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Abstract: The topic of this master thesis is internal organizational 

communication and factors influencing the way people in an 
organization communicate with each other.  

 The purpose of the study is to, by using a specific model called 
Communication Systems/Situations Model (CSM), identify the social 
context of a given organization and examine how it relates to the 
dimensions of communicational behaviour which are presented in 
CSM. We would also like to see how the different parts of CSM 
affects the choice of communication channels. 

 The thesis is based on interviews with eight employees in the specific 
organization, whom we have asked a number of questions regarding 
how they communicate with each other and through which channels.  

 The results  show that the social context is very informal within the 
organization and the relationships between the employees are very 
open and personal. The dimensions of communicational behaviour 
relate to the context in many ways and are clearly a result of what kind 
of social context that exists in the organization.   

 The conclusions we have drawn from the results are that a hierarchical 
pattern can bee seen between social context, dimensions of 
communicational behaviour and choice of communication channels  in 
the studied organization. The hierarchical pattern is that the social 
context in a way surrounds the dimensions and in turn the dimensions 
affect the choice of communication channels.         
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1 Inledning 

”Information är en generell beteckning för det 
meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i 
olika former”1 

Denna uppsats fokuserar på kommunikation inom organisationer och dess olika 
aspekter med utgångspunkt i en specifik modell. Trots att Biblioteks- och 
Informationsvetenskapen främst behandlar begreppet information ur olika 
perspektiv, väljer vi att istället koncentrera vår undersökning på kommunikation. 
Vår uppfattning är att all information, på ett eller annat vis, sprids med hjälp av 
kommunikation i olika former. Vi menar alltså att det ena inte kan existera utan 
det andra och att de båda begreppen kan sägas vara interdependenta. Vi är 
medvetna om att det kan argumenteras för att denna uppsats inte ligger inom 
ramen för Biblioteks- och Informationsvetenskap, men om man antar Bucklands 
olika definitioner på information och väljer att se information som föremål är det 
enligt vår mening fullt rimligt att studera kommunikation som ett medium för att 
transportera just information som föremål2. Enligt Bucklands definition av 
information som ett föremål är information till exempel meddelanden, data, 
dokument, objekt och händelser. Således är information som föremål de medium 
genom vilka individer upplever sig har blivit informerade3.  

1.1 Bakgrund 

Dagens samhälle brukar karaktäriseras som ett informationssamhälle. 
Organisationer påverkas naturligtvis av den omgivning de verkar i och av den 
rådande sociala kontext som finns inom dem. Den tekniska utvecklingen vad 
gäller informationstekniken leder till att organisationer och dess medlemmar 
måste handskas med en snabbt växande informationsmängd 4. 

Denna uppsats behandlar organisationers interna kommunikation. Genom att titta 
på ett verkligt exempel i form av en vinstdrivande organisation försöker vi 
undersöka hur personalen väljer kommunikationskanaler och hur de upplever den 
omgivning de befinner sig i. För att få en inblick i detta har vi valt att använda oss 
av en modell, Communication Systems/Situations Model (CSM). Denna modell 
inriktar sig främst på att beskriva en viss kommunikationssituation och inte 
kommunikation generellt, vilket innebär att vi har valt ut ett antal 
kommunikationssituationer som representerar företagets interna 
kommunikationsnät. Vi är medvetna om att varje organisation är av en extremt 
komplex och dynamisk natur när det gäller dess interna kommunikation och 
därför är det mycket svårt att bilda sig en övergripande bild över hur den ser ut 
inom organisationen ifråga. Dock har vi försökt att välja ut personer som befinner 

                                                 
1 Wurman, R.S. (2001). Information Anxiety 2. Indianapolis, Ind.: Que. 
2 Buckland, M. (1991) Information and Information Systems. Greenwood Press. London. 
3 ibid. Sid. 44 
4 Igelstam, Lars & Sturesson, Lennart. (1993). Brus över landet – om informationsflöden, 
kunskapen och människan. Stockholm, Carlssons Bokförlag. 
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sig på olika hierarkiska nivåer och kommunikationssituationer som representerar 
olika kommunikationsvägar inom organisationen. Vi anser att ett urval av det här 
slaget till viss del kan avspegla hela organisationens kommunikationsbeteende 
och dess allmänna förhållningssätt till kommunikation.  

Anledningen till att vi valt att behandla intern kommunikation är att vi tycker att 
detta är av stor vikt för de allra flesta organisationer. Vi har tidigare behandlat 
fenomenet i vår B-uppsats och det var då vårt intresse väcktes på allvar och vi 
bestämde oss för att utveckla ämnet vidare i vår magisteruppsats. Då vi dessutom 
båda har erfarenhet från vårt tidigare yrkesverksamma liv av de konsekvenser som 
dålig intern kommunikation kan ha, känns detta ämne väldigt angeläget.  

1.2 Val av ämne 

Vår ämnesvalsprocess blev relativt enkel, då vi som tidigare nämnts behandlade 
ämnet intern kommunikation redan i vår B-uppsats. Inledningsvis ville vi dock 
lägga vår fokus på kommunikation under organisatorisk förändring. Vi upptäckte 
snart att detta skulle medföra vissa svårigheter, dels på grund av att vi hade behövt 
vara med under, eller i alla fall i slutfasen av, en förändringsprocess, vilket hade 
tagit för mycket tid i anspråk och dels på grund av att organisationer sällan gärna 
släpper in utomstående under en sådan känslig process. Efter att ha fått avslag från 
två organisationer valde vi att tänka om och istället fokusera på intern 
kommunikation i en mer ordinär kontext. För att få en mer konkret utgångspunkt 
valde vi att jämföra verkligheten med en specifik modell.  

1.3 Problemformulering 

Vår uppfattning är att den miljö man befinner sig i påverkar de val och beslut man 
gör på ett eller annat vis. Därför tror vi att även organisationsmedlemmars val och 
beslut påverkas av den kontext de befinner sig i inom organisationen. Denna 
uppsats koncentrerar sig på att konkretisera en kommunikationsmodell vid namn 
CSM, på ett verkligt exempel i form av en organisation. Med denna uppsats avser 
vi visa hur en teoretisk modell kan appliceras på ett konkret exempel. Vi vill 
urskilja och bestämma den sociala kontexten i den specifika organisationen och se 
vilka aspekter av kommunikationsbeteende som finns. Vi försöker även ta reda på 
vilka kommunikationskanaler de tillfrågade använder sig av och hur valet kan 
vara en följd av de olika delarna i CSM. Anledningen till att vi vill göra detta är 
att vi vill ge den annars högst teoretiska modellen en verklighetsanknytning. 

