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SAMMANFATTNING
Det är sedan länge konstaterat att intern kommunikation har stor betydelse för företagets
framgång. Syftet med att kommunicera intern ekonomiinformation är att redogöra för den
ekonomiska situationen samt att ge en bild av företagets framtida utveckling. En viktig faktor
med intern ekonomiinformation är att skapa målöverenstämmelse. Företag upplever ofta
kommunikationsproblem och svårigheter med att nå ut med intern information. Det uppstår
barriärer i kommunikationen mellan sändare och mottagare, vilket orsakar att budskapet inte
når fram. Företag med hierarkisk struktur med flera ledningsskikt tenderar att uppvisa sämre
kommunikation jämfört med mindre företag. Syftet med studien är att identifiera
organisationsbetingade barriärer som kan uppstå i kommunikationen av intern ekonomisk
information mellan vd - mellanchef - medarbetare i ett stort hierarkiskt företag. Genom
undersökning av kommunikationsprocessen ämnar studien att urskilja barriärerna samt ge
förslag på hur dessa kan överbryggas. Studien har även för avsikt att utröna vad som fordras
för att intern ekonomiinformation ska få en målöverensstämmande verkan. För att svara på
syftet utfördes en fallstudie av kvalitativ karaktär. Intervjuer genomfördes med utgångspunkt i
en teoretisk kommunikationsmodell som sedan låg till grund för analysen. Resultatet visar att
otillräckliga ekonomikunskaper, skilda ekonomikunskaper mellan sändare och mottagare,
tidsbrist samt för mycket eller för lite ekonomiinformation är barriärer som kan uppstå.
Resultatet visar även att det fordras att informationen som kommuniceras är anpassad så att den
är relevant och lätt att förstå för mottagaren för att den ska verka målöverensstämmande. För
att överbrygga dessa barriärer rekommenderas att företag erbjuder kompetensutveckling och att
sändaren av informationen skapar sig en uppfattning både om mottagarens kunskapsnivå och
informationsbehov för att sedan anpassa informationen efter det. Slutligen är det viktigt att göra
en prioritering av hur arbetstiden ska fördelas, så att det ges tillräckligt med tid till
kommunikation av ekonomiinformation. Ett förslag till vidare forskning är att inrikta
undersökningen mot individbetingade barriärer som kan uppkomma i kommunikationen av
intern ekonomisk information.
Nyckelord: intern redovisning, redovisningskommunikation,
företagskommunikation, kommunikationsbarriärer/ -utmaningar.
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ABSTRACT
For a long time it has been established that internal communication is of great importance for
business success. The purpose of communicating internal financial information is to describe
the financial situation and to give a picture of the company's future development. An important
factor with internal financial information is to create goal congruence. Companies often
experience communication problems and difficulties in reaching out with internal information.
It occurs barriers in communication between the sender and the receiver, causing the message
not getting through. Companies with hierarchical structure with multiple management layers
tend to show poorer communication compared to smaller companies. The purpose of the study
is to identify organizational barriers that may arise in the communication of internal financial
information between the CEO - middle manager - employees in a large hierarchical company.
Through examination of the communication process, the study intends to distinguish the
barriers and give suggestions on how these can be bridged. The study also intends to determine
what is required for internal financial information to have a goal congruence effect. To answer
the purpose, a case study of qualitative character was performed. Interviews were conducted on
the basis of a theoretical communication model which formed the base for the analysis. The
result shows that insufficient financial knowledge, different financial knowledge between
sender and receiver, lack of time and too much or too little financial information are barriers
that can arise. The result also shows that the information which is communicated should
necessarily be adapted to become relevant and easy to understand for the receiver in order to
work goal congruently. To overcome these barriers, it is recommended that companies provide
competence development and that the sender of the information creates an understanding of
both the receiver’s knowledge level and information needs in order to adapt the information
accordingly. Finally, it is important to prioritize how working hours should be distributed, so
sufficient time is provided for communication of financial information. A proposal for further
research is to focus the study on individual-related barriers that may arise in the communication
of internal financial information.
Keywords: accounting management; accounting communication; internal communication;
business communication; communication barriers/challenges.
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1 INTRODUKTION
Detta inledande kapitel behandlar ämnet kommunikation av intern ekonomiinformation genom
en bakgrundspresentation som sedan övergår till problemdiskussion. Kapitlet utmynnar i
studiens syfte och forskningsfrågor.

1.1 Inledning
“Hur går det för företaget?”
“Har de anställdas arbetsinsats givit resultat? “
“Nådde vi de uppsatta målen och vilka mål ska sättas upp för framtiden? “
Dessa frågor kan besvaras genom ett företags ekonomiinformation, vars syfte är att redogöra
för den ekonomiska situationen samt företagets framtida utveckling. En viktig faktor med intern
ekonomiinformation är att skapa målöverenstämmelse. Med andra ord betyder det att
informationen ska påverka de anställdas beslut och handlingar så att de överensstämmer med
företagets strategier och mål (Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson, 2014).
Fungerande kommunikation är då en förutsättning för att nå ut med informationen till
användarna (Alina-Mariana, 2012).
Den interna kommunikationen syftar främst på kommunikationen mellan företagets chefer och
de anställda (Dolphin, 2005) och är till för att främja engagemang för företaget och för att
förmedla en känsla av tillhörighet (Welch, 2007). Det finns omfattande forskning om intern
kommunikation där man betonar vikten av en fungerande kommunikation i organisationer
(Kang & Sung, 2017; Stegăroiu & Talal, 2014; Vercic et al., 2011; Dolphin, 2005; Kalla, 2005).
Intern kommunikation har stor betydelse för företagets framgång och en viktig uppgift är att
hjälpa företaget att motivera sina anställda (Kang & Sung, 2017). En annan central uppgift med
den interna kommunikationen är att förena de enskildas mål med företagets mål (Vercic, Vercic
& Sriramesh, 2011). Det förutsätter att företaget tillhandahåller sina chefer information som är
i linje med företagets värderingar och mål (Men, 2014).
Uppstår det ett ljud i skogen när en gren knäcks om det inte finns någon inom hörhåll? Nej, det
gör det inte. Ljudvågor skapas, men inget ljud. Ljudet existerar endast om det finns någon som
lyssnar, en mottagare av ljudet. En metafor som är applicerbar på information. Det finns ingen
mening med att informera om det inte finns någon mottagare (Orup & Johansson, 1987).
Företag upplever ofta kommunikationsproblem och svårigheter med att nå ut med intern
information. Problemen uppkommer när budskapet inte når fram till mottagaren i sin initiala
form. Det uppstår ett glapp mellan vad sändaren avser att sända ut och vad mottagaren upplevs
mottaga (Riege, 2005). Om budskapet inte når fram till mottagaren riskeras viktig information
att gå förlorad (Stegăroiu & Talal, 2014). För att skapa en effektiv kommunikation inom
företaget så fordras att både sändaren och mottagaren interagerar och lyssnar på varandra.
(Mishra, Boynton & Mishra, 2014). Det faktum att alla parter har nåtts av ekonomiinformation
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behöver nödvändigtvis inte betyda att alla förstår innebörden och har den i beaktande i sitt
dagliga arbete (Almqvist, Graaf, Jannesson, Parment & Skoog, 2018).
Vid en genomgång av tidigare undersökningar av problem vid kommunikation av just intern
ekonomiinformation visade det sig att mindre fokus har legat på det ämnet. Zerfass & Sherzada
(2015) kommer till slutsatsen att det finns ett tydligt behov av bättre kommunikation mellan
chefer och anställda för att nå ut med företagets strategi och för att kunna ställa mätbara mål.
Samtidigt betonar de att ämnet är relevant för vidare forskning.
Det är konstaterat att graden av fungerande kommunikation är en ledande indikator för
företagets prestationsframgångar, vilket gör det till ett ständigt aktuellt forskningsämne (Berger
& Meng, 2012). Även de problem som kan uppkomma i kommunikationen är ett område som
intresserat många forskare. Ristic, Mihailovic, Cekerevac, Kudumovic & Karovic (2012)
identifierar både individuella och organisatoriska barriärer som kan framträda i
kommunikationen på en arbetsplats. Organisationer med hierarkisk struktur med flera
ledningsskikt tenderar att uppvisa sämre kunskapsdelning jämfört med mindre, platta
organisationer (Riege, 2005). En medvetenhet om vilka barriärer som kan uppstå ger en bättre
utgångspunkt för att skapa effektiv kommunikation i organisationen (Hedman & Valo, 2016;
Cervone, 2014). Förutsättningarna för kommunikation i ett stort, komplext företag blir således
relevant att studera eftersom det sannolikt uppstår fler barriärer i och med att företaget
inbegriper många enheter med flera ledningsnivåer och med det även åtskilliga sändare och
mottagare. Det finns en risk att budskapet försvinner längs vägen och då tappar sin kraft att
verka målöverensstämmande. Detta resonemang leder följaktligen till studiens syfte.

1.2

Syfte och forskningsfrågor

Syftet med studien är att identifiera, i första hand, organisationsbetingade barriärer som kan
uppstå i kommunikationen av intern ekonomisk information mellan vd - mellanchef medarbetare i ett stort hierarkiskt företag. Genom undersökning av kommunikationsprocessen
ämnar studien att urskilja barriärer samt ge förslag på hur dessa kan överbryggas. Studien har
även för avsikt att utröna vad som fordras för att intern ekonomiinformation ska få en
målöverensstämmande verkan.
Syftet utmynnar i följande forskningsfrågor:
Vilka barriärer uppstår när intern ekonomiinformation kommuniceras och hur kan dessa
överbryggas?
Vilka faktorer kan medföra att intern ekonomiinformation får en målöverensstämmande
verkan?
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1.3 Definitioner av centrala begrepp
Ekonomisk information: Uppgifter framtagna främst ur företagets redovisning. Uppgifterna
innehåller information om den ekonomiska situationen samt företagets framtida utveckling och
kan ligga till grund för ekonomisk beslutsfattning (Alina-Mariana, 2012).
Kommunikationsprocess: Ett givet händelseförlopp, där information skickas av en sändare
via en kanal till en mottagare (Shannon & Weaver, 1998).
Kommunikationsbarriär: Individ- eller organisationsbetingade hinder som kan uppstå i en
kommunikation (Ristic et al., 2012).
Målöverensstämmelse: De anställdas mål överensstämmer med organisationens övergripande
mål (Vancouver & Schmitt, 1991).
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2 TEORETISK REFERENSRAM
Detta kapitel skapar studiens teoretiska referensram. Inledningsvis introduceras en
vetenskaplig kommunikationsteori som har format insamling och analys av det empiriska
materialet. Därefter behandlas resultat från tidigare studier kring kommunikation och
kommunikationsbarriärer och i det definieras även relevanta begrepp. Avslutningsvis
presenteras en kommunikationsmodell anpassad till denna studie.

