situation att de både tar emot och själva sänder information i form av order, mål och mått med 
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mera. Intervjuerna gick till på så sätt att vi båda författare träffade respondenterna en och en i 

ett avskilt rum där vi ställde våra frågor samt diskuterade kring dessa. Vi började även dessa 

intervjuer med en kort presentation av oss och studien. Under intervjuerna fördes 

stödanteckningar och intervjuerna har också spelats in efter personalens godkännande för att 

ingen viktig information skulle gå förlorad vid sammanställningen av empirin. Detta gav även 

möjlighet att gå tillbaka och lyssna på intervjuerna igen ifall oklarheter fanns.  

Respondenterna fick i förväg veta vilket område våra frågor skulle gälla via hotelldirektören, 

det vill säga internkommunikation, information och informationskanaler, för att på så sätt ge 

oss möjligheten att få ut det mesta möjliga av alla intervjuer. När vi var färdiga med varje 

intervju lämnade vi också en öppning för vidare kontakt, om det var något som var oklart eller 

om det var något som vi eller respondenterna kom att tänka på som kunde vara av vikt att 

nämna eller fråga om. När vi sammanställde empirin var det en del aspekter som behövde 

förtydligas varför vi var i kontakt med hotelldirektören, en mellanchef och en respondent från 

den övriga personalen en ytterligare gång. 

2.3 ANALYSMETOD 

Under våra intervjuers gång skrev vi ner tankar och idéer som dök upp vilket var ett sätt att 

analysera vår data löpande istället för att vänta till slutet med att bearbeta detta vilket enligt 

Patel och Davidson (1994, s. 100) stämmer bra överens med vår kvalitativa 

undersökningsmetod. Dessa löpande analyser i anslutning till intervjuerna menar de kan vara 

bra eftersom vi då hade chans att upptäcka om vi missat någon fråga i intervjun eller att 

respondenterna uppfattade frågorna på andra sätt än vi tänkt oss. Även Merriam (1998, s. 162) 

pekar på vikten av att vi såg datainsamling och analys som en samtida process då vi använt 

oss av kvalitativ metod. I förväg bestämde och identifierade vi olika beteckningar för olika 

aspekter vi förväntade att få av den data vi samlade in i enlighet med Merriam (1998, s. 164). 

Dessa beteckningar var informationskanaler, typ av information, mängd information samt 

upplevelser av informationskanaler och då våra respondenter under intervjuerna gav oss 

information satte vi löpande in denna under den beteckning vi ansåg vara passande. 

2.4 STUDIENS TROVÄRDIGHET  

Genom vårt aktörssynsätt och att vi därmed försökte förstå materialet som är sammansatt av 

alla våra aktörers verkligheter och som kan påverkas av oss som forskare gör att validering 

blir svårt i enlighet med (Arbnor & Bjerke 1994, s. 251–253) Vi har till viss del strävat efter 

att förbättra validiteten genom att vi efter intervjuerna skickat materialet till våra respondenter 

så att de fick möjlighet att titta igenom det insamlade materialet och acceptera våra tolkningar 

och resultat av deras svar i enlighet med (Arbnor & Bjerke 1994, s. 251–253) och Merriam 

(1998, s. 204). Vi har även av kurskamrater och handledare löpande fått kommentarer på våra 

resultat vilket också är något som eftersträvas då det gäller validitet enligt Merriam (1998, s. 

204). Detta har hjälpt oss att kritiskt granska det vi fått fram och har på så sätt säkerställt att 

en röd tråd följts genom studien. Det faktum att vi lät hotelldirektören välja ut personer till 

våra intervjuer kan ses som både positivt och negativt. Det positiva är att de utvalda hade 

kunskap om området och visste vad de pratade om och fick en viss möjlighet att känna sig 

förberedda. Det negativa är att objektiviteten kan påverkas vilket vi inte upplevt att det gjort. 

För att sträva efter god reliabilitet har vi varit noga med att dokumentera våra processer i 

enlighet med Yin (2009, s. 45). Denna dokumentation har vi gjort genom att upprätta 

intervjuguider, spela in intervjuerna samt skriva ner en sammanställning av dessa för att det 
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ska vara lätt att se vilka frågor och följdfrågor vi ställt. Vi har även spelat in intervjuerna 

vilket gjorde det möjligt att spela upp dessa igen för att säkerställa att allting uppfattats 

korrekt i linje med Patel och Davidson (1994, s. 87). Vid varje intervju har vi varit två stycken 

närvarande, en som ställde frågorna och en som registrerade och skrev ner svaren, vilket 

ytterligare visar på att vi eftersträvat reliabilitet enligt Patel och Davidson.   
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

etta kapitel kommer att behandla Agentteorin och Attention-Based View of the firm 

som studien utgår ifrån samt litteratur som finns kring ämnet internkommunikation. 

Referensramen börjar med en beskrivning av dessa teorier och deras koppling till 

ämnet och ska tillsammans med litteraturen ge läsaren den teoretiska utgångspunkt som krävs 

för en förståelse av studien. 

3.1 AGENTTEORIN OCH INFORMATIONSASYMMETRI 

Ett agentförhållande kan definieras som ett kontrakt, där en eller flera personer 

(principalen/er) anlitar en annan person (agenten) att utföra tjänster, som innefattar en 

delegering av visst ansvar eller beslutsfattande till agenten genom information (Crowther & 

Martinez, 2007; Davis, Schoorman & Donaldson, 1997; Jensen & Meckling, 1976). Wiseman 

m.fl. (2011) diskuterar kring att Agentteorin är flexibel och kan användas i en stor variation 

icke traditionella kontext som forskare tidigare ansett att den är oanvändbar på. De skriver att 

nyckelelementen för Agentteorin såsom egenintresse och informationsasymmetri kan variera 

utanför de smala antaganden som finns i Agentteorin i form av det traditionella principal-

agentförhållandet. Bricker och Chandar (2000) presenterar ett omvänt tvåsidigt principal-

agent förhållande och tittar på mer diversifierade typer av relationer än bara chef och ägare.  

De skriver att Agentteorin kan ses från flera perspektiv och att från det bredaste perspektivet 

kan den representera ett begreppsmässigt sätt att beskriva förhållanden mellan två eller fler 

parter. Utifrån detta förefaller det som rimligt att anta att agentteorin även kan appliceras på 

förhållandet chef-personal. Det framstår därmed som att det kan finnas någon form av 

informationsasymmetri i företag då högre chefer har mer information som de vill förmedla 

nedåt till personalen. Informationsasymmetri existerar enligt Jensen och Meckling i alla 

företag, på alla ledningsnivåer samt i alla kooperativa insatser och det framstår därmed som 

rimligt att anta att informationsasymmetri även kan råda i företags internkommunikation. 

Gowthorpe (2004) skriver om asymmetrisk kommunikation och menar att besluten om vad 

som ska förmedlas ut ofta tas på en hög nivå och att informationsspridare i regel är den 

dominerande parten. Kommuniceras det å andra sidan med mottagare som förväntar sig kunna 

föra en dialog med motparten kallar Grunig (1992, s. 231) detta för symmetrisk 

kommunikation. Denna typ menar han istället kännetecknas av en jämvikt där en diskussion 

förs snarare än raka order och ren övertygelse. En symmetrisk kommunikation är av vikt då 

det kan öka arbetstillfredsställelsen hos personalen och därmed tillåter företaget att bygga upp 

bra relationer (Connolly, 1996; Grunig, 1992, s. 532).  

3.2 ATTENTION-BASED VIEW OF THE FIRM 

Oavsett vilken form av kommunikation som sker inom företag är det en ytterligare faktor som 

högre befattningshavare kan behöva ta hänsyn till när de kommunicerar med sin personal. 

Lavie (1995) tar upp att den mänskliga hjärnan inte kan ta emot hur mycket information som 

helst och selekterar bland informationen den får. Detta menar han blir en viktig aspekt då en 

individ möter konkurrerande och distraherande stimuli med olika prioritering. Lavie skriver 

att då det finns en hög belastning av aktiviteter har den selektiva uppmärksamheten en central 

betydelse eftersom denna kan möjliggöra att individer fokuserar på det som är av vikt utan att 

bli störd av annat. Ocasio (1997, 2011) har i sin forskning inspirerats av denna typ av 

neurovetenskap gällande uppmärksamhetsteorier och använder detta synsätt han kallar 

Attention-Based View of the firm på företag. Ur litteraturen kring den mänskliga hjärnan har 

D 
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Ocasio (1997, 2011) urskilt olika typer av uppmärksamhet varav den selektiva är en. Ocasio 

(1997, 2011) menar att personal inte kan ta emot för mycket information samtidigt utan 

kommer sortera bland den. Han skriver att selektiv uppmärksamhet både kan underlätta och 

förhindra individens uppfattningar och handlingar och därmed företagets strategi och 

beteende. Detta menar han beror på om företagets processuella kanaler och 

kommunikationskanaler fokuserar och distribuerar uppmärksamheten i en lämplig riktning. 

Han åsyftar därför att kanalisering och distribuering av uppmärksamhet är av betydelse för 

formulering och implementering av strategier varför strukturer kring uppmärksamhet och 

driften av dessa processuella kanaler och kommunikationskanaler blir en viktig källa för 

företagets anpassning. Utifrån detta framstår det som rimligt att anta att personal inte kan ta 

emot hur mycket information som helst från ledningen varför informationen automatiskt 

kommer selekteras i hjärnan då uppmärksamhet inte kan riktas mot allt samtidigt. 

3.3 INFORMATION OCH INTERNKOMMUNIKATIONEN  

3.3.1 INFORMATION 

Enligt Kalla (2005) handlar information om processen att sända ett meddelande i en riktning 

och Budd (2011) menar att information är något kommunikativt. Reichertz (2011) samt Holm 

(2006) skriver att den som informerar gör detta för att trigga en handling hos sin motpart. 