1.3.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att konkretisera Communication Systems/Situations 
Model (CSM) genom att applicera den på en specifik organisation. Målet är att 
beskriva de två centrala delarna av CSM, den sociala kontexten och 
kommunikationsbeteendet, i en organisation. Dessutom vill vi ta reda på vilken 
betydelse delarna i CSM har för valet av kommunikationskanaler.  
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1.3.2 Frågeställningar 

• Vilken social kontext upplever de tillfrågade att de befinner sig i?  

• Vilka aspekter av kommunikationsbeteende upplever de tillfrågade att det 
finns i den undersökta organisationen? 

• Vilka kommunikationskanaler väljer de tillfrågade mest och varför? 

1.4 Avgränsningar 

Då kommunikation är ett så stort och komplext ämnesområde kan det vara mycket 
svårt att komma fram till något generellt gällande resultat. Därför har vi valt att 
endast titta på en specifik organisation och dessutom har vi valt att undersöka ett 
begränsat antal kommunikationssituationer som enbart illustrerar hur 
kommunikationen ser ut just vid undersökningstillfället. Resultaten av denna 
studie har alltså inte som ambition att ge en allmänt gällande bild av 
kommunikationsmiljön inom organisationen, utöver det som framgår av 
intervjuerna, i fråga och än mindre av kommunikationsmiljöer generellt.  

Vi har valt att begränsa oss till att undersöka kommunikationssituationer i endast 
en organisation. Detta på grund av att vi vill försöka få en djupare och mer 
uttömmande bild av en organisation snarare än att få en mycket begränsad inblick 
i flera organisationers kommunikationsmiljöer.  

1.5 Begreppsförklaringar 

I CSM presenteras ett antal olika begrepp som vi översatt till svenska, men för att 
förtydliga vad de står för och hur vi tolkat varje begrepp anser vi att det är 
lämpligt att ha med dessa begreppsförklaringar. 

• Den sociala kontexten – den kultur, det innehåll och de relationer som 
existerar inom en organisation. 

o Kultur – (översatt culture) de normer och värderingar som finns 
inom organisationen eller upplevs av organisationens medlemmar 
och som avspeglas i kommunikationen. Det är kulturen som sätter 
gränser för vad som är ”tillåtet”, vad gäller exempelvis 
kommunikationsvägar och hierarkiska begränsningar.  

o Innehåll – (content) den information som förmedlas vid 
kommunikation av till exempel arbetsrelaterad eller social karaktär. 

o Relationer – (relationships) den relation som kommunikatörerna 
har till varandra av till exempel personlig eller yrkesmässig 
karaktär. 
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• Dimensioner av kommunikationsbeteende – delas in i tidsfaktor, 
involvering och kontroll. Dessa är aspekter som används i modellen för att 
bedöma och utvärdera kommunikation.  

o Tidsfaktor – (temporality) till vilken grad kommunikatörerna är 
medvetna om tidsfaktorn i en viss kommunikationssituation. 
Medvetenheten är exempelvis högre vid brevskrivning än vid face-
to-face kommunikation då det tar längre tid för sändaren att få fram 
sin information. Vad gäller tidsfaktorn tas även i beaktning 
huruvida kommunikationen är simultan, det vill säga om 
mottagaren har möjlighet att ge feedback omedelbart.  

o Involvering – (involvement) till vilken grad kommunikatörerna är 
involverade och i sin tur på vilket sätt. En individ kan exempelvis 
ha en hög kognitiv involvering, men en låg känslomässig.  

o Kontroll – (control) vem av kommunikatörerna som styr 
kommunikationen och till vilken grad kontrollen är delad och om 
det råder symmetri.  

I undersökningen och i den teoretiska utgångspunkten används begreppen 
kommunikationssituation och kommunikationskanal. Dessa begrepp kan uppfattas 
på flera olika sätt. Inte heller upphovsmännen till CSM har givit någon konkret 
beskrivning över vad de avser med termerna och därför kan det här vara lämpligt 
att definiera vad som avses med dessa termer i just den här uppsatsen. 

• Kommunikationssituation – är den del av den sociala kontexten, där 
sociala och psykologiska faktorer medverkar till att styra de 
kommunikativa vanor och mönster som växer fram och förändras i takt 
med organisationen. Kommunikationssituationen innefattar själva 
interaktionen som uppstår mellan kommunikatörer. Den påbörjas när en av 
parterna kontaktar den andra och avslutas när den aktuella 
kommunikationen avslutas. Ett exempel kan vara vid face-to-face 
kommunikation där kommunikationssituationen påbörjas när parterna 
börjar samtala och avslutas således när de slutar konversera. Ett annat 
exempel är en kommunikation via e-mail, där kommunikationssituationen 
påbörjas när den ena parten skriver ett e-mail och avslutas med att han 
skickar iväg det. Det kan ibland vara svårt att veta var gränsen går mellan 
en kommunikationssituation och en annan och därmed är det svårt att ge 
en allmänt gällande definition som kan appliceras på varje enskilt 
exempel. I våra intervjuer har vi givit informanterna själva frihet att tolka 
vad de avser med termen, vilket kan medföra att uppfattningen har varierat 
från individ till individ. 

• Kommunikationskanal – överföringsmedia för kommunikation av olika 
slag. Kommunikationskanaler kan sägas vara de verktyg som används av 
individer för att förmedla information. Exempel på detta är telefon, e-mail 
och face-to-face.    
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1.6 Tidigare forskning 

God kommunikation är viktigt därför att vi som människor är sociala organismer 
där kommunikation på ett eller annat sätt ligger till grund för det mänskliga 
samhället. I takt med att samhällets komplexitet ökar, ökar även problemet med 
korrekt kommunikation5.  

Ämnet organisatorisk kommunikation har ofta fått utstå kritik för bristen på 
teoretisk infrastruktur. Den starkaste kritiken har riktats mot fältets 
fragmentering6. Många försök har gjorts under åren för att försöka uppnå en bättre 
struktur. Till exempel har Krone m.fl. tagit hjälp av Fishers klassiska syn på 
mänsklig kommunikation och kategoriserat fältet i fyra perspektiv: mekaniskt, 
psykologiskt, symboltolkning och systeminteraktion. De stora 
forskningsinriktningarna inom fältet kategoriserades in i ett eller flera av dessa 
perspektiv, baserat på dess underliggande antaganden och koncept7. 