2.1 Kommunikationsteori
Kommunikationsprocessen kan beskrivas som ett givet händelseförlopp, där information
skickas av en sändare via en kanal till en mottagare (Shannon & Weaver, 1998). Det är en
process där informationen kodas i verbal eller skriftlig form och som sedan mottagaren avkodar
genom att tolka informationen. Processen kan sedan återupprepas genom att mottagaren skickar
ett meddelande till den initiala sändaren. Denna fas kallas återkoppling och den ger sändaren
en uppfattning om huruvida meddelandet mottogs och tolkades korrekt (Ristic et al, 2012).
Matematisk teori för kommunikation är en etablerad kommunikationsmodell utformad under
1940-talet av Shannon och Weaver. Det är i grunden en teknisk kommunikationsmodell som
gör det möjligt att identifiera problem med att överföra maximal information via en given kanal
och där kanalens överföringskapacitet kan mätas matematiskt. Trots modellens initiala syfte
med dess tekniska och matematiska bakgrund så ansåg upphovsmakarna Shannon och Weaver
att modellen även är tillämplig vid mänsklig kommunikation. Något som också bekräftats
genom flera av dennes efterföljare som i sin tur utvecklat egna kommunikationsteorier, men där
Shannon och Weavers teori varit utgångspunkt eller inspirationskälla (Fiske, 1997).
Modellen har dock mötts av kritik där man ifrågasatt just dess enkelhet och synen på
kommunikation som en process. En del anser att Shannon och Weaver har lagt för stor vikt vid
kanalen och dess påverkan på kommunikationen. Efterföljare till teorin har i olika utsträckning
fokuserat på den sociala kontexten. Många betonar att meddelandet i hög grad påverkas av
kommunikationsdeltagarna som ger budskapet en djupare betydelse utöver det informativa
innehållet som initialt var avsett att sändas. Vissa hävdar att även om det finns en tydlig
grundorsak till kommunikationen så föreligger även ett outtalat syfte hos sändaren. Något som
också diskuterats är avsaknaden av återkoppling i Shannon och Weavers modell. Senare
kommunikationsmodeller har beskrivit återkoppling som en fortsatt interaktion mellan
deltagarna där var och en växelvis fungerar som avsändare och mottagare (Bowman &
Targowski, 1987). I denna undersökning lämpar sig en modell som visar kommunikation som
en linjär överföringsprocess, eftersom varken outtalade syften eller djupare betydelser av
informationen avses att tas i beaktning. Däremot är begreppet återkoppling relevant varpå detta
kommer att vara en komponent i studiens modell.
För att återgå till Shannon och Weavers originalmodell tillika den modell som denna studie
utgår ifrån så visar den kommunikation som en enkel, linjär process. Källan är beslutsfattaren
som bestämmer vilket meddelande som ska sändas. Sändaren konverterar sedan meddelandet
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till en signal och sänder den till mottagaren via kanalen. När mottagaren avkodat meddelandet
så har den nått destinationen. Under sändningen tillkommer brus till signalen, utan källans
avsikt. Det begränsar följaktligen den mängd avsedd information som kan sändas vid en viss
situation och tidpunkt (Shannon & Weaver, 1998). Begreppet brus har emellertid fått en vidare
betydelse och kan anses inbegripa alla mottagna signaler som inte avsetts av källan samt allt
som gör det avsedda meddelandet svårtolkat. Brus förvränger således alltid sändarens avsikter,
oavsett om det är kanalen, omgivningen, avsändaren eller själva meddelandet som ger upphov
till bruset (Fiske, 1997). Ur ett kommunikationsperspektiv kan begreppet brus likställas med
begreppet barriär. Barriär är den benämning som kommer att tillämpas framgent i uppsatsen.

2.2 Kommunikation i organisationer
Kommunikation är en process mellan två eller flera individer där syftet är att innehållet i
informationen ska bli gemensamt. Kommunikationen kan ses som överföring eller delning av
ett budskap. Det förstnämnda har en viss negativ klang eftersom mottagaren inte påverkar
budskapet. Delning däremot, antyder att sändaren och mottagaren har en målsättning att uppnå
en ömsesidig förståelse (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). Envägskommunikation
förmedlar ett budskap som inte avser motta direkt återkoppling. För att åstadkomma effektiv
kommunikation så krävs tvåvägskommunikation där både sändaren och mottagaren interagerar
och lyssnar på varandra (Mishra et al., 2014).
En organisation kan ses som en social gemenskap där individer kommunicerar och interagerar
inom verksamheten genom ett koordinerat arbete för att uppnå fastställda mål (Heide et al.,
2012). Intern kommunikation innefattar en ambition om att kommunicera företagets vision,
strategi och målsättningar genom alla nivåer i företaget. På så sätt kan de enskilda
medarbetarnas mål sammanföras med företagets uttalade mål (Vercic et al., 2011). Effektiv
intern kommunikation är en förutsättning för organisatorisk framgång eftersom det påverkar
chefers förmåga att klargöra företagets målsättningar och engagera medarbetarna i att uppnå
målen, anser Welch och Jackson (2007). De framhåller att syftet med intern kommunikation är
att skapa en känsla av tillhörighet hos medarbetarna och att den ska främja ett engagemang
gentemot företaget.
Welch och Jackson (2007) förklarar att kommunikationen bör verka målöverensstämmande
genom att betona gemensamma uppfattningar och värderingar samt underbygga en förståelse
för organisationens strategiska riktning. Författarna summerar att intern kommunikation
således både är ett medel för att utveckla positiva relationer med medarbetarna och ett
instrument i verksamhetsstyrningen. Enligt Dolphin (2005) är företagets medarbetare en
väsentlig resurs och de kan även ses som representanter för hela organisationen. Inga
organisatoriska relationer är så viktiga som de med medarbetarna. Han betonar därför att det är
absolut nödvändigt att ha en välfungerande kommunikationskultur som genomsyrar hela
företag. Welch och Jackson (2007) tillägger att en organisation är en dynamisk miljö till sin
natur, vilket bör beaktas. Den interna kommunikationen måste därför formas för att utveckla en
medvetenhet, inte bara om de förändringar som sker i organisationens interna miljö utan även
om förändringar på mikro- och makronivå.
5

2.3 Kommunikationskanaler
En viktig faktor avseende kommunikation av information är valet av kommunikationskanal.
Dagens organisationer kan välja mellan en rad olika kommunikationskanaler där alla innebär
vissa fördelar, men även nackdelar (Braun, Hernandez, Kirchner, Stegmann & van Dick, 2019).
Valet av kommunikationskanaler är beroende av faktorer som teknikförutsättning, ekonomisk
situation, kompetensnivå samt branschtillhörighet (Kupritz & Cowell, 2011). Det har gjorts
flera undersökningar om vilka kommunikationskanaler som är de mest frekvent använda i
organisationer och utfallen är föga förvånande mycket lika varandra. Undersökningen utförd av
Braun et al. (2019) får således representera det vanligaste utfallet i dessa undersökningar med
resultatet att face-to-face-kommunikation, e-mail och telefonkonversation är de mest frekvent
använda kommunikationskanalerna.
Face-to-face-kommunikation är också den kanal som flest anställda föredrar (Braun et al, 2019;
Mishra et al., 2014; Kupritz & Cowell, 2011), men lämpligheten är beroende av vilken typ av
information som kommuniceras (Braun et al., 2019). Face-to-face-kommunikation möjliggör
direkt dialog (Mishra et al., 2014) och underlättar när informationen som kommuniceras är
komplex och behöver närmare förklaring (Kupritz & Cowell, 2011). Kupritz & Cowell (2011)
anger även att face-to-face-kommunikation anses vara den mest ändamålsenliga kanalen när
det gäller kommunikation av känslig information som exempelvis prestationsutvärdering.
Braun et al. (2019) poängterar att en nackdel med face-to-face-kommunikation är att den, i
relation till e-mail, ofta är mer tidskrävande och att den inte ger möjlighet till upprepning.
Kupritz & Cowells resonemang kring e-mail tar vid när de menar att e-mail är effektivt när
informationen är tidskritisk och den måste nå ett stort antal individer. Kanalen kan med fördel
användas vid kommunikation av detaljrik information (Kupritz & Cowell, 2011) eller som
Braun et al. (2019) menar att när ny information kommuniceras, eftersom ett mail ger möjlighet
att assimilera informationen. Nackdelar med e-mail är dock att kommunikationen kan upplevas
opersonlig och att kanalen saknar förutsättningar för direkt dialog.
Aktiva kommunikationskanaler som telefon och face-to-face via fysiska möten eller
videokonferens är vanligtvis mer engagerande än passiva kanaler som e-mail, bloggar eller
nyhetsbrev (Cervone, 2014), vilket stämmer överens med Mens (2014) slutsats att i relation till
face-to-face-kommunikation erbjuder e-mail-kommunikation inte samma möjlighet till att
påverka eller ha samma övertygande inverkan på mottagaren. Passiva kanaler däremot, avbryter
inte arbetet och är lättare att anpassa till individers schema (Cervone, 2014).
Personaltidningar och anslagstavlor är ytterligare informationskanaler som används inom
organisationer (Heide, 2002). Mer moderna sätt att kommunicera är via databaser och
webbplatser (Heide et al., 2012) där en organisations intranät är en kommunikationskanal som
ökar i användning (Uysal, 2016). Heide (2002) definierar ett intranät som ett företagsinternt
internet som används för tillgång och utbyte av information. Han lyfter fram att syftet med
intranätet är att förbättra den vertikala och horisontella kommunikationen. Det inbegriper bland
annat att kommunicera organisationens strategi och målsättningar.
Vidare beskriver Heide (2002) både fördelar och nackdelar med intranätet som
kommunikationskanal. Fördelar med intranätet är att en mängd relevant information samlas på
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ett och samma ställe. Vidare uppfattas organisationen som mer transparent då alla har samma
tillgång till intranätet och dess information. Å andra sidan kan den stora mängden information
riskera att medföra ett negativt informationsöverflöd. En annan nackdel med intranätet som
Heide belyser är att medarbetarna själva måste vara motiverade att hämta adekvat information,
något de inte behöver vid face-to-face-kommunikation. Detta riskerar medföra att
informationen inte når de avsedda mottagarna.
Sociala medier som Facebook, Twitter och Youtube har även de bidragit till utbudet av
kommunikationskanaler (Men, 2014). Heide et al. (2012) lägger till fler genom att nämna även
Linkedin, interna bloggar, podkasting et cetera. Det tål att framhållas att sociala medier ger nya
möjligheter till kommunikation. Författarna menar att dessa medier öppnar upp för större
deltagande, bidrar till öppenhet och transparens samt verkar för dialog mellan individer. Sociala
medier används främst för extern kommunikation, men även internt inom företagen. Företaget
kan snabbt och enkelt kommunicera med medarbetarna, både när det avses att delge information
och när det handlar om återkoppling. Författarna höjer dock ett varningens finger och
understryker att om ett företag ger sociala medier en formell stämpel i
kommunikationssammanhang och jämställer dessa med de så kallade traditionella
kommunikationskanalerna så finns det risk att det uppstår problem. En stor skillnad mellan
traditionella kanaler och sociala medier är att företaget inte har samma kontroll över hur
informationen tas emot och tolkas, eftersom det ofta rör sig om envägskommunikation. Det är
inte heller möjligt att få en uppfattning om hur informationen sprids vidare. Sociala medier som
kommunikationskanal kräver därmed att företagen har en väl genomtänkt
kommunikationsstrategi (Heide et al., 2012).

2.4 Kommunikationsbarriärer
Ristic et al. (2012) definierar kommunikationsbarriärer som individ- eller
organisationsbetingade hinder som kan uppstå i en fungerande kommunikation. Information är
en typ av kunskap, vilket innebär att informera en individ är att delge denne kunskap (Heide,
2002).
Detta
medför
en
parallell
mellan
kunskapsdelningsbarriärer
och
kommunikationsbarriärer. Riege (2005) menar att företag som förstår vikten av att främja en
internkommunikation som möjliggör kunskapsdelning, har bättre förutsättningar att vara
lönsamma och upprätthålla sin konkurrenskraft på marknaden. Riege låter definiera
kunskapsdelning som att leda någon annan genom sitt tänkande eller använda sina egna insikter
för att hjälpa en annan individ att bättre se sin egen situation. Den person som delger kunskap
bör vara medveten om kunskapens syfte och användning, men även kunskapsbehovet hos den
individ som mottar kunskapen.
Bontis (1999) förklarar att ett företags humankapital bör ses som den viktigaste kraften för att
sprida kunskap. Riege (2005) framhåller att det har förts många debatter kring kunskapsdelning
i allmänhet, men även ifall kunskapsdelning främst bör drivas av individer eller av tekniken.
Många författare inom ämnesområdet hävdar att kunskapsdelning till största del är beroende av
individen och dennes anpassning till den sociala dynamiken på arbetsplatsen. Riege menar
emellertid att tekniken är en viktig stödfunktion och utan den så skulle kommunikationen vara
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mindre effektiv. Han kartlägger flera kunskapsdelningsbarriärer och betonar att ett första steg
mot organisatorisk framgång är att identifiera barriärerna och klargöra gapet mellan den ideala
metoden för kunskapsdelning och hur det ser ut i verkligheten.