Harwood (1994) skriver att den framåtväxande informationsteknologin har ökat hastigheten 

på ny tillgänglig information men även att samma teknologi kan hjälpa chefer att få en 

förståelse för hur information kan göra dem mer effektiva. Han menar att företag som hanterar 

information strategiskt kan förändra sin konkurrenspotential då information behövs för att 

betrakta alternativa handlingsalternativ, att agera och reagera i tid till rådande förhållanden 

och utvärdera resultat. Dock tar han upp att informationen hela tiden behöver förnyas och 

uppdateras för att behålla sin informativa karaktär. Görs inte detta menar han att det kan vara 

vilseledande och skadligt varför det är av vikt med företagsmässiga och tekniska åtgärder som 

säkerställer en fortsatt relevans och aktualitet av informationen, exempelvis genom 

kontinuerlig fortbildning.  

FEEDBACKENS ROLL  

Litteraturen tar upp att feedback är en informationstyp av vikt. Pitkänen och Lukka (2010) 

skriver att mycket av feedbacken inom företag är oplanerad och spontan och sker genom 

kommunikation som framkommer i ögonblicket. De tar upp att feedback även kan ske genom 

bestämda mätningar och standarder som ger jämförbara tidsserier och möjliggör för ledare att 

följa trender och analysera förändringar i prestationer. Då feedback baseras på 

tillvägagångssätt för att tillhandahålla information och ibland inom vissa tidsperioder betonar 

de dock att det är av betydelse att denna kommer i tid för att kunna tillhandahålla relevant 

feedback. Chefer behöver enligt Simons (1995, s. 76) få feedback i form av olika resultat från 

sin personal och kan använda sig av sådana rapporter månadsvis eller kvartalsvis som ett 

styrverktyg. Dock menar han att det är personalens uppgift att informera cheferna direkt om 

det är något som behöver uppmärksammas. Andrews och Kacmar (2001) skriver att även 

personal kan få feedback från många olika källor i företaget såsom företaget självt, 

arbetsledare samt övrig personal och det kan gälla feedback som exempelvis lön, 

arbetsrelaterade resultat och information om hur väl ett arbete utförs. 
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3.3.2 INFORMATIONSÖVERFLÖDE 

Edmunds och Morris (2000) menar att information på arbetsplatsen kan ses som nyckeln till 

företags framgång men att många har en överväldigande mängd information att hantera som 

en del av sitt arbete. De skriver att maskinerna vi uppfunnit för att producera, hantera och 

sprida information genererar information mycket snabbare än vi kan hantera det och att det är 

uppenbart att ett överflöde av information finns. Medan otillräcklig information kommer att 

resultera i dåliga beslut så påpekar Zhuang, Qiu och Peng (2011)  att för mycket information 

kan få samma konsekvens. Personal har inte något behov av att inhämta och bearbeta mer 

information än vad de behöver i sitt arbete och mer information än det de behöver kan 

resultera i ”information overload” (Chong, 2004; Hewitt, 2006; Zhuang m.fl., 2011).  

Edmunds och Morris (2000) menar att problemet med ”information overload” uppenbarligen 

inte kommer att avta och att lösningar måste hittas för att möjliggöra för människor att minska 

upplevelsen av detta. De menar att teknologi, istället för att underlätta en persons arbete, hotar 

att uppsluka och minska hans eller hennes kontroll över situationen. Zhuang m.fl. (2011) 

skriver dock att av informationsflödet kan påverkas av hur företaget är strukturerat då 

informationsflödet är en essentiell del i detta. Hanteringen av informationsflödet kan därmed 

öka eller minska problemet med ”information overload”. När information ska överföras och 

kommunikationsstrategier utformas är det därför enligt Drucker (2000, s. 102) betydelsefullt 

att vara på det klara med vad som ska uppnås med informationen och tänka på att vad 

personalen primärt vill veta är det som kan inverka på dem och deras dagliga arbete. Ett annat 

sätt att minska informationsöverflödet skriver Lehmuskallio (2008) kan vara genom att 

ansvariga över exempelvis intranät skiljer ut vad som är intressant och användbar information 

och vad som inte är det. Hon menar att detta gör att företag kan rikta personalens 

uppmärksamhet på det som anses vara strategiskt vilket är av vikt för ett företags framgång. 

3.3.3 KOMMUNIKATIONENS VÄGAR 

Drucker (1995, s. 55–56) skriver att en chefs roll är att guida, motivera och samordna sin 

personal till att utföra sitt arbete snarare än att styra dem till detta. Detta skriver han kan göras 

genom chefens sätt arbeta, genom relationen med personalen, genom befordringssystem, 

genom belöningssystem och genom varaktig kommunikation både uppifrån och ner och 

nerifrån och upp. Även Bartels, Peters, de Jong, Pruyn och van der Molen (2010) skriver att 

internkommunikation kan vara både horisontell och vertikal. Fay (2011) skriver om formell 

och informell kommunikation och denna studie delar den definition hon har på informell 

kommunikation det vill säga frivilliga samtal som inte nödvändigtvis enbart behöver vara 

arbets- eller uppgiftsfokuserade. Med formell kommunikation avser denna studie istället en 

mer strikt och planerad informationsförmedling. 

FORMELLA BYRÅKRATIER OCH FLEXIBLA FÖRETAG 

Dwyer (2005) skriver att formella byråkratiska företag kännetecknas av en centraliserad, 

hierarkisk och organiserad myndighet som lägger tyngdpunkten på opersonliga 

arbetsrelationer, teknisk kunskap och rationalitet. Traditionellt sett går överföringen av 

information nedåt, vertikalt, för att förmedla ledningens meddelanden till personalen (Bartels 

m.fl., 2010; Yeomans, 2008). Holm (2006) menar att bristen av förståelse, motivation och ett 

gemensamt språk, som till största del kan hittas i vertikal kommunikation, är bland de största 

anledningarna till en icke fungerande kommunikation. Detta då han påpekar att 

kommunikation behöver en gemensam referensram där ingen dominerar över den andra. I den 

vertikala kommunikationen är detta svårt då han menar att personal från olika nivåer har olika 
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kompetens, kunskap och erfarenheter. Dock skriver Bennet (2006) att hierarkier har en 

förmåga att kunna motstå eller överleva plötsliga chockartade händelser i en viss del av ett 

företag. Detta menar han beror på att skadan blir begränsad till den specifika nivån vilket kan 

göra det lättare för företaget att återhämta sig.   

Jamali, Khoury och Sahyoun (2006) diskuterar kring att det traditionella byråkratiska 

tillvägagångssätt som ser på arbetskraft som en produktionsfaktor inte längre framstår som 

lämplig för en hållbar positionering i en omgivning som ständigt förändras. De fortsätter med 

att ledare på 2000-talet fått en annorlunda syn på sin personal och menar att företag idag 

istället tenderar att behandla sin personal som en tillgång och en essentiell källa till hållbar 

konkurrenskraft. Briand och Bellemare (2006) skriver att teoretiker inom 

managementområdet på senare tid har pekat på uppkomsten av nya företagsformer som 

avviker från vertikala ledningsstrukturer och går mot horisontella kommunikationsmodeller. 

Bartels, m.fl. (2010) beskriver horisontell kommunikation som den kommunikation som sker 

mellan kollegor. Det faktum att företag går mot att bli mer horisontella menar Briand och 

Bellemare är ett försök att göra företag mer flexibla och lyhörda för förändringar i 

omgivningen samt för att frigöra personalens egen initiativförmåga.  Detta menar Jamali m.fl. 

(2006) fordrar en skicklig förvaltning av personalen där det behöver fokuseras på delaktighet, 

lagarbete, engagemang och tillit.  

Litteraturen tar upp termen efterbyråkratiska företag (Budd, 2007; Höpfl, 2006; Jamali m.fl., 

2006; Jones & Kriflik, 2006) och Jamali m.fl. nämner kommunikation, delaktighet, tillit, 

engagemang, team och flexibilitet som framträdande kännetecken för denna typ. Fay (2011) 

påpekar även att spänningsnivån tenderar att vara lägre i dessa typer av företag och att ett 

flexibelt informationsutbyte har visat sig ha sociala funktioner såsom att förmedla information 

om personliga avslöjanden, uppdateringar, stöd och beklagan. Hon menar att flexibla 

informationsutbyten, även informell kommunikation, mellan jämlikar på en arbetsplats kan 

hjälpa till att uppnå komplexa mål som är av vikt för både företag och individ.  

3.3.4 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSMODELL  

Utifrån teorierna och litteraturen har en modell för internkommunikation utvecklats där vi 

visar hur informationsflödet kan se ut i företag med tre eller fler nivåer, se figur 2. Det 

förefaller vara så att högre chefer har ett informationsövertag gentemot personalen när 

exempelvis restriktioner, mål och behörigheter skall förmedlas ut till dem (Bricker & 

Chandar, 2000; Crowther & Martinez, 2007; Jensen & Meckling, 1976) vilket speglas av 

modellens tre ledningsnivåer, A, B och C och de svarta pilarna. Själva informationen som på 

grund av informationsövertaget förmedlas mellan ledningsnivåerna via D visas av modellens 

röda pilar. Formella byråkratier har enligt Bartels m.fl. (2010) och Yeomans (2008) strikt 

vertikal kommunikation men de påpekar att många företag har flyttat från denna typ till en 

mer informell kommunikation, eller till en blandning av de båda. För att modellen skall kunna 

appliceras på alla typer av företag visas därför alla informationstyper som förmedlas inom 

företag via olika informationskanaler, D, av de röda pilarna i modellen. Modellens D ses som 

en samlingsplats för alla typer av informationskanaler som kan används vid denna 

informationsförmedling, då de svarta pilarna endast visar informationsövertaget. För att 

undvika eller minska ”information overload” i likhet med Chong (2004), Edmunds och Morris 

(2000), Hewitt (2006) och Zhuang m.fl. (2011) sorterar och selekterar personalen även bland 

informationen de får. Detta då de inte kan ta emot hur mycket information som helst i enlighet 

med Lavie (1995) och Ocasio (1997, 2011), vilket förklaras av de streckade pilarna. 

Informationen som bearbetas och cirkulerar hos personalen visas i form av de gula pilarna på 

varje ledningsnivå. Det finns även en informationsförmedling fram och tillbaka mellan 
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företaget och olika externa intressenter såsom kunder, leverantörer och konkurrenter. Dessa är 

inte en direkt del av internkommunikation och denna kommunikation är därför inte något vi 

kommer att beröra och dessa gröna pilar illustreras därför transparent.  Även ledningen 

illustreras transparent då informationen som cirkulerar inom denna inte heller är något vi 

kommer att beröra. Detta då vi valt att endast fokusera på underliggande nivåer som arbetar 

närmare varandra och därmed interagerar mer frekvent. 