Inom kommunikationsforskningen har ett stort antal modeller arbetats fram för att 
visa hur mänsklig kommunikation fungerar och överförs från en part till en annan. 
Vi presenterar här ett antal kommunikationsmodeller som alla har fått stort 
utrymme inom forskningsfältet. Detta för att för att ge en bild av hur den 
traditionella synen på kommunikation har sett ut under en längre tid. En av de 
äldsta och kanske mest omtalade är Shannon och Weavers 
kommunikationsmodell, vilken främst visar på en envägskommunikation (se figur 
1)8. Denna modell är förhållandevis enkel och begränsad och visar endast en 
mycket förenklad bild verkligheten.  

                                                 
5 Douglas, S & Kleiner, B.H (1987) Using General Semantics to Improve Communication in 
Organisations. Journal of Managerial Psychology vol. 2 nr. 2  
6 Fulk, Janet Boyd, Brian (1991) Emerging Theories of Communication in Organizations Journal 
of Management vol.17 nr. 3 sid. 407 
7 Fisher, B.A. (1978) Perspectives on Human Communication New York Macmillan samt Krone, 
K.J. Jablin, F.M. & Putnam, L.L. (1987)  Communication Theory and Organizational 
Communication: Multiple Perpectives in F.M. Jablin L.L. Putnam K.H Roberts & L.W Porter 
(Eds.), Handbook of  Organizational Communication: 18-40. Newbury Park, CA: Sage 
8 Shannon, C.E & Weaver, W. (1949) The Mathematical Theory of Communication . Urbana.  
Univ. of Illinois.  
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Fig. 1 Shannon och Weavers kommunikationsmodell9 

Ursprungligen var modellen avsedd för att visa på den tekniska överföringen av 
data via telefonlinjen. Modellen tar störningar (noise) i beaktning, men avser då 
främst de av teknisk karaktär, som till exempel att telefonledningen är ur funktion 
eller om mottagningen är dålig10. Enligt Warner finns det dock brister med 
Shannon och Weavers modell då det gäller feedback eller återkoppling, vilket är 
en naturlig del i mänsklig kommunikation. Modellen behand lar inte feedback alls, 
vilket beskrivs av Warner som ”pingiseffekt” där ett meddelande skickas från 
sändaren till mottagaren som tar emot det. Därefter skickas ett nytt meddelande 
tillbaka till sändaren.  

Problemet med feedback är något som uppmärksammas av Stanton och hennes 
kommunikationsmodell, där feedback finns med som en komponent i processen. 
Figur 2 visar hur feedback går igenom samma process som det ursprungliga 
meddelandet11 

                                                 
9 ibid.  
10 Warner T. (1996) Communications Skills for Information Systems. Pitman Publishing. London. 
Sid. 6 
11 Stanton, N. (1986) What do you mean, "communication"? : how people and organizations 
communicate. Pan. London.  
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Fig. 2 Stantons kommunikationsmodell12  

Warner menar att det finns ytterligare en brist i Shannon och Weavers modell när 
det gäller störningar. Dessa uppstår enligt deras modell endast i kanalen och ingen 
annanstans i processen13. Även i Stantons modell påvisas störningar endast i 
kanalen. De Fleur presenterar å andra sidan en modell som visar att störningarna 
kan uppkomma var som helst under processen (figur 3)14. De Fleur visar en mer 
mänsklig sida av kommunikationen där individer till exempel kan missförstå 
varandra av olika skäl, vilket kan uppstå i alla skeden av 
kommunikationsprocessen. Denna modell tar dock inte feedback i beaktning, 
vilket kan sägas påvisa brister även i denna modell.   

 

Fig. 3 De Fleurs kommunikationsmodell15  

                                                 
12 ibid. 
13 Warner T. (1996) Communications Skills for Information Systems. Pitman Publishing. London. 
Sid. 8 
14 De Fleur, M.L. (1966) Theories of Mass Communication . New York  
15 ibid. 
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Ingen av ovanstående modeller är inte särskilt detaljerad och tar heller inte hänsyn 
till exempelvis utomstående faktorer, med undantag för vissa störningar. Även om 
ingen modell kan representera verkligheten till fullo är ändå den modell som 
Maletzke arbetat fram betydligt mer komplex än de ovannämnda (figur 4)16. 
Maletzkes modell tar, till skillnad från de övriga, mer hänsyn till de yttre faktorer 
som kan påverka kommunikationen. Som figur 4 visar spelar omgivningen en 
viktig roll både för sändaren (communicator) och för mottagaren (reciever). 
Faktorer som den sociala omgivningen, självbilden och den organisatoriska rollen 
som de inblandade individerna upplever är alla begrepp som behandlas i 
modellen. Modellen är ursprungligen avsedd för masskommunikation, men har 
enligt Warner applicerats även på organisationer17. 

 

Fig. 4 Maletzkes kommunikationsmodell18  

Modellerna som vi presenterat ovan är alla traditionella och vedertagna modeller 
inom kommunikationsforskningen, vilket gör att det, för oss, framstår som 
befogat att introducera dem i detta sammanhang. Vi anser emellertid att de flesta 
av de traditionella modellerna redan har varit föremål för mycket forskning och att 
det därför skulle vara intressant att använda sig av en inte lika utforskad modell i 

                                                 
16 Maletzke i Warner T. (1996) Communications Skills for Information Systems. Pitman 
Publishing. London. Sid. 12 
17 Warner T. (1996) Communications Skills for Information Systems. Pitman Publishing. London. 
Sid. 11 
18 ibid. Sid. 12 
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form av CSM. Faktum är att vi, trots upprepade försök, inte lyckats hitta några 
forskningsresultat som grundar sig på CSM, utöver det som upphovsmännen 
själva gjort. Ännu ett skäl till att vi valt att använda oss av CSM är att modellen 
behandlar ett antal företeelser som vi upplever som intressanta. Bland annat 
försöker CSM att ge en övergripande bild av hur kommunikationen kan se ut 
inom en viss social kontext. Dessutom behandlar modellen, till skillnad från 
många andra modeller, flera olika aspekter av mänsklig kommunikation parallellt.     