2.4.1 Organisationsbetingade barriärer
Enligt Riege (2005) är det vida diskuterat huruvida en organisation ska involvera alla
medarbetare i kunskapsdelning. Vissa företag har en helt transparent organisation och inga
restriktioner vad gäller kunskapsdelning. Andra skyddar specifika delar av information och
kunskap eller begränsar kunskap till att vara tillgänglig endast för vissa utvalda individer eller
grupper. Hur det förhåller sig med kunskapsdelning i företagen kan bero på typ av företag, det
vill säga vilken bransch man agerar inom. Riege poängterar att det kan se olika ut inom ett
företag med flera ledningsnivåer och att det även kan skilja sig hur information delas inom och
mellan enheter. En barriär är om kommunikationsströmmarna är begränsade till vissa
riktningar, exempelvis endast uppifrån och ner.
Heide et al. (2012) menar att organisationsstrukturen i företaget påverkar hur information
kommuniceras. En stark struktur ger tydliga riktlinjer om hur information ska delas, vilket
bidrar till effektivitet. Men den kan även hämma informationsdelning och göra att kunskap
stannar inom vissa gränser. Organisationer med hierarkisk struktur med flera ledningsnivåer
tenderar att uppvisa en sämre kunskapsdelning jämfört med mindre, platta organisationer
(Riege 2005). Även en otydlig organisationsstruktur eller oklara befattningsbeskrivningar
försvårar kommunikationen och kan leda till bristande informationsöverföring (Ristic et al.,
2012). Riege (2005) tillägger att om ett företags organisationsstruktur förändras genom
omstrukturering, sammanslagningar eller förvärv kan en tidigare välfungerande
kommunikation lätt rubbas och få kommunikationsbarriärer som följd. Organisationsbetingade
barriärer tenderar att vara kopplade till svag ekonomi, brist på infrastruktur och begränsade
tekniska resurser. Avsaknaden av tekniska eller ekonomiska resurser som behövs för att
tillhandahålla bra förutsättningar för kommunikation och kunskapsdelning är allvarliga
barriärer. Den fysiska arbetsmiljön kan innehålla kommunikationsbarriärer om det inte finns
tillräckligt med mötesrum och andra gemensamma utrymmen eftersom det begränsar
möjligheterna till att träffas, reflektera över och generera ny kunskap (Riege, 2005).
En annan organisationsbetingad barriär kan vara att det saknas en kommunikationsstrategi för
att nå ut med företagets mål och visioner (Riege, 2005). Om företagets strategiska riktning inte
tydligt framgår så är det också omöjligt för medarbetarna att känna ett engagemang för strategin
(Welch & Jackson, 2007). Att den information som rapporteras är aktuell är också viktigt att ta
hänsyn till. Om informationen saknar aktualitet så minskar värdet avsevärt för mottagaren
(Trigo et al., 2014). Ytterligare en faktor som inverkar på kommunikationen är företagskulturen
på en arbetsplats. Kulturen påverkar graden av interaktion på samtliga nivåer i företaget. En
kultur som inte inbegriper och motiverar kunskapsdelning blir således en
kommunikationsbarriär i företaget (Mcdermott & O’Dell 2001).
Serenko et al. (2007) menar att gruppstorleken påverkar kommunikationen och samarbetet
inom gruppen. Tidigare forskning visar ett negativt samband mellan storleken på
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organisationsenheten och interaktion i gruppen. I detta fall kan en barriär vara att en individ
anser att det inte är någon idé att dela med sig av sin kunskap eftersom det ändå inte kommer
att nå rätt personer, informationen försvinner i mängden. En annan barriär kan vara om
medarbetarna tar emot en stor mängd information och får svårt att skilja väsentlig information
från oväsentlig, vilket kan få till följd att man ignorerar den helt. Heide et al. (2012) är av samma
åsikt och framhåller att för lite information sällan är ett problem i dagens organisationer. Många
medarbetare upplever snarare att det är det stora informationsöverflödet som skapar bekymmer.
Mängden information försvårar för medarbetarna att särskilja den relevanta informationen och
tolka den korrekt. Oldroyd och Morris (2011) påpekar att det finns en gräns för hur mycket
information en individ kan ta in under en given period. Information som individen ser som en
belastning får istället en negativ effekt och kan medföra att prestationsförmågan sjunker.
En annan potentiell barriär som påverkar kommunikationen är kulturskillnader mellan sändare
och mottagare. Det kan även vara förknippat med språkförbistringar. Dessa barriärer är
vanligast i företag som verkar på en internationell arena där en koncern kanhända har
verksamhet i flera länder och de olika nationsenheterna kommunicerar med varandra (Riege,
2005).

2.4.2

Individbetingade barriärer

De största utmaningarna vad gäller kunskapsdelning handlar om att rätt kunskap ska förmedlas
mellan rätt personer vid rätt tidpunkt. Det är en process där det lätt uppstår barriärer som
begränsar kommunikationen. Flera forskare inom området är överens om att omfattningen av
medarbetarnas kunskapsdelning beror först och främst på deras kommunikationsförmåga
(Riege, 2005). Ristic et al. (2012) poängterar att en dåligt formulerad text med tvetydiga ordval
eller en verbal konversation med otydligt budskap är klassiska barriärer som medför en
ineffektiv kommunikation. Vidare framhåller Ristic et al. (2012) att individbetingade barriärer
kan härröra från brist på tid att dela med sig av sin kunskap, men även för lite tid att sätta sig in
i vilken information kollegorna behöver.
Individers inställning till kunskapsdelning kan också orsaka barriärer. Vissa medarbetare
kanske inte inser värdet av att dela med sig av sin kunskap och avstår därmed (Ristic et al.,
2012). Andra kanske inte anser sig vara i behov av mer kunskap och är i och med det inte
mottagliga för information (Riege, 2005). Mottagarens uppfattning om sändaren av
informationen spelar också stor roll för hur budskapet tas emot. Om sändaren ses som trovärdig
och kompetent så är det större sannolikhet att mottagaren tar till sig budskapet (Whiting,
Maynes, Podsakoff & Podsakoff, 2012). Ytterligare en barriär är om mottagaren saknar relevant
utbildning eller kompetens för att kunna tillgodogöra sig informationen (Riege, 2005).

2.5 Svårt att härröra kommunikationsproblem
Det finns naturligtvis många fler kommunikationsbarriärer som till exempel ålder, bakgrund,
sociala färdigheter (Riege, 2005), men dessa kommer inte att behandlas av den orsak att de är
explicit individbetingade och studien avser främst att undersöka organisationsbetingade
barriärer. Även om barriärerna i kapitlet är presenterade var för sig så är det sannolikt att det
9

uppstår kombinationer av ett flertal barriärer i den reella kommunikationen hos företagen. Det
kan vara svårt att härröra kommunikationsproblem just på grund av att det kan vara flera
barriärer som ligger bakom. Serenko et al. (2007) förklarar att exempelvis bristfällig
kunskapsdelning kan bero på organisationens ledning, men även individens ovilja att engagera
sig, det vill säga både organisations- och individbetingade barriärer. Med anledning av detta så
har teorikapitlet behandlat även vissa individbetingade barriärer.

2.6 Överbrygga kommunikationsbarriärer
Som tidigare nämnts så måste företagen först identifiera vilka kommunikationsbarriärer som
existerar för att sedan kunna arbeta för att överbrygga dem. Många individer ser det som helt
naturligt att samarbeta, kommunicera och lära av varandra. De behöver ingen chef som
uppmanar eller försöker tvinga dem att kommunicera och dela kunskap (Riege, 2005). Därför
är det klokt om företagen tar tillvara den kapaciteten och ger medarbetarna rätt förutsättningar
för att fortsätta interagera och dela kunskap (Mcdermott & O’Dell 2001).
Arbetskamraters beteende, som exempelvis förhållning till affärsresultat och kärnvärden är en
kraftfullt påverkande faktor för ens eget beteende, menar Mcdermott och O’Dell (2001). De
framhåller att för att skapa en företagskultur som motiverar informations- och kunskapsdelning
så måste det finnas en tydlig koppling mellan kunskapsdelning och verksamhetens
målsättningar och resultat. Företaget kan inte förvänta sig att alla medarbetare kommunicerar
och delar kunskap bara för att det är den rätta saken att göra. Det måste finnas en fundamental
övertygelse om att kommunikation och kunskapsdelning är ett av företagets kärnvärden. Riege
(2005) poängterar att vid bristande engagemang för kunskapsöverföring så måste chefer betona
vikten av fungerande kunskapsdelning och motivera medarbetarna genom att förklara
fördelarna med bra kommunikation så att alla blir motiverade att delge kunskap och även känner
en vilja att ta emot kunskap. Generellt kan sägas att tillit, goda relationer och respekt för
varandras ståndpunkter är något som uppmuntrar kommunikation på en arbetsplats (Hedman &
Valo, 2015).
Kommunikationsbarriärer orsakas ofta av brist på resurser i företaget. Det kan vara mänskliga,
tekniska eller ekonomiska resurser. Men ibland kan det räcka med att omfördela redan
befintliga resurser för att skapa en effektivare kommunikation och kunskapsdelning. Tidsbrist
kan föranleda otaliga kommunikationsbarriärer. Det är därför viktigt att arbetsprocesserna ger
tillräckligt med utrymme för medarbetarna att generera och dela kunskap, men även att chefer
ges tid att identifiera de individer som behöver mer kunskap och att de finner ett sätt att
tillhandahålla det (Riege, 2005). Luckett och Eggleton (1991) framhåller att för att information
ska kunna bidra till lärande och motivation så måste den vara aktuell. I synnerhet avseende
ekonomisk information som används för att utvärdera arbetsprestationer.
Information i överflöd kan göra att det blir svårt att särskilja den relevanta informationen från
den mindre väsentliga. Risken är att betydelsefull information går förlorad. För att det inte ska
ske så är det angeläget att cheferna fokuserar på att filtrera och förfina informationen som
kommuniceras samt förklarar otydligheter genom att skapa dialog (Heide et al., 2012).
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Avslutningsvis kan sägas att en bristfällig kommunikation förbättras genom en anpassad
kommunikationskanal, engagerat lyssnande, informationsreprisering, återkoppling samt en bra
definierad organisationsstruktur (Ristic et al., 2012).

2.7 Intern ekonomisk information
Intern ekonomisk information är ofta information som är direkt hämtad från redovisningar,
budgetar och andra ekonomisammanställningar från företaget (Orup & Johansson, 1987).
Redovisningen kan innehålla både finansiella och icke-finansiella uppgifter och vara av både
kvantitativ eller kvalitativ typ. Informationen används till att kunna ta bra ekonomiska beslut,
ta fram underlag till intern styrning och även till extern beslutsfattning (Trigo, Belfo &
Estébanez, 2014). Vilken typ av ekonomisk information företaget väljer att kommunicera ut
skiljer sig beroende på vilken intressent som är mottagare (Alina-Mariana 2012). Enligt
Clarkson (1995) är intressenter de personer som har äganderätt, rättigheter eller intressen i ett
företag. Intressenterna kan vara lagliga eller moraliska, individuella eller kollektiva.
Företagsledning, medarbetare och ägare är exempel på interna intressenter, men det finns även
externa som investerare, leverantörer och affärspartners. (Michalak, Rimmel, Beusch & Jonäll,
2017). Det är viktigt att den ekonomiska informationen når ut och uppfyller
informationsbehovet för samtliga intressenter (Anthony et al, 2014).
Vad gäller intern ekonomiinformation så finns det dock inget lagkrav för upprättande, till
skillnad från den externa (Törning & Drefeld, 2019). Detta får till följd att den interna
ekonomiinformationens utseende kan skilja sig mycket mellan olika företag. En viktig faktor
med intern ekonomiinformation är att skapa målöverensstämmelse (Anthony et al, 2014).
Gemensamma målsättningar leder till att förståelsen för informationen ökar och gör den till ett
bra hjälpmedel i arbetet. Insikt i relevansen av specifika mål reducerar tvivelaktigheter om ens
ansträngning är värd mödan och säkerställer att medarbetarnas aktiviteter bidrar direkt till
företagets övergripande mål. (Colbert, Kristof-Brown, Bradley & Barrick, 2008).
Målöverensstämmelse är också positivt förknippad med arbetsprestation eftersom mål är
viktiga motivationskrafter som hjälper medarbetarna att välja vilka aktiviteter de ska lägga sina
ansträngningar på (Bouckenooghe, Zafar & Raja, 2013). Informationen ska vara utformad så
att mottagaren kan ta den till sig och i vissa situationer kan den behöva individanpassas. Hänsyn
måste tas till mottagarens förförståelse för ekonomi och därför är det angeläget att sändaren har
en bra uppfattning om mottagarens kunskaper inom ämnet (Almqvist et al., 2018).
Ekonomiinformationen har således en viktig betydelse för företaget och för att verka
målöverenstämmande måste den nås av alla berörda parter.