 

 

FIGUR 2. Informations- och kommunikationsmodell. 
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3.3.5 INFORMATIONSKANALER 

Simons (2005, s. 160) skriver att det är centralt att tänka på hur flödet av informationen ser ut 

i ett företag och se om informationskanaler som används underlättar eller dämpar personalens 

interaktion samt om nivån på personalens kreativitet är lämplig för den strategi ledningen vill 

tillämpa. Te´eni (2001) menar att företagen, för att kunna implementera sina 

kommunikationsstrategier, behöver välja en speciell informationskanal till detta. Te´eni skiljer 

på informationskanaler som har en låg och hög kapacitet att förmedla signaler tillsammans 

med meddelandet. Tillexempel menar han att ett skriftligt meddelande inte kan förmedla 

samma signaler som ett muntligt då det muntliga rymmer mer såsom kroppsspråk och andra 

nyanser i kommunikationen och därav har en låg kapacitet. Han fortsätter med att kanaler med 

låg kapacitet också ger en känsla av begränsad feedback på det som ska kommuniceras ut och 

det är en större risk att denna kommunikation misslyckas. Simons (2005, s. 160) anser att det 

är av vikt att valet av informationskanal inte styrs av något bara för att det är av tradition eller 

för tillfället är modernt. Han menar att det är kommunikationsmålen som är det väsentliga och 

påpekar att det inte finns någon kanal som fungerar till allt men att alla kanaler i stort sett 

fungerar till något.  

MUNTLIGA INFORMATIONSKANALER  

Kommunikation ”face to face” kan i allmänhet anses vara en effektiv metod att föra 

information vidare då det är möjligt att föra en dialog (Lind, 2001; Simons, 1995, s. 76; 

Young, 1995). Connolly (1996) menar att chefer uppmuntrar till en större villighet bland 

personal att dela idéer och resurser och skapa starkare relationer om de skapar både formella 

och informella möjligheter för personal att träffas och lära av varandra, även mellan 

avdelningar. Han menar att ett effektivt sätt att förbättra kommunikation kan vara att 

uppmärksamma sina kollegor och att lyssna på vad de säger. Även Kalla (2005) tar upp att 

kunskapsutbyte kan vara en betydelsefull och strategisk funktion på alla nivåer av den 

integrerade interna kommunikationen. Hon menar att ett effektivt kunskapsutbyte kan öka 

personalens effektivitet, motivation och känsla av säkerhet vilket kan upprätthållas genom att 

involvera företagets alla medlemmar. Simons (1995, s. 76) tar upp att feedback som är en 

väsentlig typ av information oftast sker muntligt.  

Connolly (1996) menar dock att olika informationsmöten inte är ett forum för verklig 

interaktion utan endast är ytliga i sin kommunikation. Han skriver att de som talar här oftast 

bara vänder sig till ledare eller pratar ut i tomma luften vilket inte leder till någon verklig 

diskussion utan istället kan skapa frustration och passivitet hos personalen. Detta menar 

Dessutom menar Kauffeld och Meyer (2009) att beklagan kan utgöra en gemensam grund för 

muntliga konversationer och kan ge utlopp för frustration. De skriver att muntlig 

kommunikation inom en grupp kan skapa en ond cirkel av problemdiskussioner och lösningar 

utan att detta leder till beslut vilket hämmar framsteg mot det avsedda målet. Studien har 

urskilt ett antal muntliga informationskanaler utifrån litteraturen och det som nämnts som 

unikt för varje kanal är sammanställt i tabell 1. 
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TABELL 1. Muntliga informationskanaler utifrån litteratur. 

 

SKRIFTLIGA INFORMATIONSKANALER 

En fördel med skriftlig information kan enligt Raciti och Dagger (2010) vara att risken för 

feltolkning och missförstånd minskas ifall texten är korrekt skriven språkmässigt sett. De 

skriver även att individer kan uppfatta skriftlig information på sätt som inte är avsedda. Detta 

menar de beror på att element såsom utseende, exempelvis kvalitet och färg på papper, 

kvaliteten i meddelandet, exempelvis stavfel och grammatiska fel, samt meddelandets klarhet, 

det vill säga om informationen är relevant, kan ge andra signaler än vad som avsetts. Enligt 

Marques (2010) kan detta också påverka respekten personalen har för sin chef. Hård af 

Segerstad (2002, s. 162–163) skriver att skriftlig kommunikation kräver mindre av mottagaren 

vilket beror på att den skriftliga kommunikationen naturligt behöver innehålla mer data än den 

muntliga för att kunna förstås. Studien har urskilt ett antal skriftliga informationskanaler 

utifrån litteraturen och det som nämnts som unikt för varje kanal är sammanställt i tabell 2. 
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TABELL 2. Skriftliga informationskanaler utifrån litteratur. 

 

ELEKTRONISKA INFORMATIONSKANALER 

Vi har kommit en lång väg då det gäller möjligheter för elektronisk företagskommunikation, 

idag finns en stor mängd teknologier tillgängliga och de allra flesta företag använder någon av 

dessa in sin internkommunikation (Johns, 2005; Rudnick, 1996; Te´eni, 2001). Simonsen 

(2009) skriver om databaserade verktyg för informationslagring som erbjuder ett företags 

personal snabb och enkel tillgång till relevant data från utvalda databaser. Dessa verktyg 

menar han är designade efter och grundar sig på de behov som kommunikatören och företaget 

har och genom sökfunktioner kan användaren komma åt den typ och mängd av data som 

behövs. Johns skriver dock att elektronisk informationsförmedling kan innebära vissa risker 

för företag. Han menar att det inom företag är en stor mängd konfidentiell och känslig 

information som skickas elektroniskt dagligen och det kan finnas en risk att denna hamnar hos 

fel person. Johns diskuterar kring att det är lätt att exempelvis ett e-mail skickas eller 

vidarebefordras till någon som inte ska ha det. Han menar också att personal medvetet kan 

skicka känslig och även olovlig information då de inte tänker på att deras arbetsgivare kan 

övervaka och arkivera de meddelanden de skickar. Även Murgolo-Poore och Pitt (2001) 

betonar vikten av säkerhet via exempelvis brandväggar för att skydda den företagskänsliga 

informationen från utomstående. Connolly (1996) understryker att det måste finnas en balans 

mellan elektronisk och mänsklig kommunikation då endast kontakt via elektroniska kanaler 

inte bygger upp nödvändiga relationer. Studien har urskilt ett antal elektroniska 

informationskanaler utifrån litteraturen och det som nämnts som unikt för varje kanal är 

sammanställt i tabell 3. 
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TABELL 3. Elektroniska informationskanaler utifrån litteratur. 
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4. EMPIRI 

en empiriska delen bygger på datainsamling i form av tio stycken intervjuer med 

personal från olika avdelningar inom Scandic. Kapitlet börjar med en kort 

beskrivning av företaget för att ge läsaren en bakgrundsbild. Sedan följer en 

sammanställning av intervjuerna med våra respondenter som i studien fått fiktiva namn för 

att upprätthålla en viss anonymitet. 

4.1 INFORMATION OM SCANDIC HOTELS  

Scandic Hotels är en av de ledande hotellkedjorna i norra Europa och öppnade sitt första 

hotell år 1963 i Laxå i mellersta Sverige. På 1970-talet expanderade de till Danmark och 

Norge och 1973 var de den största hotellkedjan i Sverige. 1984 döptes företaget och alla 

hotell i kedjan till Scandic Hotels och omfattar idag 160 hotell med totalt 29910 hotellrum och 

6600 anställda i ett flertal länder i Europa. Det lokala Scandic hotellet har 34 fasta anställda 

och cirka 40 med extra anställda. Det är grundläggande att alla hotell i kedjan ska drivas på ett 

etiskt sätt oavsett om de drivs genom hyresavtal, franchiseverksamhet eller egen hotelldrift. 

Det är centralt för verksamheten att bidra till ett hållbart samhälle och det kan ses som en 

hävstång för företagets framgångar. Det är även grundläggande för Scandic att gäster, 

personal och andra intressenter agerar och behandlas på ett etiskt sätt. 

Deras affärside är att hjälpa sina gäster att ladda batterierna, på ett enkelt och lättillgängligt 

sätt och deras värdegrund handlar om att ha en god affärsanda, ett etiskt ansvar samt ta hänsyn 

till miljön i alla delar av verksamheten. Företagets ledord är ekonomisk, ekologisk och etisk 

och de satsar på kvalitet som de vill kunna garantera likvärdigt på alla sina hotell. Om sin 

kommunikation skriver Scandic att den ska vara transparent, öppen, ärlig, seriös och utan 

onödiga fördröjningar, vilket ska gälla i alla situationer.
1

 Våra respondenter ser vi 

rödmarkerade i företagets organisationsschema där Doris, konferenschef, enligt Adam, 

direktör, räknas vara på mellanchefsnivå, trots att hon egentligen endast är konferensansvarig. 

 

FIGUR 3. Organisationsschema, Scandic.  Källa: hotelldirektören. 

                                                
 

1
 http://www.scandichotels.se/sv/ 

D 
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4.2 KOMMUNIKATIONENS VÄGAR 

Adam, direktör, säger att han får väldigt mycket information från den högre koncernledningen 

och att detta står för cirka 60 procent av informationen han får. Resterande 40 procent 

kommer från olika källor såsom externa intressenter och internt inom Scandic. När det gäller 

olika koncept de ska använda betonar han dock att detta bestäms till 100 procent av 

koncernledningen. Han säger även att han styr sin personal genom att använda sig av ett 

coachande ledarskap. Med detta menar han att han försöker få varje individ att 

vidareutvecklas i sitt arbete, genom att bland annat lyssna och strukturera upp 

problemställningar. Adam betonar att han själv aldrig ger direktiv om hur specifika 

arbetsrutiner ska skötas. Han säger att mellancheferna får en arbetsmanual som berättar vilka 

mål och nyckeltal som ska uppnås för avdelningen men att personalen själva får välja hur 

dessa ska uppnås. Adam säger ”det vet personalen bäst, så hur de gör lägger jag mig inte i”. 