Vi har försökt att nedan behandla ett antal teman som dels korresponderar med de 
antaganden som CSM grundar sig på och dels med vår beskrivning av 
kommunikation och kommunikationsvägar. De områden vi valt att koncentrera 
oss på är valet av kommunikationskanal samt kommunikationsnätverk. Dessa 
teman är intressanta för vår undersökning därför att detta är viktiga aspekter som 
återkommande tas upp i uppsatsen. Valet av kommunikationskanal är en central 
del av CSM och även av vår problemformulering. När det gäller forskning kring 
kommunikationsnätverk är detta något vi anser vara ett övergripande fält då den 
interna kommunikationen inom en organisation existerar i ett 
kommunikationsnätverk av något slag.  

Mycket forskning har under åren fokuserat på användningen av olika 
kommunikationsmedier inom organisationer. Två övergripande teorier kan 
urskiljas, ”rational choice theory” och ”social influence theory”19. ”Rational 
choice theory” utgår ifrån att individer väljer kommunikationskanal genom att 
objektivt jämföra hur väl kanalens egenskaper stämmer överens med uppgiftens 
krav. Alltså väljer individer kommunikationskanal rationellt och objektivt baserat 
på kanalens objektiva lämplighet för den aktuella uppgiften20. ”Social influence 
theory” går å andra sidan ut på att valet av kommunikationskanal inte enbart är ett 
objektivt val utan snarare resultatet av individens uppfattningar om uppgiftens och 
mediets sociala kontext 21. CSM kan sägas tillhöra ”social influence theory” där 
kommunikationssituationen, relationen mellan sändare och mottagare, 
kommunikationens innehåll samt social kontext är viktiga variabler som påverkar 
valet av kommunikationskanal22. Dessa variabler är centrala begrepp även i CSM. 

Analys av kommunikationsnätverk har varit en central del av 
kommunikationsforskning under decennier. Analysmetoder för 
kommunikationsnätverk har införlivats i organisationsstudier och bidragit till 
viktiga insikter när det gäller flera organisatoriska fenomen som till exempel 
organisationsstrukturer, gruppstrukturer och individers rela tion till strukturer. 

                                                 
19 Minsky, B.D & Marin, D.B (1999) Why faculty members use e-mail: the role of individual 
differences in channel choice. The Journal of Business Communication. April vol. 36 nr.2 Sid. 195  
20 Fulk, J. Schmitz, J.A. & Steinfield, C.W. (1990) A Social Influence Model of Technology Use. I 
Fulk, J. & Steinfield, C. Organizations and Communication Technology. Newbury Park, CA: Sage 
Sid. 121. 
21 Webster, J & Trevino, L.K. (1995) Rational and Social Theories as Complementary 
Explanations of Communication Media Choices: Two Policies Capturing Studies. Academy of 
Management Journal . Vol. 38 nr.6 
22 Sproull, L. & Kiesler, S. (1986) Reducing Social Context Cues: Electronic Mail in 
Organizational Communication. Management Science  vol. 32 nr. 11 
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Nätverksanalys är ett sofistikerat verktyg när det kommer till att studera mönster 
vid informationsutbyte och kommunikation och har en oerhörd potential för att 
vidare kunna utveckla vår teoretiska förståelse för organisationer23.  

Det går att urskilja ett antal utmärkande drag när det kommer till nätverksanalys. 
Frekvent har fem egenskaper studerats. Dessa är: 

• Styrkan i kopplingen mellan en del i nätverket och en annan. 

• Symmetrin, det vill säga om individer kommunicerar på en jämställd nivå, 
alltså kommunikation mellan arbetskamrater, eller på en icke jämställd 
nivå, alltså kommunikation mellan överordnad och underordnad. 

• Mångsidighet, det vill säga att exempelvis både affärsrelationer och 
sociala relationer tillåts inom en grupp.  

• Till vilken grad det råder samförstånd mellan individer om hur deras 
”kommunikationsband” ser ut. 

• Om kommunikationslänken är direkt eller ej, det vill säga om det används 
ett kommunikationsmedium24.  

Flera av ovanstående punkter kan relateras till CSM och det som modellen bygger 
på. Dels gällande punkten angående symmetrin där det studerats kring huruvida 
personalen kommunicerar på en jämställd nivå. Vi använder i vår undersökning 
detta som en parameter för att identifiera vem som har kontroll över en 
kommunikationssituation. Dels kan paralleller dras till punkten gällande 
mångsidigheten där forskningen koncentreras på att undersöka relationerna inom 
organisationen. Även detta är en central del i CSM som använder begreppet 
relationer som ett av elementen i den sociala kontexten. Dessutom kan kopplingen 
göras mellan punkten beträffande samförståndet mellan individer om deras 
kommunikationsband och det som av CSM betraktas som kulturen inom den 
sociala kontexten. Ovanstående resonemang antyder att mycket forskning inriktats 
på enstaka delar av organisatorisk kommunikation och inte på fenomenet i sin 
helhet. Enligt CSMs grundare är modellen en ansats att förbinda flera delar av det 
annars fragmenterade forskningsfältet, vilket gjorde att vi tycker att det är 
intressant att uppmärksamma en modell av detta slag25.      

I övrigt kan sägas om tidigare forskning inom kommunikationsteori att mycket av 
det som skrivs och har skrivits i diverse vetenskapliga tidskrifter till stor del 

                                                 
23 Fulk, Janet Boyd, Brian (1991) Emerging Theories of Communication in Organizations Journal 
of Management vol.17 nr. 3 Sid. 428-429 
24 Monge, P.R. & Contractor, N. (1988) Communication Networks: Measuring Techniques. I 
Tardy, C.H. (Ed.) A Handbook for the Study of Human Communication. Norwood, NJ: Ablex. Sid. 
107 
25 Lievrouw, L.A. & Finn, T.A. (1990). Identifying the Common Dimensions of Communication: 
The Communication Systems Model. Mediation, Information and  Communication; Information 
and Behavior. Vol. 3 Sid. 37 
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behandlar och presenterar praktiska riktlinjer. Riktlinjerna inriktas ofta mot hur 
exempelvis den interna kommunikationen kan förbättras på olika sätt i 
organisatoriska sammanhang. Mycket av den aktuella litteraturen uppmuntrar 
organisationer till att förbättra och uppmärksamma både uppåtgående och 
nedåtgående kommunikation, såväl som horisontell kommunikation i olika 
former26. Informella kommunikationsvägar är något som traditionellt sett varit 
något som i så hög grad som möjligt bör undvikas, men som på senare tid kommit 
att bli en högt värderad kommunikationsform. Weiss har i sin artikel tagit fram ett 
antal konkreta riktlinjer för hur man inom en organisation kommunicerar 
effektivt. Där tar han exempelvis upp att det är viktigt att utveckla informella 
relationer med sina anställda27.  