2.8

Kommunikationsmodell

Studiens teoretiska referensram sammanfattas här genom en kommunikationsmodell (se figur
2.1). Den utgår från Shannon och Weavers kommunikationsteori som presenterades i kapitlets
början, men för att modellen ska vara tillämpbar i denna studie så har det skett en modifiering
och komplettering av begrepp. Modellen kopplas ytterligare till undersökningen genom att det
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nedan anges presumtiva sändare, mottagare, kanaler, barriärer och överbryggningsstrategier för
kommunikation av intern ekonomisk information i en organisationskontext.
Sändare: Individ som sänder information till en annan individ. Tänkbara sändare är vd,
mellanchef samt medarbetare.
Mottagare: Individ som avses ta emot information. Potentiella mottagare är vd, mellanchefer,
medarbetare.
Meddelande: Ekonomiinformation som kommuniceras i företaget.
Kanal: Medium som används för att kommunicera ekonomiinformation. Presumtiva
kommunikationskanaler är face-to-face, e-mail, telefon, intranät, webbplatser, bloggar,
nyhetsbrev, personaltidningar, anslagstavlor samt sociala medier.
Barriär: Hinder som uppstår i kommunikationen. Synonymt med begreppet brus. Möjliga
barriärer är kunskapsbrist, tidsbrist, begränsade kommunikationsströmmar, hierarkisk struktur,
oklara befattningsbeskrivningar, avsaknad av kommunikationsstrategi, hämmande
företagskultur, otillräcklig fysisk arbetsmiljö, kulturskillnader, för stor grupp,
informationsöverflöd, otydligt budskap, individers inställning.
Överbryggning: Strategi för att överbrygga kommunikationsbarriärer. Potentiella
överbryggningsstrategier är att ta tillvara på den kapacitet som redan finns, ge medarbetarna
rätt förutsättningar, skapa en främjande företagskultur, motivera och övertyga medarbetarna,
omfördela redan befintliga resurser, filtrera och förfina information, lyssna på varandra,
informationsreprisering.
Återkoppling: Kommunikation som en tvåvägsprocess.
Målöverensstämmelse: Målöverensstämmande verkan som följer med informationen.

Figur 2.1: Kommunikationsmodell
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Kommunikationsprocessen utgår från sändaren som formar ett meddelande och sänder det via
en vald kommunikationskanal. Mottagaren tar emot meddelandet och tolkar informationen. I
de fall mottagaren responderar på informationen så uppstår en tvåvägskommunikation.
Modellen visualiserar detta med en pil - processen kan upprepas. Mottagaren av det initiala
meddelandet blir då sändare. Under processen kan det uppstå kommunikationsbarriärer som
hindrar kommunikationen. Dessa kan orsaka att informationen inte tolkas som sändaren avsett,
att förmedlingen tar längre tid eller att budskapet inte alls kommer fram. I de fall barriärerna
kan överbryggas så uppnås en fungerande kommunikation. Överbryggningen visualiseras med
en pil över barriärblocket. Informationens målöverensstämmande effekt åskådliggörs med en
pil som följer informationsströmmen.
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3 METOD
Detta kapitel beskriver hur studien utfördes. Först ges en förklaring till hur vi gick till väga för
att välja forskningsinriktning. Därefter presenteras val av fall där det framgår att studien är
kvalitativ. Vidare beskrivs hur urvalet gjordes och sedan redogörs för litteratur och
datainsamling. Slutligen redogörs hur analysen framställdes och trovärdigheten i studien
diskuteras.

3.1 Forskningsinriktning
Uppsatsen har vissa deduktiva inslag eftersom studien utgår från en kommunikationsteori som
sedan har legat till grund för insamling och analys av empirin. När vi inledde vår studie hade vi
en ungefärlig idé om vad vi ville undersöka. Genom att läsa och samla in litteratur om intern
kommunikation i organisationer, barriärer i kommunikation och barriärer i kommunikation av
intern ekonomisk information kunde vi hitta en riktning som var relevant för oss att studera. På
så vis kunde vi även precisera vårt syfte. Som Berg (2001) skriver är det inte förrän man läst
vad som tidigare skrivits om ämnet som man kan definiera sin forskningsfråga mer noggrant.
Vi fann det även relevant att rikta in studien på ett stort företag där det finns många sändare och
mottagare på olika organisationsnivåer. Detta för att kunna identifiera fler barriärer.

3.2 Val av fall
Enligt Bryman och Bell (2017) associeras ordet fall vanligtvis med en fallstudie av exempelvis
en arbetsplats eller en organisation. Fallstudier förknippas ofta med kvalitativ forskning då det
är vanligt att man utför kvalitativa intervjuer på arbetsplatserna för att kunna göra en noggrann
undersökning av ett fall. Men det är inte heller ovanligt med en kombination av både kvalitativ
och kvantitativ metod vid en fallstudie (Bryman & Bell, 2017). I vår fallstudie användes
kvalitativ metod. Berg (2001) beskriver några viktiga frågor att ta hänsyn till när man ska välja
var man ska utföra sin studie:
•
•
•
•

Finns det möjlighet till åtkomst eller inträde?
Är det sannolikt att de personer man vill tala med finns tillgängliga?
Är det hög sannolikhet att vi kan få svar på våra forskningsfrågor genom att utföra
våra studier på platsen, är det representativt för det vi ska studera?
Är det möjligt att utföra studien under den tid som finns och av de antal personer
som ska genomföra studien?

Innan val av företag gjordes tog vi hänsyn till frågorna ovan. Valet föll på Skellefteå Kraft
eftersom vi fick access till företaget. Samtidigt var det sannolikt att det fanns individer
tillgängliga för att delta i undersökningen. Skellefteå Kraft är en koncern med många enheter i
flera ledningsnivåer, vilket innebär att den interna ekonomiinformationen kommuniceras
mellan många sändare och mottagare. Därmed var det rimligt att anta att barriärer skulle uppstå
under vägen från sändaren till mottagaren. Företaget låg också i vår geografiska närhet, vilket
ökade förutsättningarna för att kunna utföra studien under den begränsade tiden.
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3.3 Urval av intervjudeltagare
Eftersom avsikten var att studera hur den interna ekonomiinformationen kommunicerades i
företaget valdes sju personer ut till intervjuerna. Dessa utfördes på två enheter med
resultatansvar. Valet att utföra intervjuer på två enheter istället för en var för att få bättre
underlag till studien. Med hänsyn till att det är en tidskrävande process att utföra intervjuer
(Bell & Waters, 2014) bedömde vi att sju intervjuer skulle vara ett rimligt antal och ge
tillräckligt material för att kunna göra en analys inom den begränsade tidsperioden på tio
veckor. Vi utförde tre intervjuer på respektive enhet. Intervjudeltagarnas befattningar var vd,
grupp-/ avdelningschef samt medarbetare. Deltagarna symboliserar i detta fall sändare och
mottagare och vi undersökte om informationen som skickades från mottagaren kom fram till
sändaren och vilka barriärer som uppstod. För att få ytterligare information om
kommunikationen mellan dessa befattningar så intervjuades även en controller för de två
enheterna.
I studien användes målstyrt urval som är en form av icke-sannolikhetsurval. Det innebär att
man utgår från forskningsfrågorna vid valet av medverkande. Deltagarnas medverkan ska
kunna bidra till att besvara dessa frågor (Bryman & Bell, 2017). Inledande kontakt med
företaget skedde via en controller. Vi ansåg att det var relevant eftersom personen har stor insikt
i företagets ekonomiinformation. Controllern har även ett ansvar att vidareförmedla
informationen. I och med detta så blev urvalet målstyrt. Vi bad controllern föreslå lämpliga
verkställande direktörer att intervjua angående kommunikation av intern ekonomiinformation.
Premisserna var att deltagaren skulle ha arbetat några år inom företaget eftersom en del av
frågorna rörde historiska situationer.
Att göra urval genom att ta kontakt med en nyckelperson som i sin tur rekommenderar
ytterligare personer benämns som snöbollsurval (Bryman & Bell, 2017). Vi såg en direkt fördel
med att låta en insatt person hjälpa till med urvalet, till skillnad från om vi själva gjort urvalet.
Controllern blev i vårt fall vår första nyckelperson. Sedan fick verkställande direktörerna vidare
rekommendera en grupp-/avdelningschef på respektive avdelning som i sin tur fick föreslå
varsin medarbetare som de ansåg kunde bidra till vår studie. En osäkerhet med att använda sig
av nyckelpersoner är dock att det finns risk att de kan komma att påverka urvalet så att de
personer som rekommenderas blir de som är mest kunniga och engagerade i företaget (Trost,
2010). Detta till trots så valde vi att använda snöbollsurval eftersom vi bedömde att fördelarna
med urvalet övervägde nackdelarna. Vi ansåg även att urvalet skulle bli tillräckligt
representativt för vår studie. Vi tog personlig kontakt med controllern direkt på företaget, de
övriga deltagarna kontaktades via email. Alla tillfrågade tackade ja till att delta i intervjuer,
vilket underlättade vårt fortsatta arbete.

3.4 Litteratursökning
Som tidigare nämnts började vi vår studie med att samla in litteratur i ämnet. Genom att studera
litteraturen fick vi en djupare kunskap inom studiens område. Det gav oss en stabil grund under
hela arbetets gång. Främst bestod den av vetenskapliga artiklar, men även annan litteratur som
böcker och tidigare kurslitteratur inom ekonomistyrning har använts. De vetenskapliga
artiklarna samlades in genom att framförallt använda sökmotorer som Google Scholar och
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biblioteket på Luleå tekniska universitets hemsida. De mest frekvent använda databaserna var
Ebscohost, Scopus, Business Premier och för böcker användes Libris. Nyckelord vid sökningen
var accounting management; accounting communication; internal communication; business
communication; communication barriers/challenges. Referenslistor från relevanta artiklar
användes för att hitta ytterligare betydelsefulla källor för ämnet.

3.5 Datainsamling
Datainsamlingen har skett genom intervjuer på företaget, men även via företagets hemsida,
intranät, interna dokument samt genom observationer. Intervjuer är en av de viktigaste källorna
i en fallstudie (Tellis, 1997). Fördelar med intervjuer är att man kan läsa av tonfall och
ansiktsuttryck och även komma med följdfrågor, vilket ger mer förståelse och anpassbarhet än
vid enkätundersökningar (Bell & Waters, 2014). Intervjuerna utfördes kvalitativt då man
genom denna metod vill få fram vikten av de intervjuades egna åsikter och synsätt, till skillnad
från kvantitativ metod där forskarens intressen står i fokus. Kvalitativa intervjuer är mer flexibla
och här finns även möjlighet att avvika från intervjuformuläret och ställa andra frågor som blivit
intressanta under intervjun (Bryman & Bell, 2017).
Vid utformning av intervjuguider (se bilagor 1–4) var det viktigt att frågorna kunde härledas
till syfte och forskningsfrågor. Innan vi skrev frågorna så tog vi reda på information om
företaget via bland annat företagets hemsida. Det gör att man kan undvika att ställa frågor som
kan besvaras genom andra källor (Qu & Dumay, 2011). I möjligaste mån undveks även slutna
frågor som kunde besvaras med ett ja eller nej. Frågorna numrerades, men under intervjun
kunde ordningen på frågorna ändras och även viss omformulering kunde ske beroende på hur
intervjupersonen svarade. Vissa frågor kunde utelämnas när intervjupersonen själv svarade på
frågan innan den blivit ställd. Detta brukar beskrivas som semistrukturerade intervjuer (Bryman
& Bell, 2017).
Semistrukturerade intervjuer är oftast det mest effektiva och praktiska sättet för att samla in
information av den orsak att intervjuaren har möjlighet att anpassa sig efter informanten och på
så sätt kan framkalla svar som är på dess egna villkor och som visar dennes sätt att tänka (Qu
& Dumay, 2011). Intervjuerna startades med en allmän konversation för att därefter kort
förklara syftet med studien. Avsikten med det är att bygga ett förtroende och att få deltagaren
att prata fritt (Qu & Dumay, 2011). Av samma anledning säkerställde vi den intervjuade om att
deltagandet var anonymt och att ingen konfidentiell information skulle publiceras. Intern
ekonomisk information definierades så att inga oklarheter om begreppet skulle råda.
Under intervjuerna tilläts deltagaren tala fritt utan avbrott. Detta gjorde att intervjuernas längd
varierade mycket, men även att intervjuerna blev öppna och innehållsrika. Antalet frågor var
ungefär samma under alla intervjuer. Den intervjuade personen fick själv vara med och
bestämma plats och tid för intervjuerna. Detta resulterade i att alla intervjuerna hölls på
personernas kontor där de kunde känna sig trygga och avslappnade. Att hålla en intervju på en
plats där deltagaren är trygg och ostörd är en fördel för en lyckad intervju (Trost, 2010). En
inspelning av intervjuerna kan ibland hämma den intervjuade i dennes svar (Bell & Waters,
2014). Av den anledningen så valde vi att inte spela in intervjuerna. En nackdel med det är dock
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att intervjuaren inte kan rikta full uppmärksamhet på deltagaren och det finns risk att missa en
del kommentarer eftersom intervjuaren för anteckningar samtidigt (Bell & Waters, 2014). Detta
förebyggdes genom att en av oss ställde frågorna medan den andra antecknade och på så sätt
kunde den som intervjuade rikta full uppmärksamhet på deltagaren. En intervjusammanfattning
gjordes direkt efteråt för att kontrollera att vi uppfattat svaren på samma sätt.