Han säger att han alltså inte ger färdiga lösningar på problem utan istället vägledning. Dock 

tar han upp att det blir mer instruktioner vid budgetrutiner samt när det är något nytt för 

avdelningschefen. Adam säger att om information han har behöver förmedlas innan planerade 

möten tar han upp det ansikte mot ansikte då de ändå är en tight organisation där personalen 

arbetar nära varandra. Han tar även upp de tre ledorden ekonomisk, etisk och ekologisk som 

förmedlas externt exempelvis på hemsidan och menar att han även försöker förmedla ut dessa 

internt till personalen på jämn basis genom sitt agerande och till viss del via personalmöten. 

Dessa säger han genomsyrar allt de gör och förklarar att vara ekonomisk är något de måsta 

vara för att överleva, det etiska handlar om att se till att allt inte handlar om pengar vilket 

visas i och med att de skänker exempelvis råvaror och inredning till välgörenhetsföreningar. 

Han fortsätter med att alla företag är Svanen-märkta för att signalera det ekologiska. 

Direktör Adam talar om för oss att information om vad som händer och sker, exempelvis om 

det skulle vara något som inte fungerar längre ner i företaget, i regel först går till 

mellancheferna men att informationen relativt snabbt kommer fram till honom. Han säger 

även att personalen som upptäckt problemet ofta har en kreativ lösning på detta som de 

förmedlar till honom samtidigt som de talar om vad problemet är. Han menar att 

medarbetarna ofta har ett förslag på en lösning som de skickar med och att de vid enklare 

problem bara informerar vad problemet var och hur de löste det. Hur snabbt han får 

informationen nedifrån säger han beror på hur pass viktig informationen är. Catrin, chef för 

städ, säger också att den mesta informationen kommer via Adam men Berit, kökschef, och 

Emma, receptionschef, nämner även att de kan få viss information direkt från 

koncernledningen. Berit säger att det exempelvis kan handla om ändring av menyer och 

Emma nämner att hon exempelvis kan få information om kampanjer och koncept. Detta säger 

båda främst sker via e-mail. Doris, konferenschef, nämner däremot att den mesta 

informationen hon får kommer via hotellets interna bokningssystem, Scorpio. Alla 

respondenter från den övriga personalen säger alla att de i första hand får information via sina 

respektive mellanchefer. Jenny, receptionist, och Inez, städerska, tar båda upp att när de har 

någon viktig information meddelar de detta i första hand till sin mellanchef. Jenny säger att 

mycket information kommer via receptionen och meddelar någon henne något som inte rör 

henne meddelar hon det vidare till den det berör.  Catrin tar också upp att information går 

mellan de i ledningsgruppen vilken i första hand är muntlig och gäller drift och Hanna, 

städerska, säger att information om den dagliga driften också kan meddelas via en annan 

avdelning, oftast reception. 
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4.2.1 INFORMELL KOMMUNIKATION I FÖRETAGET 

Direktören Adam berättar att han också har ett informellt ledarskap som bygger på att han 

finns tillgänglig för sin personal om det är något annat de vill ta upp. Han säger även att han 

rör sig mycket bland personalen och försöker, som han uttrycker det, ”vara transparent, 

tillgänglig och närvarande”. Han menar att en chef bör röra sig bland medarbetarna för att 

visa att denne är lyhörd för personalens behov. Alla respondenter nämnde att det finns en stor 

mängd oplanerad informell information som cirkulerar inom företaget och Adam säger att 

detta delvis beror på att de arbetar mitt i informationsflödet då de är ett tjänsteföretag. Adam 

och Catrin, chef för städ, rör sig även mycket bland sin personal. Exempelvis säger Adam att 

han kan gå till köket för att diskutera arbete på ett avslappnat sätt och även äta där samtidigt 

och Catrin menar att hon under dagen kan gå runt bland sin personal och då kan informera om 

det skulle vara något speciellt. Vid personalens skiftbyten menar Adam att personalen 

informerar varandra och han har även informella möten med personal om det sker 

förändringar och de pratar sedan med varandra om detta. Personalen kan även söka upp 

honom och denna information menar han handlar mycket om driftsrelaterade frågor.  

Även Felicia och Gunilla, servitriser samt Berit, chef för kök, påpekar att det sker många 

informella informationsutbyten vid skiftbyten och Felicia säger att det kan handla om ifall det 

exempelvis finns oklarheter med någon gäst. Hanna, städerska, säger att eftersom de jobbar så 

mycket självständigt på hennes avdelning passar de på att höra hur arbetet går eller om det är 

något viktigt de behöver veta när de möter varandra. Jenny, receptionist, säger att de pratar 

både inom och mellan avdelningarna. Det sker även ett visst informationsutbyte genom prat 

”på fikarasten” enligt Doris, konferenschef, Catrin, chef för städ, samt Hanna och Inez, 

städerskor. De nämner att detta informationsutbyte inte är så stort då personalen nyligt 

bestämt att de inte ska prata arbetsrelaterade frågor här då de ska kunna slappna av och inte 

behöva tänka på arbete. Dock menar Hanna och Inez att det händer ibland ändå. Emma, 

receptionschef, säger att hennes avdelning fungerar, som hon uttrycker det, ”hjärtat i 

organisationen” och att det här går mycket och viktig information den informella vägen. Hon 

menar att mycket kunskap flödar här som kanske inte alltid uppmärksammas då de, på grund 

av deras arbetstider och att receptionen är öppen dygnet runt, inte har möjlighet att ha 

formella möten som de andra avdelningarna. Emma säger att ”Receptionen fungerar som ett 

centrum där det går mycket information och mycket av denna är informell”. 

4.3 INFORMATIONSSELEKTERING 

Adam, direktör, får väldigt mycket information uppifrån som han inte anser är filtrerad och 

han tycker att det ibland kan vara svårt att selektera bland informationen och bestämma vad 

som rör honom. Han säger att beroende på vad som ska ut och när det ska ut släpper han ut 

information via sina avdelningschefer. Adam säger: 

Först filtrerar jag informationen och sållar, för att på så sätt få fram kärnan och det jag tycker är 

viktigt för mellancheferna att ta del av, och sedan förmedlar jag vidare den till mellancheferna 

på ledningsgruppsmöten och driftsmöten och e-mail. Jag får arbeta hårt internt för att styra 

informations- och e-mailflödena. 

Han försöker därför också få sina överordnade att förstå att han inte kan ta emot hur mycket 

information som helst och anser att den informationen han får är ostrukturerad. Han talar 

också om att även mellancheferna hanterar en stor mängd information och att det överlag 

cirkulerar mycket information inom företaget.  
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Gunilla och Felicia, servitriser, säger att samma information kan komma både elektroniskt 

och muntligt. Först kan Gunilla få information via bokningssystemet Scorpio och sedan även 

muntligt men detta tycker hon är bra så hon inte missar något. Även Jenny, receptionist, och 

Berit, kökschef, säger att de ibland kan få samma information via flera olika kanaler, 

tillexempel får Jenny e-mail om sådant hon redan hört från kollegor eller gäster. Hon kan 

även få e-mail, anteckningar i bokningssystemet och skriftlig information om samma sak, 

men det är bra så de inte missar något viktigt. Berit nämner att samma information kan 

komma till henne både muntligt och på e-mail. Hon ser dock inte detta som ett problem utan 

tycker det är bättre med för mycket information än för lite. Hon ger också i vissa fall ut 

information både muntligt och via Scorpio om det är brådskande. Doris, konferenschef, och 

Emma, receptionschef, säger även de att samma information i vissa fall kommer till dem via 

flera kanaler och Doris nämner att detta särskilt sker ifall det gäller viktig information. Emma 

säger att samma information ibland kan komma inom både ledningsgrupp och driftsgrupp. 

Catrin, chef för städ, eller Hanna och Inez, städerskor, upplever däremot inte att de får samma 

information från flera informationskanaler. 

Mellancheferna är alla överens om att informationsmängden de får oftast är stor men 

överkomlig och Berit, kökschef, säger att ”Det är bättre med för mycket information än för 

lite”. Dock kan det vid vissa tillfällen vara väl mycket information och Berit, kökschef, säger 

att det då oftast är på e-mail det blir för mycket. Catrin, chef för städ, och Emma, 

receptionschef, påpekar att de tycker det är viktigt att filtrera informationen de ger ut till sin 

personal eftersom de annars inte skulle kunna ta in allt. De vill att personalen skall få den 

information som rör dem och det de behöver veta för att kunna göra sitt arbete. Den övriga 

personalen är alla överens om att den mängd information de får inte är speciellt stor utan är 

lagom för att de ska kunna ta till sig allt och kunna sköta sitt arbete. Jenny, receptionist, 

lägger dock till att hon får mycket information men att det behövs och det är inte för mycket. 

4.4 MUNTLIGA INFORMATIONSKANALER 

Alla i företaget utom Jenny, receptionist, tar upp att de föredrar den muntliga kanalen 

eftersom det då är lätt att ta upp eventuella oklarheter, den är snabb och det går att ställa 

frågor och föra en dialog. Felicia säger exempelvis ”jag tycker det är bäst med muntlig 

information efterson man kan ta upp oklarheter direkt”. är ta upp eventuella oklarheter, Jenny 

föredrar istället e-mail. Catrin, chef för städ, och Emma, receptionschef, tycker att den bästa 

kanalen är den muntliga, ”face to face”. Catrin nämner att hon då får en chans att ställa 

motfrågor och Emma säger att ”man ser var informationen landar, den ger direkt en reaktion 

och det går att ställa motfrågor”. Doris, konferenschef, nämner att viss information gällande 

exempelvis budget och hur det går förmedlar hon muntligt till hotelldirektören.  

Direktör Adam säger att det viktigaste informationsutbytet under veckan sker under drift- och 

ledningsgruppsmötena han har en gång i veckan där alla mellanchefer även deltar. Dessa 

möten nämner alla mellanchefer som en informationskanal. Emma, receptionschef, förklarar 

att på ledningsgruppsmötena deltar Niklas, de fyra mellancheferna samt företagets controller 

och på driftmötena deltar Niklas, alla mellanchefer, fastighetsskötaren och köksmästaren. Det 

förs även enligt Adam och Emma protokoll under dessa och Adam talar om att 

driftmötesprotokollen hängs upp på anslagstavlor så att personalen kan ta del av vad som 

framkommit. På dessa möten ger Adam ut information gällande saker som ska uträttas, 

deadlines, kommande kampanjer, personalförhållanden samt anställningar men även 

information om företagskultur, värderingar och värdskap, det vill säga hur personalen ska bete 

sig mot gäster, som han säger att han förmedlar på alla möten han deltar i. De går även 
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igenom nästa veckas arrangemang samt att avdelningarna kan delge varandra information, 

tillexempel ifall en ny kock ska börja eller om det är något speciellt och nytt som ska hända. 