Ett annat vanligt exempel på riktlinjer är de som pekar på hur man ska undvika 
specifika traditionella ”kommunikationsfel” som många organisationer gör. 
Förslag på hur man ska gå till väga för att eliminera dessa fel om de en gång har 
uppstått är också vanligt förekommande28.  

Utöver vad som presenterats under denna rubrik har vi även en relativt omfattande 
del som behandlar begreppet kommunikation och flera av de allmänt vedertagna 
teorierna inom ämnet. Där går vi mer detaljerat in på begrepp som till exempel 
kommunikationsprocessen, kommunikationsvägar samt formell respektive 
informell kommunikation.   

1.7 Disposition 

För att få en överblick över uppsatsens olika delar har vi valt att nedan kort 
beskriva kommande kapitel. 

• I kapitel 2 som vi kallar Kort om organisationsteori talar vi, som titeln 
visar, mycket kort om organisationer i allmänhet, vilka olika strukturer 
som kan finnas, olika organisationstyper och så vidare. Vi diskuterar även 
relationen mellan organisationens olika delar. 

• I kapitel 3 som heter Kommunikation, behandlar vi inledningsvis 
organisatorisk kommunikation på ett mer generellt plan. Vi beskriver 
organisatorisk kommunikation utifrån de två aspekterna funktion och 
struktur. Härnäst behandlas extern respektive intern kommunikation och 
vad som karaktäriserar dem. Vi tar även upp de olika 
kommunikationsvägarna och delar upp dem enligt traditionella mått; 
vertikal och horisontell kommunikation. Den vertikala kommunikationen 
är i sin tur uppdelad i nedåtgående samt uppåtgående kommunikation. Vi 
tar här upp vad som karaktäriserar de olika varianterna och hur de verkar 

                                                 
26 Weiss, W.H. (1998) Communications: Key to Successful Supervision. Business & Company 
Resource Center. Vol. 59 nr. 9 Sid. 13 
27 ibid. Sid. 14 
28Till exempel: Douglas, S & Kleiner, B.H (1987) Using General Semantics to Improve 
Communication in Organisations. Journal of Managerial Psychology vol. 2 nr. 2  
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tillsammans. Slutligen behandlar vi i detta kapitel formell och informell 
kommunikation, relationen mellan dem samt deras för- och nackdelar. Vi 
påvisar här även vikten av både formell och informell kommunikation.       

• Kapitel 4 heter Teoretisk utgångspunkt och här presenteras CSM och dess 
delar på ett mer ingående sätt. Vi tar upp modellens grundläggande 
antaganden och visar på hur CSM kan användas för att jämföra formella 
respektive informella informationsflöden. 

• Kapitel 5 är det som tar upp och beskriver vår Metod. Här går vi närmare 
in på hur vi valt metod, varför vi valt att använda oss av CSM, vi beskriver 
den undersökta organisationen, hur det kommer sig att vi använt oss av 
kvalitativa intervjuer, hur vi valde ut våra informanter samt hur vi 
utformade och utförde intervjuerna. 

• I kapitel 6 presenterar vi våra Resultat. Vi sammanfattar här vad vi fått 
fram från intervjuerna och resultaten strukturerar vi i de fyra olika 
kommunikationsparen.  

• Kapitel 7 är vår Analys och här tolkar vi de resultat som vi presenterat i 
ovanstående kapitel. Analysen är indelad i fyra delanalyser efter 
kommunikationsparen. 

• I kapitel 8, Diskussion, för vi en diskussion kring den analys som 
presenterats i kapitel sju. Här sammanfattas de olika delanalyserna.  

• I kapitel 9, som vi valt att kalla Slutsatser, lägger vi fram de slutsatser som 
vi anser ha fått fram från vår undersökning. Vi har strukturerat kapitlet 
efter de frågeställningar vi har. 

• Slutligen kommer det i kapitel 10 en Sammanfattning av uppsatsens mest 
väsentliga delar.  

• Efter detta kapitel följer referenslista och bilagor.  
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2 Kort om organisationsteori 

Detta kapitel behandlar mycket kortfattat olika typer av organisationer och visar 
på en matrisstruktur. Detta dels för att ge läsaren en mer allmän bild över hur 
organisationer kan se ut och vara strukturerade och dels för att ge en bättre och 
djupare förståelse för vilken organisationstyp den undersökta organisationen är 
och dessutom sätta den i en bredare kontext. En jämförelse mellan 
matrisstrukturen och den undersökta organisationen görs både i 
organisationsbeskrivningen och i slutsatserna.     

2.1 Organisationer i allmänhet 

Som forskningsobjekt kan organisationen vara mycket svår att avgränsa. Alla 
former av samordnat mänskligt beteende och samverkan mellan människor kan 
anses vara ett slags organisationsbeteende. I ett sådant synsätt kan organisationen 
sägas vara ett allomfattande universalfenomen. Människor behöver helt enkelt 
varandra för att få saker och ting gjorda och med ett organisationshandlande 
uppnås mer än om individer agerar var och en för sig. Det görs i allmänhet en 
något snävare avgränsning i form av att organisationen är en social helhet som 
ofta avsiktligt konstrueras för att uppnå vissa mål29. Hur man än definierar en 
organisation så finns en enorm mångfald. Det kan gälla allt från vardagliga 
handlingar till ytterst komplicerade internationella affärer. I dagens komplexa 
samhälle förutsätter all sofistikerad välfärd en mängd olika komplexa 
organisationer. Den moderna organisationen kan vara ytterst svåravgränsad, men 
trots alla mer eller mindre komplexa mönster kan organisationer ändå indelas 
enligt vissa allmänna kriterier, nedan följer en kort beskrivning av dessa30. 

• Marknadskopplade organisationer. Dessa är de som utgör stommen i vårt 
näringsliv och kan innefatta allt från bilverkstäder till multinationella 
bolag. Det är i regel fråga om en resursomvandling eller förmedling. Det 
kan gälla såväl varor som tjänster. Organisationer som faller inom ramen 
för denna beskrivning skiljer sig från varandra på många sätt och har i 
regel en helt olikartad social och ekonomisk struktur. Den organisation vi 
undersöker hör till denna kategori.   