3.6 Analysmodell
Analysen inleddes med att noggrant gå igenom sammanfattningen av intervjuerna där irrelevant
data sorterades ut. Återstående data delades sedan upp utifrån teman. En analysmetod där man
sammanställer data och delar upp den i teman kallas tematisk analys och är en vanlig
analysmetod vid kvalitativ metod (Braun & Clarke, 2006). Teman togs fram utifrån den
teoretiska referensramen, syftet samt forskningsfrågorna. Vid analys av en fallstudie är det
viktigt att utgå från syftet och forskningsfrågorna i studien. Detta för att kunna hålla fokus i
analysen och inte lockas att ta med annan data som är intressant, men som inte behandlar ämnet
(Baxter & Jack, 2008). Teman som valdes ut var: kommunikationskanaler för intern ekonomisk
information; kommunikation av intern ekonomisk information; kommunikationsbarriärer och
sätt att överbrygga dem; syftet med intern ekonomisk information och dess
målöverensstämmande verkan. När data hade delats upp i teman lästes den igenom ytterligare
ett flertal gånger och jämfördes med tidigare litteratur. Detta för att kunna göra en mer
djupgående och tillförlitlig analys.

3.7 Trovärdighet
För att undersöka trovärdigheten i en kvalitativ studie kan man använda sig av begrepp som
pålitlighet, konfirmering och äkthet. För att uppsatsen ska vara pålitlig bör en noggrann
genomgång av hela undersökningsprocessen göras (Bryman & Bell, 2017). I tidigare avsnitt i
metoddelen beskrivs hur vi gått tillväga i undersökningsprocessen. Det ger en möjlighet för
läsaren att själv kunna granska undersökningen. Möjlighet att konfirmera handlar om
forskarens medvetenhet om hur dennes personliga värderingar kan inverka på resultatet. Vid
intervjuer finns det en risk att intervjuaren vinklar samtalet (Bryman & Bell, 2017). Detta har i
möjligaste mån undvikits genom ett objektivt och neutralt förhållningssätt samt att intervjuarna
inte medvetet försökt påverka deltagaren. Äkthet innebär att den data som används i uppsatsen
ska stämma väl överens med deltagarnas egna åsikter (Bryman & Bell, 2017). Detta underlättas
av att alla intervjuer har utförts ansikte mot ansikte, vilket ger en god förutsättning till att
åsikterna tolkats rätt. Noteras bör att under intervjun så representerade intervjudeltagarna sig
själva och det var därmed endast deras personliga uppfattning som framgick och inte en generell
uppfattning för en hel nivå i företaget.
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4 RESULTAT
I detta kapitel sammanställs vårt insamlade empiriska material. Kapitlets inleds med en kort
beskrivning av Skellefteå Kraft följt av en sammanfattning av företagets
kommunikationskanaler, kommunikationen av intern ekonomiinformation, dess barriärer samt
företagets syfte med kommunikation av intern ekonomiinformation och dess
målöverensstämmande verkan. Informationen har samlats in via intervjuer på företaget, från
hemsidan samt via interna dokument.

4.1 Företagsinformation
Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter med egna produktionsanläggningar
för vindkraft, vattenkraft och bioenergi. Produktionen är belägen i Västerbotten, Norrbotten och
Jämtland, med en tyngdpunkt på vattenkraft i Skellefteälven som största energikälla. Bolaget
levererar energi till privatpersoner och företag i hela Sverige. Skellefteå Kraft är en koncern
omfattande ett antal affärsområden med flera autonoma enheter (Skellefteå Kraft, 2019a). En
koncern kan definieras som en samordnad grupp inbegripande ett antal affärsenheter som
genom ägande och styrning koordineras till en enda ekonomisk enhet (Sevenius, 2019).
Koncernens organisationsstruktur framgår av organisationsschemat nedan (figur 4.1).
Skellefteå Kraft är kommunalägt och koncernen har ett övergripande avkastningskrav, vilket
har uppnåtts med marginal de senaste åren (Skellefteå Kraft, 2019b).

Figur 4.1: Organisationsschema.

Denna studie fokuserar undersökningen på två enheter i koncernen. Den ena (benämns enhet1)
utgörs av ca 80 anställda, med tre ledningsnivåer. Enheten omsätter ca 500 miljoner och har
uppvisat positivt resultat de senaste åren. Den andra (benämns enhet2) omfattas av ca 25
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anställda, med två ledningsnivåer. Enheten omsätter ca 90 miljoner och har uppvisat positivt
resultat de senaste åren (Skellefteå Kraft, intranät, 9 maj 2019).

4.2 Kommunikationskanaler för intern ekonomisk information
På Skellefteå Kraft finns ett flertal kommunikationskanaler att tillgå. Kommunikationen sker
bland annat via möten. De har även ett intranät som systematiskt visar information om hela
koncernen. Alla anställda har samma access till intranätet. På intranätets första sida finns en
resultatpyramid, se (figur 4.2) nedan.

Figur 4.2: Resultatpyramid.
Källa: Skellefteå Kraft, Intranät (2019).
Pyramiden består av alla enheterna på Skellefteå Kraft och visualiserar hur varje enhet ligger
till i förhållande till budget. Genom att klicka på ett område får man information om orsaken
till att enheten ligger över eller under budget. Företaget har även ett digitalt
rapporteringsverktyg som visar försäljningsprognoser och rapporter och som ofta används vid
budgetarbete. Även andra interna system finns att tillgå, men dessa används inte främst som
kommunikationskanaler för ekonomisk information. Vissa avdelningar publicerar dokument
internt på enheten. Dessa visar samlad information om mål och utfall. Andra
informationskanaler är telefon och e-mail. Controllern förklarar att mail ibland kan vara bättre
än ett möte när man ska nå många individer på kort tid.

4.3 Kommunikation av intern ekonomisk information
Intervjudeltagarna svarade på frågor kring hur de tar del av intern ekonomisk information, hur
den kommuniceras och hur de använder den i sitt dagliga arbete. Följande text är uppdelad efter
svaren från controller, vd, mellanchef samt medarbetare. Controller är inte en befattning som
avses ingå i undersökningen av kommunikationsprocessen. Dock bedöms controllerns intervju
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vara relevant att ta med här eftersom den tillför information om hur intern ekonomisk
information kommuniceras på enheten.

4.3.1

Intervju med controller

Controllern säger att hens ansvar är att ha insikt i affärer genom att vara delaktig i processen
och på så sätt kunna fånga upp saker som händer. Hen ska analysera och säkerställa att resultatet
som redovisas är korrekt. Controllern betonar att till skillnad från den externa redovisningen så
kan den interna utformas lite friare. I den interna redovisningen försöker hen att lyfta fram saker
som är speciellt viktiga för just Skellefteå Kraft. Controllern påpekar att hen måste ha förmåga
att kunna förklara ekonomiinformationen både verbalt och i skrift.
Controllern sitter med i ledningsgruppen. Där tar hen del av information om vad som händer på
Skellefteå Kraft. Hen har även ansvar för att publicera ekonomiinformation på intranätet. Även
informationen i resultatpyramiden läggs ut av controllern. Hen kommunicerar
ekonomiinformationen med relativt många individer. Det rör sig om avdelningschefer,
gruppchefer och affärsenhetschefer där vissa ingår i ledningsgruppen. Controllern förtydligar:
”Om jag kan vara ute i verksamheten och svara på frågor och pratar ekonomi
löpande under året och inte bara vid bokslut så är sannolikheten större att det blir
mer rätt.”
Vidare menar controllern att kommunikationen av intern ekonomisk information mellan chefer
och medarbetare sannolikt skiljer sig åt beroende på vilken chef det rör. En del chefer känner
sig trygga i sina ekonomikunskaper och i och med det även trygga i att förmedla informationen.
Controllern anser sig ha ett ansvar att fånga upp och hjälpa dem som inte känner sig lika säkra
i förmedlingsprocessen och hen har även hållit i ekonomiutbildningar för olika chefer.
Controllern framhåller att bland de enheter där hen är controller så finns det goda kunskaper i
ekonomi. Hen framhåller att den stora fördelen med ett fysiskt möte är att man samlas och kan
föra en dialog med varandra. Man har då möjlighet till att hjälpa varandra och lära av varandra.

4.3.2 Intervju med vd
Verkställande direktörerna tar del av intern ekonomisk information som controllern tagit fram.
Den rapporteras i de flesta fall månadsvis oftast via muntlig genomgång. Vd:n (benämns vd2)
för enhet2 nämner att hen även tar del av rapportering från avdelningscheferna om hur deras
avdelningar gått. Informationen de tagit del av från controllern kommuniceras sedan till
styrelsen. Även ledningsgruppen får ta del av en komprimerad variant av informationen.
Informationen förmedlas vid styrelsemöten eller när de gjort månadsbokslut. Vd2 arbetar
strategiskt genom att även ha möten med hela sin enhet en gång per månad, där även controllern
medverkar. Detta är något som skiljer sig åt mellan de verkställande direktörerna. På dessa
möten går hen igenom avvikelser från budget och gör uppföljningar. De har även en punkt för
omvärldshändelser som kan tänkas påverka verksamheten. Vd:n anpassar informationen genom
att bryta ner den i flera delmål och visualiserar den med hjälp av grafer. Vd2 förklarar:
”Det är för att den ska kännas mer verklig och nära verksamheten, så alla kan
relatera till någon del.”
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I motsats anpassar vd1 inte informationen som förmedlas:
”Jag anpassar inte informationen som förmedlas, de som tar del av informationen
ska förstå den…”
Hen förklarar att det har lagts ner mycket utbildningstid för ekonomi på enheten de senaste åren
och med hänsyn till det borde de förstå informationen. Vilken information som ska förmedlas
vidare från ledningsgruppen verkar vara ganska fritt på enheterna. Vd1 menar att det är upp till
var och en vad man vill förmedla till sina grupper och att det finns olika intresse av hur mycket
man vill förmedla vidare, men alla har tillgång till samma material. Samtidigt säger hen att det
är bäst att se på den egna avdelningens budget och den egna avdelningens utfall, men det är
information som de tar fram själva. Vd2 anser att ledningsgruppen har ansvar att rapportera sina
avdelningar till vd, vilket innebär att det är information de bör ha bra kontroll över. Båda anser
att ledningsgruppen har eget ansvar att ta del av ekonomiinformationen.