Catrin, chef för städ, säger att hon på driftmötena får information som gäller det vardagliga 

som händer i huset, exempelvis om det är stopp i systemet. Där får hon även information, från 

Adam, om hur det går för företaget, om det är något som måste ändras. Berit, kökschef, och 

Doris, konferenschef nämner inget specifikt gällande dessa möten utöver att dessa är 

informationskanaler.  

Direktör Adam nämner att den övriga personalen också har möten som han inte själv deltar i 

både veckovis och dagligen. Enligt Berit, kökschef, och Catrin, chef för städ, så handlar deras 

respektive avdelningsmöten om daglig drift och företagsmål. Berit har sitt möte en gång i 

månaden med sin avdelning och även Felicia, servitris, nämner detta månatliga personalmöte. 

Catrin har dagligen morgonmöten med sin personal och Hanna samt Inez, städerskor, nämner 

båda att det där pratas om vad som händer och vad de ska göra. Emma, receptionschef, och 

Jenny, receptionist, säger att de som arbetar i receptionen inte har några sådana möten då 

personal i receptionen arbetar dygnet runt. Doris har inga sådana möten då hon inte har någon 

personal direkt under sig. Adam, Berit och Jenny nämner även att företaget har 

utvecklingssamtal som Adam säger sker på personlig nivå med all personal där det förmedlas 

feedback och diskuteras utvecklingsmöjligheter för den anställde. Denna informationskanal 

nämner inte de övriga respondenterna. Jenny menar även att de har medarbetarundersökningar 

där personal tillsammans med sin överordnade diskuterar arbetsrelationer och förhållningssätt. 

Dessa säger hon också skrivs på papper som de båda undertecknar och får en kopia av. Endast 

Jenny nämner denna informationskanal. Internutbildningen Service @ Scandic är också en 

informationskanal som sker i form av personaldagar löpande kvartalsvis där Adam säger att 

han informerar om företagets kultur, värderingar samt värdskap, det vill säga hur personalen 

ska bete sig mot gästerna. Även Emma, receptionschef, nämner att hon ger ut information på 

dessa och att det då handlar om värderingar. På denna utbildning talar Jenny om att Adam 

pratar om koncernens mål, hur de ska kunna göra ett bättre arbete och bli bäst och sedan kan 

personalen få diskutera i grupper eller spela rollspel. Detta avslutas ofta med middag eller 

någon annan aktivitet. Övriga respondenter nämner inte Service @ Scandic. Adam, Hanna 

och Inez, städerskor, Gunilla, servitris, samt Emma nämner företagets stora personalmöten för 

alla avdelningar. Övriga respondenter nämner inte dessa möten. På dessa säger Adam att han 

till viss del pratar om deras ledord, ekonomisk, etisk och ekologisk. För en sammanställning 

och översikt av de muntliga informationskanalerna se tabell 4. 
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TABELL 4. Muntliga informationskanaler i enlighet med empiri. 

 

4.5 SKRIFTLIGA INFORMATIONSKANALER 

Hanna, städerska, säger att ”viktig information kan vara bra att ha skriftligt” och Emma, 

receptionschef, säger att hon anpassar informationskanalen efter individen, då vissa i 

personalen vill ha allt skriftligt medan det för andra räcker med endast muntlig information. 

Emma påpekar dock ”det är typen av information som ska förmedlas som avgör vilken 

informationskanal som är bäst”. Direktören Adam, Emma, Hanna, Inez, städerska, Jenny, 

receptionist, samt Catrin, chef för städ, tar upp att de har anslagstavlor men dessa menar 

Hanna fungerar mer som en påminnelse för information de redan fått. Dock nämner hon att de 

där även får information från driftsmötena som de inte är med på. Jenny säger att 

nyhetsutskick kommer via e-mail men att de även skrivs ut och sätts upp på anslagstavlan. 

Både Catrin och Emma nämner ”tummen upp” och ”tummen ner” kort som gästerna fyller i 

och som personalen får ta del av för att få veta gästernas synpunkter. De säger att städpersonal 

samlar in dem från rummen och att dessa sammanställs och hängs upp på anslagstavlan. 

Adam och Emma tar upp att det på driftsmötena förs protokoll som sedan hängs upp på 

anslagstavlor så att personalen kan ta del av vad som framkommit. Berit, kökschef, Gunilla 

och Felicia, servitriser, samt Doris, konferenschef, nämner inte anslagstavlor. 

Emma, receptionschef, och Jenny, receptionist, nämner att de även har en interntidning som 

rör alla Scandic-hotell i Sverige, Sverigescannern, denna nämns dock inte av de övriga 

respondenterna. Denna tidning säger Emma skickas ut från koncernledningen och tar upp 

ämnen som bland annat rör iakttagelser senaste månaden, konkurrenter, hur marknaden ser ut 
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och förändringar. Inez, städerska, nämner lappar fastsatta på TV:n i rummen de städar som en 

informationskanal. Hon förklarar att då de rör sig mycket i sitt arbete är det lättare för 

exempelvis receptionen att sätta en lapp på TV:n i rummen de ska städa, om exempelvis 

någon har checkat ut tidigt, istället för att springa och leta efter dem. Även Jenny och Felicia, 

städerska, nämner lappar och Jenny säger att det i receptionen cirkulerar mycket lappar om 

ändringar, påminnelser och att detta är ett smidigt sätt att förmedla saker att tänka på. Inte 

heller denna informationskanal nämns av fler respondenter. På driftmötena talar Adam, 

direktör, om att mellancheferna får deras arbetsmanualer skriftligen, vilka talar om vilka 

ansvarsområden de har och vilka ramar de ska röra sig inom. Adam är den enda av 

respondenterna som nämner denna informationskanal. För en sammanställning och översikt 

av de skriftliga informationskanalerna se tabell 5. 

TABELL 5. Skriftliga informationskanaler i enlighet med empiri. 

 

4.6 ELEKTRONISKA INFORMATIONSKANALER 

Emma, receptionschef, säger att hon tycker elektroniska kanaler kan vara bra även om hon 

föredrar de muntliga då hon menar att denna information ”lätt går att sålla och arkivera som 

man själv vill”. Alla respondenter nämner e-mail som en informationskanal. Adam, direktör, 

anser utan tvekan att e-mail är den mest effektiva informationskanalen då det går att skicka 

information snabbt. Han säger dock ”jag gillar mänskliga möten och vill inte att allt ska ske 

elektroniskt”. Han påpekar även att han inte anser att all information lämpar sig för att skickas 

endast via denna kanal, speciellt om det är något viktigt han vill informera om. Han säger att 

han tror att det är lättare att personal missar ett e-mail än om han till exempel hänger upp 

skriftlig information vid stämpelklockan. För att se till att ingen sådan information missas 

skickar han inte viktigt information till personal enbart via e-mail utan tar även upp det på 

driftmötena. Även Jenny, receptionist, tycker att e-mail är den mest fungerande kanalen 

eftersom det då finns möjlighet att skriva ut informationen och det är lätt att vidarebefordra 

den. E-mail är däremot inte en fungerande kanal för Felicia, servitris, eftersom hon anser att 

hon inte har tid att läsa av den. Hanna, städerska, tycker inte heller att e-mail är en bra kanal 

på grund av att det är lätt att hon glömmer frågor hon har då hon inte kan ställa dem direkt om 

informationen kommer i förväg på e-mail. Inez, städerska, påpekar att information till henne 

via e-mail oftast sker under semester och ledighet. Berit, kökschef, anser att e-mail och 

intranätet är mindre bra informationskanaler och menar att e-mail fungerar sämre eftersom 

”det kan göra att jag tappar mycket information då jag inte hinner läsa allt och därför kan 

missa mail”. Catrin, chef för städ, påpekar att information till hennes personal från henne 

aldrig ges ut via e-mail, det fungerar bättre muntligt då de ändå träffas varje dag. Emma 
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nämner att hon här får information om kampanjer, koncept, budgetar, protokoll och 

löneinformation och Berit säger att hon från IT-avdelningen får löneinformation och om det 

händer något i systemet. Gunilla, servitris, och Doris, konferenschef, har inga specifika åsikter 

angående e-mail. 

Alla respondenter nämner även Scorpio som en informationskanal där personalen enligt Berit, 

kökschef, lägger in bokningar och information och kan hämta det de behöver veta om driften 

för att kunna utföra sitt arbete. Till bokningarna säger hon även att kommentarer kan läggas 

om det behövs. Berit och Doris, konferenschef, säger båda att de tycker att Scorpio är den 

bästa kanalen eftersom informationen kan samlas, alla kan se den och det finns rutiner som 

gör att personalen läser där vilket gör att informationen når de den ska. Doris påpekar att hon 

får den mesta informationen från Scorpio och e-mail. Emma, receptionschef, Berit, Doris 

samt Jenny, receptionist, nämner företagets intranät och Jenny säger att på intranätet finns 

information såsom övningar till datasystemet och avtal. Berit anser att det på intranätet kan 

vara svårt att hitta information och både Berit och Emma påpekar att det skulle behövas en 

sökfunktion där då det annars är relativt svårt att söka sig fram där. Emma är den enda 

respondenten som även nämner att hon använder sig av servrar där mappar finns som är 

gemensamma med den högre ledningen, ungefär som ett intranät fast inte för all personal. 

Endast Jenny, Doris och Emma nämner interntelefon som en informationskanal och Jenny 

nämner att denna används mellan reception och restaurang och reception och direktören 

Adam. Emma berättar även att elektroniska medarbetarundersökningar, Voice, är en källa till 

information. Dessa menar Jenny är mer anonyma än de som sker muntligt och Adam talar om 

att dessa görs en gång per år, elektroniskt via datorn. Dessa anser han är bra då de kan ge 

indikationer på förbättringar och exempelvis om det förekommer mobbing inom företaget. 