• Offentliga myndigheter. Dessa har grundats eller uppstått för att fungera 
som en service för medborgarna med höga krav på rättsskydd, jämlikhet 
och grundtrygghet. Myndigheternas verksamhet regleras i allmänhet mer 
eller mindre strikt av en budget som är fastställd utifrån en politisk 
bedömning. 

• Ideella organisationer. Dessa har grundats för att medlemmarna ska 
försöka uppnå speciella mål, vanligtvis gemenskap, trygghet och/eller 
någon form av andlig tillfredsställelse. Exempel på sådana här 

                                                 
29 Hammarén, Stefan (1997) Organisationslära: klassiska frågor – nya perspektiv. 
Studentlitteratur Lund. Sid. 9 
30 ibid. Sid. 9-10 
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organisationer är föreningar, trossamfund, folkrörelser och vissa privata 
skolor.   

• Tvångsorganisationer. Här har vissa medlemmar ett tvångsmedlemskap, 
till exempel internering eller obligatorisk skolgång. Det kan innefatta 
organisationer som fängelser, arméer, vissa skolor och en del sjukhus. 
Dessa organisationer kan även placeras under offentliga myndigheter men 
det direkta tvångsmedlemskapet är å andra sidan ett utpräglat drag.  

• Professionella organisationer. Dessa är organisationer vars verksamhet 
består av många akademiker såsom på universitet, högskolor, 
forskningsinstitutioner och på bättre sjukhus. Verksamheten är ofta 
tvådelad så till vida att akademikerna har sin egen hierarki frånskild den 
administrativa. 

• Penningplacerare. Detta innefattar fonder och investmentbolag och är i 
första hand inte serviceinriktade för att förmedla allmänna tjänster såsom 
banker och försäkringsbolag utan framför allt placerar de kapital i aktier, 
obligationer och valuta. 

• Ad hoc-organisationer. Detta är mer eller mindre tillfälliga organisationer 
som upplöses relativt snabbt. Vid drastiska situationer där etablerade 
organisationer lamslås eller överbelastas brukar det utvecklas 
organisationer för att snabbt skapa ett samordnat agerande. Resurser sätts 
då in för att komma till rätta med den nya ohållbara situationen. I en 
enskild organisation kan det också uppstå motsvarande fenomen med 
tillfälliga speciella krissituationer som kräver att stora resurser samlas från 
flera avdelningar till en så kallad projektorganisation31. 

Man kan urskilja ett visst mönster av generella drag som kännetecknar 
organisationsvärlden och dessa kan sammanfattas i ett antal punkter som 
behandlar några allmänna tendenser som kommit att bli alltmer dominerande i den 
västerländska organisationsvärlden32. 

• Då arbetsuppgifterna idag tenderar att bli mer och mer krävande så blir det 
ett allt större tidsavstånd mellan början och slutet i arbetsprocesser. På 
grund av detta planeras aktiviteter och arbetsmoment allt oftare långt i 
förväg, detta i sin tur leder till att kunskap blir ett allt viktigare inslag i 
arbetet. Ju mer förfinade produktions- eller administrationsprocesser det 
handlar om, desto högre krav ställs det på ”vetenskaplig” kunskap. 

• Produktionen tenderar även att bli alltmer kapitalkrävande. 
Specialkunskap och modern teknologi kostar en hel del. Dock ska ju 
förhoppningsvis en kapitalkrävande produktion ge en högre avkastning, 

                                                 
31 ibid. Sid. 10-13 
32 ibid. Sid. 18 
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men det ändrar inte det faktum att en modern organisation idag är mer 
kapitalkrävande. 

• Den ökande teknologin medför att insatsen av tid och pengar tenderar att 
bli allt mindre flexibel i arbetsprocesser. Specialkunskaper är till exempel 
bara användbara inom ett visst avgränsat område och maskiner och 
apparater har en speciell avgränsad funktion. Om någon verksamhet 
förändras måste man skaffa ny kunskap och utrustning.  

• Teknologi och politik kräver på alla områden en alltmer specialiserad 
arbetskraft. Många organisationer har förvandlats till något man skulle 
kunna kalla för teknikcenter. 

• Specialiseringen i produktion och offentlig service förutsätter i allmänhet 
en allt striktare organisering. Specialisering skulle inte överhuvudtaget 
vara till någon nytta om det inte kunde samordnas i organisationer med 
såväl resurser som kontaktytor.  

• I sin tur ställer all modern teknologi och organisering allt högre krav på 
planering. Den avancerade teknologins krav på tid och kapital gör 
planering helt oundviklig. Dagens uppgifter måste lösas med 
morgondagen i åtanke liksom resultatet helst ska stå sig den dag i 
framtiden då alla deluppgifter och hela arbetet är slutfört och marknaden 
och omgivningen ska reagera. 

• För att allt ytterligare ska fungera och för att det inte så lätt ska uppstå fel 
och missbruk bör verksamheten allt noggrannare kontrolleras och följas 
upp. Nästan allt organisationsarbete skulle förlamas utan 
självkorrigeringar men därutöver behövs även direkt problemuppsökande 
uppföljning, vilket fått en allt större betydelse i stora organisationer33. 

Flera av de ovanstående punkterna återspeglas i den organisation vi har valt att 
undersöka, då organisationen dels är bland de världsledande inom branschen och 
dels befinner sig i en expansiv fas.  

2.2 Organisationsstruktur 

Det finns en mängd olika organisationsstrukturer att välja mellan och målet är att 
skapa en struktur som passar organisationen och dess mål, resurser och miljö. 
Strukturen beskriver relationen mellan de olika delarna av organisationen och 
människorna inom den. Den skildrar arbetsfördelningen, hierarkin och de formella 
länkarna mellan organisationens medlemmar. Det ser naturligtvis annorlunda ut i 
praktiken där relationer skapas mellan avdelningar och informella nätverk anses 
ha lika stor betydelse som den formella strukturen. En organisationskarta är 

                                                 
33 ibid. Sid. 19-22 
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beskrivning av organisationens formella struktur och består vanligtvis av ett 
”linjediagram” som visar de officiella kommunikationskanalerna 34. 