4.3.3 Intervju med mellanchef
Vi intervjuade en gruppchef och en avdelningschef. Dessa kommer hädanefter att benämnas
mellanchefer. Mellanchefen (benämns mellanchef1) i enhet1 förklarar att hen inte tar del av så
mycket ekonomiinformation. Detta beror delvis på att hen har en chef som för tillfället inte är i
tjänst och att det egentligen är den chefen som ska kommunicera ekonomiinformationen från
vd:n. Mellanchef1 berättar:
”Ärligt så får jag i nuläget ingen ekonomisk information uppifrån. Informationen
måste jag i princip ta reda på själv.”
Eftersom deras chef inte är i tjänst så får mellancheferna vara med på mötena med
ledningsgruppen. Mellanchefen har deltagit vid två möten, men vid dessa så har inte
ekonomiinformation explicit kommunicerats. Den ekonomiinformation som hen har tagit del
av är främst på företagsdagarna som hålls en gång per år. Själv förmedlar hen inte vidare någon
intern ekonomiinformation. Ambitionen har varit att vidareförmedla informationen som hen
fått efter att ha sammanfattat och filtrerat den. Men mellanchefen känner att hen inte hinner
med att ta fram den informationen själv och hen berättar att det även skulle behövas stöd för att
komma igång. Information som hade varit intressant att kommunicera vidare är information om
deras egna siffror, om det gått bra eller dåligt och avvikelser uppåt och nedåt. Men mellanchefen
påpekar dock att om det bara rullar på utan avvikelser så är det kanske inte så intressant att veta.
Mellanchefen (benämns mellanchef2) i enhet2 tar utöver den årliga företagsinformationen del
av information på ett enhetsmöte en gång i månaden. Hen förklarar att det är en fördel att de
inte är så många personer på enheten och det gör att de kan träffas allihop. Själv håller hen
morgonmöten med sin avdelning två gånger i veckan. Då förmedlar mellanchefen vidare viss
information från vd:n, informationen anpassas efter medarbetarnas behov. På frågan om
medarbetarna har ett eget ansvar att ta reda på ekonomiinformation så anser båda att det borde
ligger i medarbetarens intresse att själva ta reda på information.
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4.3.4 Intervju med medarbetare
Vid intervjuerna med medarbetarna kommer det fram att båda tar del av information från
resultatpyramiden och genom den årliga företagsinformationen. Utöver det får medarbetaren
(benämns medarbetare2) i enhet2 information från enhetssmöten en gång i månaden. De avsätter
mycket tid till uppföljning varje månad berättar medarbetare2:
“...känns som att man bryr sig om hur det går - det är inte bara en siffra.”
Utöver det har hen möten två gånger i veckan med sin avdelningschef och där får hen
information om hur det går för den egna avdelningen. Medarbetaren har även ett ansvar att
kommunicera ekonomiinformation vidare till hens kunder vilket gör att hen själv tar fram
ytterligare information via intranätet för att kunna svara på deras frågor. Hen har, med
uppmuntran från chefen, även genomfört olika kurser i ekonomi och tycker att ju mer kunskap
hen får desto intressantare har det blivit. Den andra medarbetaren får ingen ytterligare
ekonomisk information. Båda anser att de förstår den information de blir tilldelade. På frågan
om de själva har ansvar att hålla sig informerade råder delade meningar. Medarbetare 2
poängterar att eftersom hen har ansvar att förmedla vidare information till sina kunder så finns
ett ansvar att ta reda på information. Den andra menar att hen inte har ett sådant ansvar.

4.4 Kommunikationsbarriärer och sätt att överbrygga dem
Intervjudeltagarna svarade på frågor kring vilka problem som kan uppstå i kommunikationen
av intern ekonomisk information och om de såg någon förbättringspotential. Följande text är
uppdelad efter svaren från vd, mellanchef samt medarbetare.

4.4.1 Intervju med vd
Vid intervju med verkställande direktörerna framkom att en utmaning var att hålla
informationen aktuell och att det bland cheferna ibland faller i glömska att uppdatera
informationen. Aktualitet är viktigt eftersom informationen används i utvärderingssyfte. Det
kan i vissa fall finnas ett kunskapsglapp avseende ekonomikunskaper hos cheferna men det rör
sig oftast om nya chefer. Företaget erbjuder utbildningsmöjligheter för den som önskar. Det
finns även mycket ekonomiinformation att tillgå internt, berättar vd1. På intranätet till exempel:
”man kan få miljarder träffar om man söker där.” Vd1 berättar:
”Ibland blir det så mycket information så att man nästan drunknar i den.”

4.4.2 Intervju med mellanchef
I intervju med mellancheferna nämns att tidsbrist och brist på kunskap är några anledningar till
att kommunikationen av ekonomiinformation blir lidande. Även sättet man förmedlar
informationen på har stor betydelse. Information som innehåller stapeldiagram med
förklaringar blir mer lättförståelig än om det bara presenteras i ett excelark. Kunskaperna hos
den som förmedlar ekonomiinformationen påverkar också. Ibland kan det bli till en nackdel om
den som förmedlar är för insatt. Det finns då en risk att de glömmer bort att andra kanske inte
har lika stora kunskaper, vilket leder till att informationen blir svår att förstå.
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4.4.3 Intervju med medarbetare
Medarbetare1 tror att orsaken till att ekonomiinformationen inte kommer fram är att det inte
finns något krav på mellancheferna att förmedla informationen. Medarbetare2, som får mycket
information beskriver att det istället kan vara så att de nästan får för mycket information.
Medarbetare2 understryker:
“Kan tänka mig att en del tänker: ska jag avsätta en timma igen till det här? Den
här kurvan har jag ju sett.”
Medarbetaren uppger att de lägger mycket tid på ekonomiinformation och resonerar över om
de lägger för mycket tid på kommunikationen. Men samtidigt påpekar hen att eftersom
verksamheten är lönsam så kanske tiden är väl avsatt. Medarbetaren tydliggör även att det är
viktigt att man gör ekonomiinformationen tillräckligt intressant så att alla lyssnar.

4.5 Syftet med intern ekonomisk information och dess målöverensstämmande verkan
Intervjudeltagarna svarade på vad de ansåg syftet var med kommunikation av intern ekonomisk
information och vad som fordras för att den ska få en målöverensstämmande verkan. Följande
text är uppdelad efter svaren från vd, mellanchef samt medarbetare.

4.5.1 Intervju med vd
Syftet med kommunikation av ekonomiinformation menar vd1 är att den ska fylla ett
informationsbehov. Hen menar också att det blir viktigare med intern ekonomiinformation ju
närmare nollresultatet man är. Vd:n hoppas att syftet uppnås men ser samtidigt en fara i att det
kan bli för mycket information. Vd2 menar att syftet med att verka målöverensstämmande
uppfylls tack vare att de jobbar med målen på enheten och att de gör kontinuerliga
uppföljningar. Däremot så pratar de inte så ofta om koncernens målsättningar utan lägger fokus
på enhetens mål.

4.5.2 Intervju med mellanchef
I intervju med mellancheferna visar det sig att de anser att syftet med ekonomiinformationen är
att det ger en förståelse för varför koncernledningen gör vissa åtgärder. Den är även viktig för
att verksamheten ska gå runt och för att kunna styra verksamheten. För medarbetarna kan det
vara en ”trigger i vardagen” att se att ens arbete ger något, menar en av mellancheferna. Om
syftet att verka målöverensstämmande så menar de att det uppfylls på vissa avdelningar men
inte på alla.

4.5.3 Intervju med medarbetare
Medarbetare1 menar att ekonomiinformationen antagligen är bra för att få en förståelse för hur
saker och ting hänger ihop, inte bara för de som jobbar med ekonomi. Hen anser att det sannolikt
skulle vara en morot för medarbetarna att se att de blivit mer effektiva, ”…skulle triggas av
sådan feedback.”. Medarbetaren tror även att om de skulle få ekonomisk information skulle det
påverka gruppens strategi att jobba mot de ekonomiska målen. Hen tycker inte att informationen
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gör att målen för koncernen och enheten blir tydligare. Medarbetare2 tycker att syftet med
ekonomiinformationen är att hitta förbättringsåtgärder i den egna organisationen, att identifiera
brister och åtgärda dem och att upptäcka nya möjligheter. Medarbetaren anser att den
ekonomiska informationen påverkar hens sätt att arbeta. Medarbetare2 förklarar:
“Ja, det påverkar på så sätt att man tänker på att minsta lilla grej jag gör får en
konsekvens.”
Informationen gör att man tänker långsiktigt ekonomiskt och att valen som görs är medvetna.
Medarbetaren tror att det är ett bidrag till att det går så bra för enheten. Hen anser även att den
bidrar till måluppfyllelse. De har tydliga mål på enheten och målen de kommunicerar varje
månad är huvudmål som hela verksamheten kan jobba för. Medarbetaren tror att deras sätt att
arbeta borde gå att implementera på andra enheter i koncernen. Men att det då är viktigt när det
gäller hela koncernen att ha lagom stora grupper när man gör uppföljningar. Medarbetaren
menar även att cheferna kan vara olika duktiga på att kommunicera informationen, men föreslår
då att man kan ta hjälp av controllern eller någon annan som är duktig på att kommunicera. Det
behöver inte vara någon med en speciell befattning menar hen, utan det kan vara en medarbetare
som är bra på att kommunicera. Medarbetaren poängterar också att de har fått kämpa för att nå
ett bra resultat på enheten. Tidigare har de haft många år med röda siffror. Hen tror att en av
anledningarna till att de lyckats vända resultatet är att de har haft tydlig kommunikation av
ekonomiinformation och bra uppföljning.

4.6 Kommunikationsprocessen i sammanfattning
Kommunikationsprocesserna på de två undersökta enheterna såg ut på följande sätt. Controllern
tog fram relevant ekonomiinformation och kommunicerade den vidare till samtliga via
intranätet. Hen kommunicerade även direkt till verkställande direktörerna och andra chefer.
Vd:arna i sin tur kommunicerade informationen med styrelsen i rapporteringssyfte, men även
med sina underchefer som avstämning och då i vissa fall också med medarbetare.
Mellanchefernas kommunikation skilde sig åt. Den ena uppgav ett rapporteringsansvar mot vd
och att hen även kommunicerade anpassad ekonomiinformation till medarbetarna. Den andra
mellanchefen kommunicerade ekonomiinformation varken med vd eller medarbetare. Som en
direkt konsekvens av mellanchefernas kommunikationsgrad så skilde sig även medarbetarnas
kommunikation åt. Den ena kommunicerade ekonomiinformation med sin chef medan den
andra inte gjorde det.

24

5 ANALYS
I detta kapitel analyseras resultatet strukturerat efter fyra teman: kommunikationskanaler för
intern ekonomisk information, kommunikation av intern ekonomisk information,
kommunikationsbarriärer och sätt att överbrygga dem samt syftet med intern ekonomisk
information och dess målöverensstämmande verkan. Resultatet diskuteras och sätts i relation
till tidigare forskning.

5.1 Kommunikationskanaler för intern ekonomisk information
Ett företag använder olika kanaler för att kommunicera ekonomiinformation. Resultatet pekar
på att face-to-face, via möten, är den kanal som används mest frekvent och också den som de
flesta anser lämpar sig bäst. Det stämmer väl överens med en undersökning utförd av Braun et
al (2019) där de även betonar att valet av kommunikationskanal bör styras av vilken typ av
information som kommuniceras. Resultatet visar att anställda i viss utsträckning upplever
ekonomiinformation som svår att förstå. Detta problem berör Mishra et al. (2014) när de
konstaterar att face-to-face-kommunikation är att föredra då den möjliggör dialog och gör det
lättare att förklara informationen. Resultatet från undersökningen tyder på att det är en
uppfattning som även delas av flera anställda då de lyfter fram fördelar, som att vid möten är
det lättare att ställa frågor och man kan hjälpa varandra och lära av varandra på ett sätt som inte
är möjligt via e-mailkonversation.
Av resultatet framkommer att telefon inte är en kanal som används vid kommunikation av
ekonomisk information. Däremot anses intranätet vara en betydelsefull kommunikationskanal.
Samtliga deltagare nämnde att intranätet ger access till mycket ekonomiinformation, i synnerhet
resultatpyramiden. Konstateras kan att företag använder både aktiva och passiva kanaler för att
kommunicera intern ekonomisk information. Resultatet visar att det inte alltid är passande med
ett möte, vilket även Cervone (2014) betonar i sin studie då han framhåller att de passiva
kanalerna är lättare att anpassa till individers agenda.

5.2 Kommunikation av intern ekonomisk information
Resultatet indikerar att kommunikation av intern ekonomiinformation kan skilja sig betydligt
åt mellan enheter. Den ena enheten på fallföretaget förmedlade mycket information och det
skedde kontinuerlig uppföljning av enhetens mål och utfall. Stor vikt lades även på att alla
mottagare skulle nås av ekonomiinformationen. På den andra enheten var kommunikationen av
ekonomiinformationen av mindre omfattning och informationen hade svårt att komma fram till
alla mottagare. Törning och Drefeld (2019) förklarar att det inte finns något lagkrav för
upprättande av intern ekonomiinformation. En orsak till att tillvägagångssätten för att
kommunicera ekonomiinformation skiftar, skulle kunna vara just att det inte finns rättsliga krav
på hur intern ekonomiinformation ska kommuniceras. En annan kan vara att enheters ambition,
avseende kommunikationen, skiljer sig åt. Resultatet tyder dock på att det uppstår fler
kommunikationsbarriärer på den större enheten i fallföretaget.
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Ur resultatet framkommer att kommunikation av intern ekonomisk information kan vara av
både envägs- och tvåvägskaraktär, främst beroende på vilken typ av information som
kommuniceras samt vilken kanal som används. Eftersom intern ekonomiinformation till stor
del kommuniceras via möten så innebär det, precis som Mishra et al. (2014) framhåller, att faceto-face-möten ger tillfälle att skapa en tvåvägskommunikation. Informationen som
kommunicerades via intranätet och genom anslag internt på enheten hade däremot en
envägsprägel.