Han säger att personalen får svara på frågor rörande företaget i allmänhet, sina överordnades 

ledarskap och den egna arbetssituationen. Utifrån dessa säger han att en handlingsplan görs 

som sedan följs upp. Övriga respondenter nämner inte Voice som en informationskanal. För 

en sammanställning och översikt av de elektroniska informationskanalerna se tabell 6. 

TABELL 6. Elektroniska informationskanaler i enlighet med empirin. 
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4.7 UPPLEVELSER AV INTERNKOMMUNIKATION 

Adam, direktör, säger att internkommunikation är viktigt för att verksamheten skall kunna 

fungera och tar upp att informationsflödet är väldigt komplext. Adam säger: 

Information och kommunikation är svårt då alla individer är olika duktiga både på att ge och ta 

emot information. Om internkommunikationen fungerar bra eller inte hänger ihop med 

arbetsklimatet som bör vara tillåtande, kreativt och uppmuntra personalen till att ta egna initiativ 

och man måste tänka på att det är många typer av människor med olika erfarenhet och bakgrund 

som är inblandade. 

Han säger också att information är ett delat ansvar och att mycket information finns att tillgå. 

Dock talar han även om att det också bygger på att den som är intresserad eller behöver viss 

information själv söker efter den, personalen vet var de ska hämta informationen och detta 

följer med arbetet. Även Doris, konferenschef, påpekar att hon inte får all information utan att 

det handlar också om eget ansvar att söka efter information på intranätet. Den sorts 

information hon ändå får utan att behöva söka efter den gäller avtal och budgetar. Doris säger 

att hon inte ger ut så mycket information då hon inte har någon personal direkt under sig och 

menar att hon skriver in i Scorpio den information hon behöver förmedla, det ligger på 

personalens eget ansvar att hämta information där.  

Vad Adam anser är viktigt för en bra och fungerande internkommunikation är att 

”informationen kommer i tid, att det finns en möjlighet till återkoppling och dialog, som 

exempelvis vid driftmötena, och att det finns en trygghet i informationsflödet”. Han menar att 

alla vet vad som krävs av dem, vad de behöver informera om och hur. Även Hanna och Inez, 

städerskor samt Jenny, receptionist, betonar vikten av direktkontakt och dialog. Berit, 

kökschef, och Felicia, servitris, tycker det är viktigt att informationen är riktig och att den är 

lätt att hitta och Catrin, chef för städ, anser att den ska ge en trygghet så att det är möjligt att 

vara väl förberedd på det som händer och hon menar att det är ett måste för en fungerande 

organisation. Doris, konferenschef, betonar att ”utan en fungerande internkommunikation så 

fungerar inte företaget då ingen kan springa runt och se vad alla andra gör hela tiden”. Även 

Emma, receptionschef, och Felicia betonar att det är viktigt att information kommer i tid så 

hon har möjlighet att förbereda sig på vad det än innebär och Emma påpekar att det är också 

viktigt att den som skickar informationen ser till att den tas emot, så att denne exempelvis inte 

bara skickar iväg ett e-mail och tycker att saken är klar. Denna feedback är också något hon 

tycker är viktigt då hon menar att ansvaret över informationen ligger hos den som skickar den. 

Berit framhåller att ett problem är att informationen till henne ofta kommer alldeles för tätt 

inpå och att det då även blir tätt inpå för personalen under henne då hon ska förmedla den 

vidare. Hon hade önskat mer framförhållning med informationen.  

Adam anser att det också är viktigt med återkoppling och feedback när han går ut med 

information då han tycker det är viktigt att kunna kontrollera hur denna information tagits 

emot och följts upp. Gunilla, servitris, säger att för att internkommunikation ska fungera 

måste den fungera mellan avdelningar då de är beroende av varandra för att det ska fungera 

praktiskt och för att personalen ska kunna planera, exempelvis om receptionen får reda på att 

50 gäster bara blivit 25 måste restaurangen få veta det för att kunna planera borden. Detta 

menar hon fungerar bra tack vare Scorpio. En dialog tycker Inez, städerska, och Jenny, 

receptionist, är viktigt för en fungerande internkommunikation då möjligheter finns att kunna 

ställa frågor om något är oklart. För Jenny betyder en bra internkommunikation dessutom att 

rätt information kommer till rätt person. 
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5. ANALYS, DISKUSSION OCH SLUTSATS 

etta kapitel presenterar en diskussion kring Agentteorin och Attention-Based View of 

the firm, litteratur kring internkommunikation samt empiri från Scandic och lyfter 

löpande fram slutsatser kring företags internkommunikation. Studiens bidrag till 

ekonomistyrningsområdet i form av en teoretisk modell diskuteras. Kapitlet avslutas med 

ytterligare diskussion kring internkommunikationens betydelse för företags ekonomistyrning 

och ger förslag till fortsatt forskning inom området.  

Adam, direktör, säger att information från koncernledningen i första hand kommer till honom 

för vidare förmedling nedåt och Catrin, chef för städ, nämner att hon får en stor del 

information via honom. Berit, kökschef, och Emma, receptionschef, nämner dock att de kan 

få viss information direkt från koncernledningen. Alla respondenter från den övriga 

personalen nämner att informationen som förmedlas från Adam till största del kommer via 

deras respektive mellanchefer och Jenny, receptionist, samt Inez, städerska, från den övriga 

personalen påpekar att de meddelar viktig information i första hand till sin mellanchef. Detta 

pekar på en vertikal informationsväg i linje med Bartels m.fl. (2010) och Yeomans (2008). 

Dock påpekar Catrin samt Jenny och Felicia, servitris, att information även kan gå mellan 

personalen på samma nivå i enlighet med Bartels m.fl. (2010) samt Briand och Bellemare 

(2006). Utifrån detta förefaller Scandic använda en kombination mellan flexibelt och 

hierarkiskt uppbyggd kommunikation. Flexibelt i det avseendet att de kommunicerar 

horisontellt både inom och mellan avdelningar och hierarkiskt i det avseendet att viss 

information går den traditionella vertikala vägen i överensstämmelse med Bartels m.fl. (2010) 

och Yeomans (2008).  

Trots att företag idag allt mer går mot att vara flexibla med en stor del informell 

kommunikation (Budd, 2007; Höpfl, 2006; Jamali m.fl., 2006; Jones & Kriflik, 2006) 

förefaller det på basis av denna studie rimligt att anta att fördelar för internkommunikation 

finns i såväl hierarkier som flexibla företag men att ingen av ytterligheterna ter sig vara det 

optimala. Detta då företag med helt flexibel internkommunikation inte förefaller ha den 

nödvändiga struktur på internkommunikation som behövs för att medarbetarna skall känna sig 

trygga i kommunikationsflödet, exempelvis att rätt information når rätt person i rätt tid. 

Företag med helt hierarkisk internkommunikation tenderar å andra sidan att ha alltför strikta 

kommunikationsvägar. Detta ger visserligen personal en viss trygghet i kommunikationsflödet 

i och med att rätt information förefaller nå rätt person, dock tenderar informationen att 

förmedlas långsamt då den ska gå genom alla nivåer och därmed framstår det som att 

informationen ofta misslyckas att nå fram i rätt tid. Relationer som också bidrar till tryggheten 

i företag förefaller inte heller byggas upp på samma sätt i hierarkisk internkommunikation 

som i mer flexibel internkommunikation, då medarbetarna i företag som använder sig av strikt 

hierarkisk internkommunikation tenderar att vara mer bundna då dessa inte kommunicerar 

horisontellt i linje med Dwyer (2005) och Holm (2006). Centrala sociala relationer tenderar 

istället att byggas upp i företag genom flexibel kommunikation (Fay, 2011; Jamali m.fl., 

2006). Utifrån ovanstående diskussion framstår det som rimligt att anta att en mix mellan 

hierarki och flexibla företag skulle kunna vara det mest stödjande för företags 

internkommunikation. Detta eftersom det skulle kunna innebära att företag kan uppnå en 

snabbare internkommunikation och fungerande sociala relationer samtidigt som det finns en 

bastrygghet i och med att personalen vet var de ska hämta och lämna den viktigaste 

informationen. Detta får ytterligare stöd av studiens två teorier Agentteorin och Attention-

Based View of the firm. Horisontell kommunikation förefaller minska 

informationsasymmetrin då information rör sig på samma nivå. Information kan då komma 

från flera håll, det är inte enbart högre beslutsfattare som har information.  Ur ett 
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agentteoretiskt perspektiv (Bricker & Chandar, 2000; Crowther & Martinez, 2007; Jensen & 

Meckling, 1976) förefaller det därför som att det eftersträvas horisontell kommunikation. 

Enligt Attention-Based View of the firm skulle det dock inte fungera med helt horisontell 

kommunikation då detta förefaller innebära att allt för mycket information skulle nå personal 

vilket i sin tur tycks leda till att de inte kan ta till sig all denna information i linje med Ocasio 

(1997, 2011).  

I studien har det även framkommit att återkoppling och feedback i enlighet med Pitkänen och 

Lukka (2010) sker mellan personalen i Scandic. Adam, direktör, nämner att detta sker via 

utvecklingssamtal samt medarbetarundersökningar som även Jenny, receptionist, Berit, 

kökschef, och Emma, receptionschef, tar upp. Det framstår också som rimligt att anta att en 

stor del informell feedback finns i företaget då den till synes finns invävd i de informella 

kontakterna. Detta främst genom att både Adam och Catrin, chef för städ, nämner att de rör 

sig bland sin personal i enlighet med Beil-Hildebrand (2006) och Crumpton (2010) för att, 

som Adam säger, visa att han är lyhörd för personalens behov och att han finns tillgänglig för 

dem om det är något de vill ta upp och kan på så sätt både ge och få spontan feedback. Denna 

studie visar på att feedback förefaller vara en informationstyp med olika karaktärer och syften 

och kan finnas både på företagsmässig nivå och på individnivå. Det framstår som rimligt att 

anta att feedback, som en del av internkommunikationen, har en central funktion för företags 

ekonomistyrning då feedback kan förmedla resultat som ledare kan använda som ett 

ekonomiskt styrmedel i linje med Simons (1995, s. 76). Detta då feedback kan ge indikationer 

på saker såsom hur företaget ligger till, hur det dagliga arbetet fungerar och vad som kan 

behöva förbättras för att företag skall kunna bli mer framgångsrika. Muntlig feedback ter sig 

också vara en effektiv informationskanal ur ett agentteoretiskt perspektiv. Det tycks vara så 

att denna kanal i stor utsträckning minskar informationsasymmetrin, i linje med Agentteorin 

(Jensen & Meckling, 1976), eftersom den som ger feedbacken direkt kan se att denna 

information har tagits emot och eventuella oklarheter kan redas ut genom att en dialog förs. 