Vi anser att den funktionella strukturen som Hannagan presenterar (figur 5) 
lämpar sig bra för att belysa den undersökta organisationens struktur (se figur 
12)35. Den funktionella strukturen sammankopplar alla de som arbetar med 
liknande aktiviteter till en avdelning. Produktionschef och produktionsavdelning 
är exempelvis ansvariga för all typ av produktion och försäljningsavdelning är 
ansvarig för all försäljning av dessa produkter36. Detta är något som märks väldigt 
tydligt i den organisation vi har valt att undersöka där varje avdelning 
självständigt ansvarar för sina aktiviteter. Denna relativt traditionella struktur ses 
ofta som den mest logiska metoden för arbetsfördelning och används ofta i små 
och medelstora organisationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Organisationsschema enligt Hannagan37  

Den funktionella organisationsstrukturen har enligt Hannagan många fördelar, 
bland annat bidrar den till effektiv användning av specialiserade resurser. 
Ansvarområden, auktoritet och kontroll är ofta klart definierade inom 
organisationen. En funktionell organisationsstruktur uppmuntrar specialiserat 

                                                 
34 Hannagan, Tim J. (1998). Management: concepts & practices. London Financial Times/Pitman 
Publ. Sid. 202 
35 ibid. Sid. 203 
36 ibid. Sid. 203 
37 ibid. Sid. 203 
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ledarskap och skapar lojalitet från de anställda till deras specifika avdelningar. Det 
finns även bestämda vägar för befordran och den vertikala kommunikationen 
fungerar ofta väl38.    

Hannagan presenterar även ett antal nackdelar med denna struktur som blir mer 
uppenbara i takt med att organisationen växer. Det kan för det första leda till allt 
för hård byråkrati och långsam respons på kunders behov. Det kan även bidra till 
begränsad innovation och en osäkerhet när det gäller vem som har huvudansvaret 
för de mer generella uppgifterna i organisationen. Dessutom begränsas 
möjligheten att utvecklas mellan avdelningarna. Slutligen kan den horisontella 
kommunikationen fungera dåligt eller inte alls 39.   

                                                 
38 ibid. Sid. 204 
39 ibid. Sid. 204 
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3 Kommunikation 
Detta kapitel är en kort genomgång av diverse klassiska begrepp och indelningar 
av organisatorisk kommunikation. Inledningsvis ges en mer allmän bild av vad vi 
avser med organisatorisk kommunikation. Anledningen till detta är att vi upplever 
det vara viktigt att ge läsaren en övergripande förståelse för fenomenet. I kapitlet 
behandlas även extern respektive intern kommunikation för att visa på skillnaden 
mellan de olika typerna. Därefter presenteras den klassiska indelningen av 
kommunikationsvägar inom en organisation. Denna indelning spelar senare en 
central del vid urvalet av informanter. Kapitlet avslutas sedan med en beskrivning 
av formell respektive informell kommunikation. Dessa termer används sedan 
frekvent i vår undersökning och därför har vi i det här kapitlet valt att visa vad 
traditionell litteratur inom ämnet skriver om dessa begrepp.        

3.1 Organisatorisk kommunikation 

God organisatorisk kommunikation anses av de flesta vara av stor vikt för en 
organisations effektivitet. Vissa forskare väljer till och med att benämna 
kommunikationen som hjärtat i organisationen40. En något mer realistisk tanke är 
emellertid att kommunikationens betydelse varierar beroende på vilken 
organisation man undersöker41. Kommunikation måste dock existera på ett eller 
annat sätt i alla organisationer för att de ska fungera effektivt42. 

Traditionellt brukar man tala om organisationer som antingen organismer eller 
maskiner och ett sätt att beskriva dessa två typer är att karaktärisera dem enligt 
dess funktion och dess struktur. Funktionerna är ett systems aktiviteter som tjänar 
ett visst syfte, medan strukturen är relationen mellan de element som utför 
aktiviteterna 43. 

Om man överför dessa termer till organisatorisk kommunikation syftar funktionen 
generellt till kommunikationens innehåll, effekter och mål, medan strukturen är 
kommunikationskanaler eller de mönster man ser när det gäller samspelet mellan 
organisationens medlemmar44. Farace, Mange och Russel beskriver tre funktioner 
som kommunikationen har för organisationen. Dessa är: 

• produktion – inkluderar all den kommunikation som kontrollerar och 
samordnar de aktiviteter som behövs för att produktionen ska fungera. 
Exempel på den här typen av kommunikation kan vara 
arbetsinstruktioner eller rapporter som visar på problem med själva 
arbetet. 

                                                 
40 Till exempel Barnard 1938 och Stinchcombe 1990 enligt Hall, Richard H (1999) Organizations: 
structures, processes, and outcomes. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall. Sid. 167 
41 Kanter, Rosabeth M. (1977) Men and Women of the Corporation . New York. Basic Books.      
42 Hannagan, Tim J. (1998). Management: concepts & practices. London Financial Times/Pitman 
Publ. Sid. 266 
43 Daniels, Tom D., Spiker, Barry K. & Papa, Michael J. (1997). Perspectives on organizational 
communication . Madison, Wis. Brown & Benchmark. Sid.  90 
44 ibid. Sid. 90 
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• underhåll – koncentrerar sig på att hålla organisationen intakt och stabil. 
Bland annat innefattas policydokument och regelverk i denna funktion. 
Även personaltidningar, nyhetsbrev och dagliga samtal kan sägas tillhöra 
denna kategori. 

• innovation – hit hör kommunikation som koncentrerar sig på 
förändringar i organisationen. Det kan gälla allt från utveckling av nya 
idéer till implementering av större förändringar45. 

Kommunikation är dock något betydligt mer komplicerat än så. Kommunikation 
uppstår dagligen i organisationen av olika anledningar. Det kan vara av rent 
egoistiska eller politiska syften46. Ett exempel på detta kan vara att en anställd 
sprider ofördelaktig information om sina kollegor för att själv framstå som bättre 
inför överordnade. Ovanstående punkter koncentrerar sig dessutom mest på 
interna funktioner och inte speciellt mycket på externa. Naturligtvis fyller 
kommunikation en mycket viktig funktion även externt (se separat stycke för 
extern kommunikation) 