5.3 Kommunikationsbarriärer och sätt att överbrygga dem
I studien identifieras ett flertal barriärer i kommunikationen av intern ekonomisk information.
Samtidigt framhålls förslag på hur vissa barriärer kan överbryggas. Det visar sig också att
fallföretaget tidigare identifierat en del kommunikationsbarriärer som de arbetat med att
överbrygga.
Resultaten från undersökningen visar att individer kan ha otillräckliga ekonomikunskaper för
att till fullo förstå ekonomiinformation. Det framkommer även att måttliga ekonomikunskaper
gör att det ibland kan vara svårt att förmedla ekonomiinformation. Förståelsen för ekonomi
varierar inom enheterna på fallföretaget och i de fall sändarens och mottagarens
ekonomikunskaper skiljer sig åt markant kan det få till följd att de inte riktigt förstår varandra i
kommunikationen. Dessa barriärer identifierar även Riege (2005) då han framhåller att om
mottagaren saknar adekvat utbildning eller kompetens för att tillgodogöra sig informationen så
hindrar det budskapet att nå fram. För att överbrygga dessa barriärer tyder resultatet på att det
är viktigt att alla anställda erbjuds relevant kompetensutveckling och att informationen som
kommuniceras anpassas till mottagarens kunskapsnivå. Här kan även ett företags controllers
vara en viktig tillgång eftersom de kan hjälpa till att förklara ekonomiinformation och
förslagsvis även hålla i enklare ekonomiutbildningar för de anställda.
Ytterligare en barriär som identifieras är att en del individer kan uppleva att det finns för lite tid
till att kommunicera ekonomiinformation. Samtidigt pekar resultatet på en enhällig uppfattning
om att det är mycket viktigt att kommunicera ekonomiinformation. Det går i linje med Reiges
(2005) uttalande att det i arbetsprocesserna måste ges tillräckligt med utrymme för att generera
och dela kunskap. Resultatet indikerar att det till viss del handlar om prioritering av hur
arbetstiden ska fördelas. Om sändaren har en effektiv kommunikationsstrategi som innefattar
ett bra presentationsmaterial så spar det tid och resurser. Som tidigare beskrivet så kan
kommunikation av ekonomisk information te sig olika på enheter i ett företag. Resultatet tyder
på att en enhet med utvecklad och fungerande kommunikationsstrategi kan inspirera andra
enheter i företaget till att skapa effektivare kommunikation.
Resultatet från undersökningen klargör att anställda inom samma enhet kan ha olika uppfattning
om hur mycket ekonomiinformation som kommuniceras. Det kan resultera i att vissa mottagare
inte nås av tillräckligt mycket information. En annan anledning till det kan vara att en för
tillfället tom befattning saknar tillförordnad, vilket leder till ett glapp i kommunikationsledet.
För lite information kan orsaka problem, likaledes kan för mycket information bygga barriärer.
En anställd på fallföretaget uppger att det ibland blir för mycket information och därmed svårt
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att sålla bland allt. Resonemanget stämmer överens med vad Heide et al. (2012) konstaterar om
att dagens stora informationsöverflöd försvårar för medarbetarna att särskilja den relevanta
informationen från den mindre väsentliga. För att det ska undvikas så måste sändaren vara noga
med att anpassa, filtrera och förfina informationen som kommuniceras. Resultatet från
undersökningen tyder även på att intern ekonomisk information inte alltid uppdateras i den
utsträckning som är önskvärt. Att hela tiden hålla ekonomiinformation aktuell innebär en
utmaning som företag ständigt måste arbeta med. Ur resultatet framkommer att det anses
mycket viktigt eftersom ekonomiinformation används i utvärderingssyfte. Detta konstaterande
stödjer Lukett och Eggletons (1991) uttalande om att aktualiteten i informationen är av största
vikt, i synnerhet då den används för att utvärdera arbetsprestationer.
Resultatet visar att en mindre enhet, med cirka 25 anställda möjliggör att alla kan samlas till
samma möte. Fördelar är då att alla får samma information samt att det är tidsbesparande att
inte behöva ha flera möten. Resultatet indikerar även att den mindre enheten på fallföretaget
har en mer resultatrik kommunikation jämfört med den större enheten. Det kan antas att
gruppstorleken är en bidragande faktor till den gynnsamma kommunikationen med hänvisning
till att Serenko et al. (2007) gör gällande att tidigare undersökningar visat att ju större gruppen
blir desto mindre interaktion. På enheten med cirka 80 anställda kommuniceras inte
ekonomiinformation i samma utsträckning. Det skulle kunna vara kopplat till det relativt stora
antalet medarbetare. Samtidigt så är enheten systematiserad i flera avdelningar, som i sin tur är
indelade i team, vilket borde innebära bra förutsättningar för en god kommunikation. Detta
tyder på att storleken på en enhet inte behöver vara kopplad till graden av interaktion, utan att
det sannolikt kan vara andra faktorer som är avgörande.
Ur resultatet framgår att kommunikation av ekonomisk information sker i flera riktningar, om
än med något olika syfte. Det är en klar fördel för att åstadkomma effektiv kommunikation.
Riege (2005) poängterar att en barriär kan vara om informationen endast strömmar i en riktning,
till exempel uppifrån och ner. Det är således en kommunikationsbarriär som fallföretaget
överbrygger. Resultatet redogör även för hur information kan strömma i ett företag och hur
transparensen kan se ut. Riege (2005) kommer fram till att transparensen påverkar huruvida
kommunikationen fungerar bra eller mindre bra. Vissa företag har en helt transparent
organisation och inga förbehåll vad gäller kunskapsdelning. Andra har restriktioner vilket
skapar barriärer som begränsar kommunikationen. Resultatet tyder på att fallföretaget är en
transparent organisation avseende kommunikation av ekonomiinformation, där informationen
finns tillgänglig för alla och ingen anställd exkluderas medvetet. En anledning till denna relativt
fria tillgång till ekonomiinformation skulle kunna vara att bolaget är kommunalägt och i och
med det har krav på öppen informationsdelning.
Resultatet från undersökningen visar att positiv inställning till kunskapsdelning, öppenhet i
företaget samt gemensamma företagsträffar bidrar till en företagskultur som främjar interaktion
och kunskapsdelning. Detta är något som Mcdermott och O’Dell (2001) framhåller som ytterst
viktigt för att motivera informations- och kunskapsdelning.
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5.4 Syftet med intern ekonomisk information och dess målöverensstämmande verkan
Resultatet från studien visar att anställda anser att det finns ett viktigt syfte med intern
ekonomiinformation. Syftet beskrivs som: information; ge en förståelse för hur saker och ting
hänger ihop; ge motivation; behövs för att kunna styra verksamheten; behövs för att
verksamheten ska gå runt. Detta konfirmeras av det tidigare forskare skrivit om
ekonomiinformationens syfte (Trigo et al., 2014; Alina-Mariana, 2012) I resultatet
framkommer även att informationen kan ge ett långsiktigt perspektiv och leda till medvetna val
i arbetet. Det stämmer överens med det Bouckenooghe, Zafar och Raja (2013) säger om att
målöverensstämmelse är positivt förknippat med arbetsprestation och att den kan hjälpa
medarbetare att välja vilka aktiviteter de ska lägga sina ansträngningar på.
Resultatet pekar dock på att det kan skilja sig åt mellan enheter på ett större hierarkiskt företag
om information de får skapar en målöverensstämmande verkan. För att intern
ekonomiinformation ska verka målöverensstämmande tyder svaren på att informationen bör
anpassas till mottagaren så att de kan relatera den till sitt egna arbete. Sändaren bör även ta
hänsyn till mottagarens kunskaper och göra informationen lättbegriplig. Kontinuerliga
uppföljningar förefaller också ha betydelse för målöverensstämmande. Man kan även se att
förekomsten av kommunikationsbarriärer hindrar information att nå fram till mottagaren och
som resultat av det hämmas målöverensstämmelsen. Av studien framkommer att sändare kan
ha olika övertygelser om relevansen av ekonomiinformation. Resultatet tyder på att detta kan
vara en bidragande effekt till att information upplevs mindre målöverensstämmande på vissa
enheter. Detta stämmer även överens med det Serenko et al. (2007) skriver om att
organisationens ledning eller individens ovilja att engagera sig kan ge bristfällig
kunskapsdelning. Däremot kan man inte med säkerhet säga om det påverkat
arbetsprestationerna, då båda de undersökta enheterna visar på goda resultat.
Det kom även fram i resultatet att ekonomiinformation sannolikt har mest betydelse när
resultatet ligger nära noll. Det kan möjligtvis vara en förklaring till att ekonomiinformation inte
prioriteras av alla. Det man kan se är dock att de flesta anser att intern ekonomiinformation har
ett viktigt syfte, men att det erfordras att information som sänds ut är relevant, och att den når
fram till mottagaren för att den ska ha en målöverensstämmande verkan.
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6 SLUTSATSER
I detta avslutande kapitel presenteras en sammanfattning av vad som framkommit i analysen.
Resultatet appliceras i den teoretiska kommunikationsmodellen. Slutsatsen ger svar till studiens
syfte och frågeställningar. Kapitlet avrundas med studiens bidrag samt förslag till vidare
forskning.

6.1 Studiens slutsatser
Studiens syfte var att identifiera barriärer som kan uppstå i kommunikationen av intern
ekonomisk information mellan vd – mellanchef - medarbetare i ett stort hierarkiskt företag. Vi
försökte även utröna vad som fordras för att intern ekonomiinformation ska få en
målöverensstämmande verkan. I modellen nedan (se figur 6.1) sammanfattas studiens slutsats.