Detta till skillnad från andra kanaler där denna dialog inte är möjlig. Denna studie vill även 

uppmärksamma vikten av att ledare har den spontana feedbacken i åtanke då det ter sig som 

att denna kan kännas mer ärlig och naturlig för personal än den formella planerade 

feedbacken i linje med Pitkänen och Lukka (2010).  

Muntliga informationskanaler ”face to face” framstår som de mest uppskattade då alla i 

personalen utom Jenny, receptionist, tog upp att de föredrar dessa kanaler då det ger en 

möjlighet till att ställa frågor, föra en dialog samt ta upp eventuella oklarheter i linje med 

litteraturen (Lind, 2001; Simons, 1995, s. 76; Young, 1995). Även de elektroniska 

informationskanalerna framstår vara av vikt då alla respondenter nämner e-mail och deras 

interna bokningssystem som använda kanaler. De skriftliga informationskanalerna ter sig vara 

mindre använda i Scandic då dessa inte nämns i lika stor omfattning. Utifrån detta förefaller 

det som att Scandic använder sig av muntliga och elektroniska kanaler till ungefär lika stor 

del. Detta stöds även av litteraturen som menar att de elektroniska informationskanalerna har 

utvecklats och används i större utsträckning i företag idag (Johns, 2005; Rudnick, 1996; 

Te´eni, 2001). En anledning till att skriftliga informationskanaler används mindre förefaller 

vara att de elektroniska informationskanalerna till viss del har ersatt de skriftliga i linje med 

Yates m.fl. (2008). Dock förefaller det vara så att de elektroniska kanalerna i högre 

utsträckning än skriftliga och muntliga kan medföra ett informationsöverflöde, detta gäller 

speciellt e-mail enligt Hewitt (2006). Detta i sin tur kan innebära att personal selekterar bort 

viss information i linje med Attention-Based View of the firm (Ocasio, 1997, 2011). Studien 

visar även på att informationens art kan vara en faktor som till stor del kan inverka på valet av 

informationskanal. Beroende på vilka preferenser som finns samt om informationen är 

känslig, personlig, brådskande eller allmän kan olika typer av kanaler, muntliga, elektroniska 
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och skriftliga vara olika passande. Adam, hotelldirektör nämner exempelvis att han inte anser 

att all information lämpar sig att skickas endast via e-mail då det är lätt hänt att e-mail missas 

och viktig information därmed inte kommer fram. Även Emma, receptionschef, nämner att det 

är typen av information som ska förmedlas som avgör vilken informationskanal som är bäst 

och säger att hon anpassar informationskanaler efter individen, vissa vill exempelvis ha 

muntlig information medan vissa vill ha skriftlig. Det faktum att informationens art förefaller 

påverka val av informationskanal får även stöd litteraturen då det tycks det vara så att känslig 

och konfidentiell information inte alltid passar att skicka elektroniskt i enlighet med Johns 

(2005) samt Murgolo-Poore och Pitt (2001) av säkerhetsskäl. Eftersträvas det istället sociala 

relationer, effektivitet i internkommunikationen och dialog förefaller de muntliga 

informationskanalerna vara lämpliga i linje med Connolly (1996), Lind (2001), Simons (1995, 

s. 76) och Young (1995). Utifrån detta resonemang framstår det som rimligt att anta att 

internkommunikation behöver bestå av en blandning av olika typer av informationskanaler för 

att tillfredsställa alla behov, både företagsmässiga och individuella, som kan finnas inom 

företags internkommunikation och därmed även i deras ekonomistyrning.  

Adam, direktör, säger att han får en stor mängd information uppifrån och han talar om att han 

försöker få koncernledningen att förstå att han inte kan ta emot för mycket information vilket 

pekar på att han upplever ett informationsöverflöde i enlighet med Chong (2004), Hewitt 

(2006) och Zhuang m.fl. (2011). Adam fortsätter med att han får arbeta hårt med att selektera 

ut det som är av vikt till sina mellanchefer i linje med Lavie (1995) och Ocasio (1997, 2011) 

och nämner att även de får hantera en stor mängd information. Alla mellanchefer är överens 

om att de får en stor mängd information men att denna ändå är ändamålsenlig och att det är 

bättre med för mycket information än för lite. Dock påpekar Berit, kökschef, att det ändå 

ibland kan bli väl mycket information, främst via e-mail, och utifrån detta framstår det som att 

mellancheferna upplever ett visst informationsöverflöde i linje med Chong (2004), Hewitt 

(2006) och Zhuang m.fl. (2011). Catrin, chef för städ, och Emma, receptionschef, säger att 

även de filtrerar information till sin personal för att de inte kan ta emot allt i enlighet med 

Lavie (1995) och Ocasio (1997, 2011) samt för att de endast behöver information som rör 

deras arbete i enlighet med Drucker (2000, s. 102). Alla respondenter från den övriga 

personalen anser att informationen de får är lagom för att de ska kunna ta till sig allt och 

kunna sköta sitt arbete. Från detta resonemang framstår det som rimligt att anta att 

informationsöverflödet minskar ju längre ner i hierarkin informationsflödet når. Det förefaller 

därför vara rimligt att revidera informationsmodellen, figur 2, främst i det avseendet att 

personalen på den lägsta nivån i Scandic, i linje med Chong (2004) och Zhuang m.fl. (2001), 

inte förefaller behöva selektera information då denna redan är väl sorterad och filtrerad genom 

de föregående nivåerna. Den streckade pilen på denna nivå har därför tagits bort. Studien 

visar även att informationen från ledningen i vissa fall kan gå direkt till mellanchefsnivå och 

på så sätt ger ytterligare stöd för deras informationsövertag gentemot personalen längst ner, 

vilket visas genom den tillagda pilen från ledningen till B. För revideringarna se figur 4. Dock 

kan det vara av vikt att ha i åtanke att Scandic är en del av en stor koncern vilket kan vara en 

förklaring till varför direktören upplever ett så pass stort informationsöverflöde trots att han 

sitter högst upp i Scandic och själv är den som skickar den huvudsakliga orderinformationen. 
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FIGUR 4. Reviderad informations- och kommunikationsmodell. 

5.1 STUDIENS BIDRAG TILL EKONOMISTYRNINGSOMRÅDET 

I studien har det även uppmärksammats en ytterligare aspekt nämligen att det kan finnas en 

risk att personal missar essentiell information då det förefaller vara så att ju större mängd 

information personal får ta emot desto mer ökar risken att de inte hinner hantera och processa 

den. Detta kommer innebära att de selekterar bort viss information. För en fungerande 

internkommunikation kan det därför vara av vikt för ledare att tänka på att eftersträva att 

mängden information som förmedlas inom företaget är ändamålsenlig. Utifrån detta förefaller 

det finnas en spänning mellan mängden information som ledare förmedlar ut och den mängd 

individen kan ta emot, vilket studien observerat kan förstås utifrån en kombination av 

teorierna Agentteorin och Attention-Based View of the firm. Enligt Agentteorin råder 

informationsasymmetri inom företagets ledningsnivåer som högre beslutsfattare strävar efter 

att minska genom information som förmedlas nedåt i företaget (Crowther & Martinez, 2007; 

Jensen & Meckling, 1976; Wiseman m.fl., 2012). Attention-Based View of the firm 

komplicerar detta då denna teori betonar att den mänskliga hjärnan inte kan ta emot för 

mycket information, varför personal kommer selektera bland informationen de får vid en för 

stor mängd (Ocasio, 1997, 2011). Men som Zhuang m.fl. (2011) påpekar kommer både för 

mycket och för lite information resultera i att dåliga beslut tas. Spänningen som studien 



 

31 
 

identifierat mellan de två teorierna, Agentteorin och Attention-Based View of the firm, 

förklaras på ett förenklat sätt med hjälp av en inverterad U-kurva, se figur 5, som visar på att 

ledare kan påverka effektiviteten i sin ekonomistyrning med hjälp av internkommunikation. 

Detta då internkommunikation kan ses som en del av företags ekonomistyrning i enlighet med 

Horngren (2007, s. 5), Luckett och Eggleton (1991), Macintosh och Quattrone (2010, s. 101–

127) samt Simons (1995, s. 5).  

 

FIGUR 5. Relationen mellan Agentteorin och Attention-Based View of the firm. 

Studiens bidrag till ekonomistyrningsområdet består i en förståelse av på vilket sätt ledare kan 

få användning av internkommunikation i sin ekonomistyrning. Den inverterade U-kurvan 

visar relationen mellan studiens två teorier och deras inverkan på företags ekonomistyrning. 

När det i figuren råder hög informationsasymmetri det vill säga att ledare har den mesta 

informationen, enligt Agentteorin, behöver personal enligt Attention-Based View of the firm 

endast rikta låg uppmärksamhet på informationen, eftersom informationsmängden är låg. 

Optimala beslut kan då inte fattas vilket enligt modellen ger en låg effektivitet på 

ekonomistyrningens internkommunikation. Då informationsasymmetrin enligt Agentteorin 

minskas, genom att ledare skickar ut mer information, kommer medarbetarna att behöva rikta 

en högre uppmärksamhet på denna i enlighet med Attention-Based View of the firm. Detta 

ökar, i figuren, effektiviteten på ekonomistyrningens internkommunikation, då optimala 

beslut i högre utsträckning kommer kunna fattas. Då personal enligt Attention-Based View of 

the firm inte kan rikta uppmärksamheten på hur mycket information som helst kommer den 

mängd information personal kan uppmärksamma nå en maximal punkt. Här är mängden 

information optimal i förhållande till medarbetarnas förmåga att rikta uppmärksamhet på 

denna och effektiviteten i ekonomistyrningens internkommunikation blir då som högst, se röd 

punkt i figuren. Fortsätter ledare efter detta att skicka ut mer information, det vill säga minska 

informationsasymmetrin i enlighet med Agentteorin, kommer medarbetarna att selektera bort 

viss information i linje med Attention-Based View of the firm. Detta kommer, i figuren, att 

minska effektiviteteten i ekonomistyrningens internkommunikation på grund av att den 

information som selekteras bort kan vara av vikt för att optimala beslut skall kunna fattas. 
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Utifrån detta förefaller det vara rimligt att anta att ledare behöver göra en avvägning mellan 

mängden information de skickar ut och personalens förmåga att rikta uppmärksamhet på 

denna. Detta för att uppnå en högre effektivitet i ekonomistyrnigens internkommunikation.  