Figur 6.1: Kommunikation mellan sändare och mottagare av intern ekonomiinformation
I denna studie är sändarna vd, mellanchef samt medarbetare och de kommunicerar intern
ekonomiinformation främst via möten samt intranät. Kommunikationen är till stor del
tvåvägskommunikation, vilket således innebär att mottagarna är desamma som sändarna. Vi
kommer till slutsatsen att det finns ett antal barriärer som kan uppstå i kommunikationen på ett
större företag. En barriär är otillräckliga ekonomikunskaper för att kunna förstå
ekonomiinformation. Det orsakar även att en vidare förmedling av ekonomiinformation blir
svår när mottagaren inte är säker på betydelsen. Även skilda ekonomikunskaper mellan sändare
och mottagare är en barriär som uppdagas. Om sändaren kommunicerar ut komplex information
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som det förutsätts att mottagaren ska förstå så finns en risk att budskapet inte kommer fram.
För att överbrygga dessa barriärer föreslår vi att företag erbjuder relevant kompetensutveckling
och samtidigt vill vi betona vikten av att sändaren bör skapa sig en uppfattning om mottagarens
kunskapsnivå och anpassa informationen efter det. Vi förordar även att sändaren kan ta hjälp
av någon med goda ekonomikunskaper för att förmedla informationen.
Tidsbrist är ytterligare en barriär som uppenbaras. Det finns i vissa fall inte tid till att varken
samla in information eller kommunicera information. Vår slutsats är att ekonomiinformation
anses betydelsefull och det talar för att man bör göra en prioritering av hur arbetstiden ska
fördelas, så att det ges tillräckligt med tid till kommunikation av ekonomiinformation. Slutligen
identifieras två barriärer kopplade till mängden information. Resultaten visar att det ibland
kommuniceras för mycket information, vilket gör att det blir svårt att skilja väsentlig
information från mindre väsentlig. Tidvis kommuniceras för lite information på grund av att
sändaren anser sig förmedla information som i sin tur mottagaren inte upplever sig ta emot. Vi
kommer till slutsatsen att i företag där dessa barriärer uppstår kan de överbryggas genom att
sändaren är noga med att filtrera information så endast relevant information kommuniceras. Vi
anser också att det är viktigt att sändaren försäkrar sig om att mottagaren nås av informationen
genom att använda lämpliga kanaler och ibland kan det var nödvändigt med återkoppling.
I tidigare forskning identifieras barriärer som vi inte fann på fallföretaget. Orsaken till detta kan
vara att de inte kan existera på fallföretaget eller att de redan arbetat med att överbrygga dem.
Valet av fallföretag baserades delvis på föreställningen att en hierarkisk struktur skulle kunna
hindra kommunikationen. Vår slutsats är dock att storleken på ett företag eller antalet
ledningsnivåer inte har en så stor påverkan på kommunikationen. Det förefaller som att det
handlar mer om individers inställning till kommunikation, transparensen i företaget och hur väl
man implementerat en kommunikationsstrategi.
Studien fann ett flertal faktorer som kan medföra att ekonomiinformation får en
målöverensstämmande verkan. Vår slutsats är att informationen bör anpassas till mottagaren så
att denne kan relatera informationen till sitt eget arbete. En annan slutsats är att sändaren bör ta
hänsyn till mottagarens kunskaper och göra informationen lättbegriplig. Även kontinuerliga
uppföljningar förefaller ha betydelse för målöverensstämmande. Sändare kan dessutom ha olika
övertygelser om relevansen av att kommunicera ut ekonomiinformation, vilket kan påverka om
information som sänds ut upplevs målöverensstämmande. Tydligt är dock att förekomsten av
många kommunikationsbarriärer hindrar information att nå fram till mottagaren och därav
uppnås inte målöverensstämmelse. Vidare framkommer att kommunikation av
ekonomiinformation kan ha större betydelse om resultatet ligger nära noll. Vi kommer till
slutsatsen att även det kan vara en förklaring till att kommunikation av ekonomiinformation
prioriteras olika. Märkbart är att ekonomiinformation upplevs som viktig av anställda. Däremot
så går det inte med säkerhet avgöra om graden av kommunikation av intern
ekonomiinformation påverkar enheters resultat.
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6.2 Studiens bidrag och förslag till framtida forskning
Studiens bidrag är att den riktar uppmärksamhet på barriärer som kan uppstå i kommunikation
av intern ekonomiinformation i större hierarkiska företag mellan vd – mellanchef - medarbetare.
I slutsatsen ges även förslag på hur dessa barriärer kan överbryggas. Utöver detta så tror vi att
många företag kan vinna på att ta tillvara kompetens som redan finns inom företaget. En
avdelning kan besitta kommunikationsfärdigheter som andra saknar. Det är då viktigt att man
delar med sig av sin kunskap och lär av varandra.
Denna studie fokuserar främst på organisationsbetingade barriärer. Ett förslag till vidare
forskning är att inrikta undersökningen mot individbetingade barriärer som kan uppkomma i
kommunikationen av intern ekonomisk information. För en sådan studie skulle möjligtvis
kvantitativ metod genom enkätundersökningar vara mer passande. Den ger respondenten större
anonymitet, vilket kan vara nödvändigt för att få fram känsliga svar om individens uppfattning
om individbetingade barriärer. Det vore även intressant med en studie som antog ett styrelsevd-perspektiv, avseende kommunikation av intern ekonomiinformation.
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE FÖR CONTROLLER
Vi definierar intern ekonomisk information som information som kommuniceras mellan chefer
på olika nivåer och medarbetarna. Informationen berättar om företagets ekonomiska ställning.
Den innehåller exempelvis redogörelser från årsredovisningen, lönsamhetsmått, ekonomiska
mål och dess utfall. Informationen är på så sätt en del av ekonomistyrningen.
Controller
1. Vad är ditt ansvar avseende intern ekonomiinformation? Ta fram data? Sammanställa
ekonomisk information? Hur ofta görs sammanställningarna?
2. Vilken typ av intern ekonomisk information tar du fram? Vad är källan till
informationen?
3. Vilken intern ekonomiinformation förmedlar du vidare? Varför just den
informationen?
4. Hur kommuniceras intern ekonomiinformation i företaget? (mellan cheferna)
5. Upplever du något problem med kommunikationen?
6. Ser du något som behöver förbättras när det gäller kommunikationen?
7. Händer det att chefer och medarbetare efterfrågar mer ekonomiinformation?
8. Hur påverkar organisationsstrukturen kommunikationen av intern ekonomisk
information?
9. Vilka kommunikationskanaler använder du för den interna ekonomiska
informationen?
10. Vilka kommunikationskanaler används generellt i företaget för den interna
ekonomiska informationen?
11. Vilka fördelar ser du med dessa kommunikationskanaler?
12. Vilka nackdelar ser du med dessa kommunikationskanaler?
13. Du är controller för två enheter. Ser du några skillnader i hur den interna ekonomiska
informationen kommuniceras i enheterna? Vad beror det på?
14. Nu går det bra för Skellefteå Kraft. De flesta avdelningarna ligger bättre än budget och
koncernen visade upp ett nästan fördubblat resultat för 2018. För några år sedan var
det tuffare tider med hårda sparkrav. Upplever du någon skillnad i hur den
ekonomiska informationen kommuniceras nu jämfört med då? Frekvens? Omfattning?
15. Vad anser du syftet är med kommunikation av intern ekonomiinformation?
16. Anser du att företaget uppnår det syftet?
17. Ett syfte med intern ekonomisk information är att verka målöverensstämmande.
Tycker du att ekonomiinformationen gör att målsättningarna för er affärsenhet och
Skellefteå Kraft som helhet blir tydligare? Vad får det för konsekvenser om alla inte
nås av informationen?

BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE FÖR VD
Vi definierar intern ekonomisk information som information som kommuniceras mellan chefer
på olika nivåer och medarbetarna. Informationen berättar om företagets ekonomiska ställning.
Den innehåller exempelvis redogörelser från årsredovisningen, lönsamhetsmått, ekonomiska
mål och dess utfall. Informationen är på så sätt en del av ekonomistyrningen.
Vd affärsenhet
1. Vilken typ av intern ekonomisk information tar du del av?
2. Vilken intern ekonomiinformation förmedlar du vidare? Varför just den
informationen?
3. Hur använder du den ekonomiska informationen? Sätter ni upp mål för att sedan följa
upp om de uppfylls?
4. Vad vill du uppnå med att sända ut just denna information?
5. Med vem kommunicerar du den interna ekonomiinformationen?
6. Hur anpassar du den interna ekonomiinformationen så att dina underställda chefer
förstår den och tar den till sig?
7. Upplever du något problem med kommunikationen? Upplever du att informationen
inte kommer fram? Ser du något som behöver förbättras när det gäller
kommunikationen?
8. Vilka kommunikationskanaler använder du för att kommunicera den ekonomiska
informationen?
9. Vilka fördelar ser du med dessa kommunikationskanaler?
10. Vilka nackdelar ser du med dessa kommunikationskanaler?
11. Hur stort är intresset från dina underställda chefer att ta del av informationen? Vad
beror det på?
12. Hur kan du förbättra din kommunikation av ekonomiinformation? Om du fick mer tid
skulle det förändra ditt sätt att förmedla/ använda/ ta fram informationen?
13. Vilken ekonomiinformation anser du att dina underställda chefer bör ha kännedom
om?
14. Anser du att dina underställda chefer bär ett eget ansvar att ta del av
ekonomiinformationen? Vilka möjligheter finns för dem att själva ta del av ekonomisk
information?
15. Händer det att dina underställda chefer efterfrågar mer ekonomiinformation?
16. Nu går det bra för Skellefteå Kraft. De flesta avdelningarna ligger bättre än budget och
koncernen visade upp ett nästan fördubblat resultat för 2018. Under 2015 var det
tuffare tider med hårda sparkrav. Upplever du någon skillnad i hur den ekonomiska
informationen kommuniceras nu jämfört med då? Frekvens? Omfattning?
17. Vad anser du syftet är med att kommunicera intern ekonomiinformation?
18. Anser du att syftet uppnås?
19. Ett syfte med intern ekonomisk information är att verka målöverensstämmande.
Tycker du att ekonomiinformationen gör att målsättningarna för er affärsenhet och
Skellefteå Kraft som helhet blir tydligare? Vad får det för konsekvenser om alla inte
nås av informationen?

BILAGA 3 – INTERVJUGUIDE FÖR GRUPP- /AVDELNINGSCHEF
Vi definierar intern ekonomisk information som information som kommuniceras mellan chefer
på olika nivåer och medarbetarna. Informationen berättar om företagets ekonomiska ställning.
Den innehåller exempelvis redogörelser från årsredovisningen, lönsamhetsmått, ekonomiska
mål och dess utfall. Informationen är på så sätt en del av ekonomistyrningen.
Grupp-/ avdelningschef affärsenhet
1. Vilken typ av intern ekonomisk information tar du del av?
2. Vilken intern ekonomiinformation förmedlar du vidare? Varför just den
informationen?
3. Hur använder du den ekonomiska informationen? Sätter ni upp mål för att sedan följa
upp om de uppfylls?
4. Vad vill du uppnå med att sända ut just denna information?
5. Med vem kommunicerar du den interna ekonomiinformationen?
6. Hur anpassar du den interna ekonomiinformationen för medarbetarna så att de förstår
den och tar den till sig?
7. Upplever du något problem med kommunikationen? Upplever du att informationen
inte kommer fram? Ser du något som behöver förbättras när det gäller
kommunikationen?
8. Vilka kommunikationskanaler använder du för den ekonomiska informationen?
9. Vilka fördelar ser du med dessa kommunikationskanaler?
10. Vilka nackdelar ser du med dessa kommunikationskanaler?
11. Upplever du att det finns något intresse från medarbetarna att ta del av informationen?
Vad beror det på?
12. Hur kan du förbättra din kommunikation av ekonomiinformationen? Om du fick mer
tid skulle det förändra ditt sätt att förmedla/ använda/ ta fram informationen?
13. Händer det att medarbetarna efterfrågar mer information?
14. Vilken ekonomisk information anser du att medarbetarna bör ha kännedom om?
15. Anser ni att medarbetarna bär ett eget ansvar att ta del av ekonomiinformationen? Hur
kan medarbetarna själva ta del av ekonomisk information?
16. Nu går det bra för Skellefteå Kraft. De flesta avdelningarna ligger bättre än budget
och koncernen visade upp ett nästan fördubblat resultat för 2018. Under 2015 var det
tuffare tider med hårda sparkrav. Upplever du någon skillnad i hur den ekonomiska
informationen kommuniceras nu jämfört med då? Frekvens? Omfattning?
17. Vad anser du syftet är med att kommunicera intern ekonomiinformation?
18. Anser du att syftet uppnås?
19. Ett syfte med intern ekonomisk information är att verka målöverensstämmande.
Tycker du att ekonomiinformationen gör att målsättningarna för er affärsenhet och
Skellefteå Kraft som helhet blir tydligare? Vad får det för konsekvenser om alla inte
nås av informationen?

BILAGA 4 – INTERVJUGUIDE FÖR MEDARBETARE
Vi definierar intern ekonomisk information som information som kommuniceras mellan chefer
på olika nivåer och medarbetarna. Informationen berättar om företagets ekonomiska ställning.
Den innehåller exempelvis redogörelser från årsredovisningen, lönsamhetsmått, ekonomiska
mål och dess utfall. Informationen är på så sätt en del av ekonomistyrningen.
Medarbetare
1. Vilken typ av intern ekonomisk information tar du del av?
2. Hur tar du del av ekonomisk information? Vem är ansvarig för att förmedla den
ekonomiska informationen?
3. Hur ofta skulle du vilja ha ekonomisk information? Nog frekvent?
4. Vilken typ av ekonomisk information vill du ta del av? Saknar du något?
5. Känner du att du förstår den ekonomiska informationen? Skulle den bli lättare att
förstå om du fick mer grundkunskap i ekonomi? Ges det tid till dialog kring
informationen?
6. Upplever du att du får tillräckligt med information? Nog omfattande? Är
informationen för grundlig?
7. Anser du att du själv har ett ansvar att hålla dig informerad och uppdaterad?
8. Letar du upp ekonomisk information på egen hand?
9. Vilka kanaler finns för företaget att kommunicera ekonomisk information till dig?
10. Vilka kanaler/ källor använder du?
11. Hur kan förmedlingen av intern ekonomisk information förbättras?
12. Vad kan vara viktigt med att kommunicera ekonomisk information?
13. Upplever du några hinder för kommunikationen att nå fram till dig?
14. Påverkar den ekonomiska informationen ditt sätt att arbeta? T ex vid avvägningar och
beslut.
15. Nu går det bra för Skellefteå Kraft. För 2018 visade koncernen upp ett nästan
fördubblat resultat. 2015 var det tuffare tider, med höga sparkrav. Hur påverkas du av
att ta del av positiv information d v s bra resultat kontra negativ information, dystra
siffror?
16. Ett syfte med intern ekonomisk information är att verka målöverensstämmande.
Tycker du att informationen gör att målsättningarna för er affärsenhet och Skellefteå
Kraft som helhet blir tydligare? Om inte, finns det annan information som klargör
målsättningarna? Vilken kanal används då?