5.2 PRAKTISKA IMPLIKATIONER 

För att företag ska ha en fungerande ekonomistyrning har studien även uppmärksammat 

vikten av att ledare tänker på vilken kommunikationsstruktur företaget har, hierarkisk eller 

flexibel, när de ska implementera och sedan utöva sin ekonomistyrning. Detta då strukturen 

på företaget kan samspela med den vertikala eller horisontella strukturen på 

internkommunikationen i linje med Holm (2006), Fay (2011) samt Jamali m.fl. (2006). En 

stor mängd informationskanaler förefaller finnas tillgängliga för användning i företags 

internkommunikation och personalens upplevelser av dessa informationskanaler varierar. Det 

ter sig som att en majoritet av användare föredrar de muntliga kanalerna då de upplevs vara 

väl fungerande (Lind, 2001; Simons, 1995, s. 76; Young, 1995) men studien visar på att en 

mix av olika typer är det bästa för ett företags ekonomistyrning. Internkommunikation kan 

tjäna olika syften, den kan förmedla driftsrelaterad information som hjälper personalen att 

fatta beslut i det dagliga arbetet, strategi, vision, värderingar, personlig och företagsmässig 

feedback samt företagsmål, detta är i överensstämmelse med Horngren (2007, s. 641), Luckett 

och Eggleton (1991) samt Pitkänen och Lukka (2010).  

5.3 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Mer forskning behövs kring hur företag kan bli mer effektiva i sin ekonomistyrning med hjälp 

av internkommunikation och denna studie ger ett visst bidrag till detta (Andrews & Kacmar, 

2001; Forman & Argenti, 2005; Smidts m.fl., 2011; Kitchen & Daly; 2002; Welch & Jackson, 

2007). Studien visar även på att mer forskning kan behövas kring företag som är en del av en 

stor koncern gällande var och hur i koncernen informationsöverflöde kan uppstå och vilka 

typer av informationskanaler som i så fall kan bidra till detta. Denna forskning skulle 

förslagsvis kunna handla om ifall informationsmängden personal får ta emot är förknippat 

med vilken typ av företag det är, vilken position i företaget personen har, vilken avdelning 

denne arbetar i eller om det är förknippat med specifika arbetsuppgifter. Detta då studien 

indikerar att mängden information kan vara relaterad till specifika avdelningar då 

informationsrika avdelningar hanterar betydligt mer information än andra oavsett nivå.  
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE HOTELLDIREKTÖR 

 Vad har du för befattning inom företaget?  

 På vilket sätt (genom vilka kanaler) ger du information (ex direkt via underchef, på 

möten, andra sätt)? 

 Föredrar du att ge information på något speciellt sätt? (via en speciell kanal)? Varför? 

 Ger du olika sorters information på olika sätt eller ges all/den mesta informationen via 

samma kanal? 

 Vilken typ av information ger du (ger du exempelvis information om företagets mål, 

mål personalen ska uppnå, hur arbetsrutiner ska skötas eller annat)? 

 Kan samma information ges via flera olika informationsvägar? Vilken typ av 

information? 

 Anser du att mängden information du ger är lagom, för mycket eller för lite? 

 Tror du att mycket information i företaget går på annat sätt än via de formella 

kanalerna (ex via arbetskamrater/på fikarast osv)? Mycket/lite? Viktig/mindre viktig 

information? 

 Får du information från personalen om det är något speciellt du behöver veta? 

 Vad kännetecknar en fungerande internkommunikation för dig? 
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE MELLANCHEFER 

 Vad har du för befattning inom företaget? 

 På vilket sätt (genom vilka kanaler) får du information (ex direkt via chef/underchef, 

på möten, via arbetskamrater, andra sätt)? 

 På vilket sätt (genom vilka kanaler) ger du information (ex direkt via underchef, på 

möten, andra sätt)? 

 Föredrar du att få information på något speciellt sätt? (via en speciell kanal)? Varför? 

 Föredrar du att ge information på något speciellt sätt? (via en speciell kanal)? Varför? 

 Får du olika sorters information på olika sätt eller kommer all/den mesta 

informationen via samma kanal? 

 Ger du olika sorters information på olika sätt eller ges all/den mesta informationen via 

samma kanal? 

 Vilken typ av information får du (får du exempelvis information om företagets mål, 

mål du ska uppnå, hur arbetsrutiner ska skötas eller annat)? 

 Vilken typ av information ger du (ger du exempelvis information om företagets mål, 

mål personalen ska uppnå, hur arbetsrutiner ska skötas eller annat)? 

 Kan samma information komma till dig via flera olika informationsvägar? Vilken typ 

av information? 

 Ger du någon gång ut samma information via flera olika informationsvägar? Vilken 

typ av information? 

 Anser du att mängden information du får är lagom, för mycket eller för lite? 

 Anser du att mängden information du ger är lagom, för mycket eller för lite? 

 Tror du att mycket information i företaget går på annat sätt än via de formella 

kanalerna (ex via arbetskamrater/på fikarast osv)? Mycket/lite? Viktig/mindre viktig 

information? 

 Vad kännetecknar en fungerande internkommunikation för dig? 
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BILAGA 3 INTERVJUGUIDE PERSONAL 

 Vad har du för befattning inom företaget? 

 På vilket sätt (genom vilka kanaler) får du information (ex direkt via chef/underchef, 

på möten, via arbetskamrater, andra sätt)? 

 Föredrar du att få information på något speciellt sätt? (via en speciell kanal)? Varför? 

 Får du olika sorters information på olika sätt eller kommer all/den mesta 

informationen via samma kanal? 

 Vilken typ av information får du (får du exempelvis information om företagets mål, 

mål du ska uppnå, hur arbetsrutiner ska skötas eller annat)? 

 Kan samma information komma till dig via flera olika informationsvägar? Vilken typ 

av information? 

 Anser du att mängden information du får är lagom, för mycket eller för lite? 

 Får du information på annat sätt än via de formella kanalerna (ex via 

arbetskamrater/på fikarast osv)? Mycket/lite? Viktig/mindre viktig information? 

 Ger du information till din chef om det är något speciellt du behöver veta? Ger du 

denna information till din mellanchef eller i något fall direkt till högste chefen? 

 Vad kännetecknar en fungerande internkommunikation för dig? 
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BILAGA 4 SAMARBETET UNDER ARBETETS GÅNG 

Redan innan terminen började hade vi pratat ihop och diskuterar kring att skriva 

examensarbetet tillsammans. Vi kom fram till att det var en bra idé då vi under studietidens 

gång uppmärksammat att vi arbetar på liknande sätt, har liknande kunskaper inom området 

och fungerar bra tillsammans. Vi hade dessutom samma förväntningar på arbetet och samma 

preferenser gällande vilket ämne vi ville skriva om samt vilken typ av företag vi ville 

undersöka. Vi var också överens om att det är mycket mer givande att skriva två då det skapar 

möjligheter till dialog och diskussioner samt att ett större fokus läggs på det vi gör. Tiden vi 

har fått tillgodo för arbetet har vi strukturerat så att vi under arbetets gång arbetat under 

arbetstid, dagtid och suttit tillsammans för att underlätta diskussioner, svar på frågetecken och 

eventuella problem som dykt upp med mera. Vi bor även i olika städer varför vi turats om att 

pendla till varandra. Att skriva arbetet tillsammans har inneburit mycket skratt även om det 

ibland känts uppgivet då vi fastnat och det har gett oss mycket främst på grund av att man 

alltid har någon att diskutera och bolla idéer med, även kring aspekter som inte är 

arbetsrelaterade. 

Till att börja med handlade arbetet mycket om att söka litteratur i databaser och på bibliotek 

och vi sökte då vi var för sig efter artiklar som kunde vara av intresse för vårt arbete men även 

här satt vi hela tiden tillsammans så vi hade möjlighet att diskutera om artiklarna var bra, ge 

tips till varandra och hjälp med översättning med mera.  Då det varit något specifikt vi har 

behövt leta information eller litteratur om har vi ibland delat upp arbetet och letat var för sig 

men eftersom vi hela tiden suttit tillsammans har man direkt kunnat fråga, diskutera och 

peppa varandra, det har aldrig varit några frågetecken oss sinsemellan. Texterna har vi 

huvudsakligen skrivit tillsammans utifrån vad vi hittat i litteraturen och om det har varit 

någon text vi skrivit var för sig har vi gemensamt gått igenom denna så att arbetet speglar 

bådas åsikter får en helhet med samma struktur, språk, uttryck med mera. Detta tycker vi är ett 

mycket bättre arbetssätt än om vi skulle suttit var för sig och sedan satt ihop arbetet i 

efterhand. Även alla intervjuer och all övrig kontakt med Scandic har vi skött tillsammans. 

Det har fungerat mycket bra att endast sitta på dagtid och vi har i lugn och ro hunnit med 

arbetets olika delar samt de deadlines som fanns till seminarierna. Dock har det förstås 

inneburit en lite större press inför de olika seminarierna och vi har även haft ett fallföretag att 

anpassa oss efter vissa perioder varför vi upplevt en högre stress tidvis.  I arbetet ingår även 

opposition och dessa har gått till så att vi läst igenom de arbeten vi ska opponera på 

individuellt och sedan tillsammans författat oppositionerna. Det är endast mot slutet som vi 

till viss del behövt sitta på kvällar och helger, då har vi gett varandra ”läxa” som ska göras till 

dagen efter. Detta material har vi sedan gemensamt gått igenom dagen efter och det kan ha 

inneburit saker som att leta kompletterande artiklar och kontrollera referenser. Övergripande 

anser vi att allt flutit på bra. 