Kommunikationsstrukturen är ett av de viktigaste koncepten när det gäller 
organisatorisk kommunikation. Dessutom är det ett av de mest komplicerade då 
man kan se på det från många olika perspektiv. Tre någorlunda övergripande 
perspektiv på kommunikationsstrukturer går ända att urskilja. Det första och 
kanske vanligaste sättet att se på strukturen är att tänka på den som ett system av 
vägar på vilka meddelanden färdas. Detta är den traditionella definitionen. 
Meddelandet ses som något konkret som skickas fram och tillbaka genom kanaler. 
Detta synsätt kritiseras ofta för att inte uppmärksamma dynamiken i 
kommunikationen mellan individer. Det andra och tredje perspektivet ser på 
kommunikationsstrukturen som ett mönster av samspel mellan organisationens 
medlemmar och intressenter. Här beror strukturen på vem som kommunicerar 
med vem. De två sistnämnda perspektiven kallas för det observerade respektive 
det upplevda nätverksperspektivet. De skiljer sig såtillvida att 
observationsperspektivet ser kommunikation som något objektivt där man ser och 
studerar mönster i kommunikationsnätverket, medan det upplevda 
nätverksperspektivet syftar till det nätverk organisationens medlemmar upplever 
att de har, alltså ett subjektivt nätverk. Om man studerar dessa två perspektiv 
samtidigt på samma organisation kan man förutsätta att resultatet av de två 
undersökningarna inte blir detsamma. Detta betyder dock inte att det ena har 
högre validitet än det andra. Snarare är det så att de två perspektiven existerar 
samtidigt, men på olika premisser47. 

                                                 
45 Farace, R.V., Monge, P.R. & Russell, H.M. (1977) Communicating and organizing. Reading, 
MA: Addison – Wesley.  
46 ibid. Sid. 106 
47 ibid. Sid. 112-113 
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3.1.1 Extern kommunikation 

Trots att det inte ligger som fokus i uppsatsen presenteras här en kort beskrivning 
av extern kommunikation. Detta för att visa på skillnaden mellan intern och extern 
kommunikation och för att ge läsaren möjlighet att jämföra dessa olika typer av 
kommunikation.  

Den externa kommunikationen finns i alla organisationer i form av olika typer av 
informationsservice där man som kund, eller eventuell ny kund kan ta del av 
organisationen och dess produkter48. Denna informationsservice kan vara till 
exempel informativa broschyrer, hemsidor och så vidare. Att hantera 
kommunikationen med den externa omgivningen på ett riktigt sätt är ett lika 
omfattande arbete som att underhålla den interna kommunikationen. De externa 
kontakterna är viktiga på så vis att de ska presentera en sann och inbjudande bild 
av organisationens image. Om man inte lyckas med att presentera organisationen 
på ett riktigt sätt kan detta bland annat leda till att kvalitén och värdet på 
informationsservicen underskattas och att eventuella kunder får ett felaktigt 
intryck av organisationen49.  

Att visa sig för omvärlden är inte det enda skälet till att man ägnar sig åt att 
kommunicera externt, idag är många organisationer relativt likartade och man 
måste därför profilera sig på ett korrekt sätt för att på så sätt attrahera ”rätt” 
kundkrets. Några av motiven för att arbeta med extern kommunikation är till 
exempel: 

• Produkterna blir allt mer lika. Skillnaden mellan olika märken är idag i 
kundens ögon försumbart och man bedömer indirekt även företaget som 
står bakom produkten50. 

• Skapa förtroende för företaget. Ett företag är tätt ihopkopplat med sina 
produkter och det är enormt viktigt att vårda den bild man ger av 
företaget51. 

• Konkurrensmedel för försäljning. Information är ett av flera 
konkurrensmedel för att öka försäljningen. Som kund väljer man givetvis 
att köpa av det välkända etablerade företaget hellre än av det okända eller 
ökända52. 

 

Det finns en mängd olika aspekter att ta hänsyn till när man kommunicerar 
externt. Man måste till exempel identifiera den önskade målgruppen, bestämma 

                                                 
48 ibid. Sid. 285 
49 ibid. Sid. 286 
50 Erikson, Peter W. (1998) Planerad Kommunikation: om information som konkurrensmedel. 
Malmö Liber ekonomi. Sid. 47-48. 
51 ibid. Sid. 49 
52 ibid. Sid. 49 
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vilka kanaler man ska använda sig av, genomföra processen och till sist utvärdera 
resultatet53. 

Målgruppen är de människor eller organisationer till vilka informationsservicen 
vill presentera en så lockande bild som möjligt av företaget. När man har 
identifierat målgruppen, som kan vara allt mellan nuvarande kunder, nya kunder, 
sponsorer eller aktieägare, så är det viktigt att ta reda på hur välbekant 
målgruppen är med informationsservicen och hur de värdesätter den information 
de får genom den54. Genom att göra detta får man en bild av ”informationsgapet”, 
det vill säga skillnaden mellan den information/image som man önskar att ge och 
den information/image som man faktiskt presenterar. Nästa steg är att bestämma 
den efterfrågade målgruppens respons i relation till den analys man gjorde om 
”informationsgapet”55. Utifrån detta kan man sedan ta ställning till om man 
behöver ändra något i sin presentation och i så fall vad. Man kan till exempel 
lägga till ytterligare tjänster eller att man måste försöka förändra attityden hos de 
som använder informationsservicen56. 

Målet är att skapa en positiv bild av organisationen med den information man 
tillhandahåller och detta kan man göra genom olika meddelanden, via olika 
kanaler. Några exempel är personlig kommunikation, alltså rekommendationer 
från vänner och bekanta, tryckt information, till exempel broschyrer, muntlig 
kommunikation, man blir informerad om de tjänster som finns tillgängliga 
muntligt, multimedia eller videopresentation riktad till en särskild grupp samt att 
annonsera i lokal press, radio och/eller TV57. Valet och mixen av vilka kanaler 
och meddelandetyper man väljer att använda beror på vilket mål man har och 
vilken som är målgruppen.  

När man till sist utvärderar processen så eftersöker man feedback från den 
aktuella målgruppen. Denna feedback kan bestå av att man talar med personer ur 
målgruppen eller att man genomför en mindre undersökning för att få reda på hur 
målgruppen känner inför informationsservicen, hur mycket kunskap de har om 
den samt övrig information som kan vara användbar i fråga om den externa 
kommunikationen58. 

Extern kommunikation har som sagt en mycket viktig roll för företag och 
organisationer idag. Det finns en mängd kommunikationskanaler och 
meddelandetyper man kan använda sig av, men för att få fram en bild av 
organisationen som tolkas så korrekt som möjligt, av så många som möjligt, så är 

                                                 
53 Bryson, Jo. (1999). Effective Library and Information Centre Management. Aldershot Gower. 
Sid. 285 
54 ibid. Sid. 286 
55 ibid. Sid. 286 
56 ibid. Sid. 287 
57 Erikson, Peter W. (1998) Planerad Kommunikation: om information som konkurrensmedel. 
Malmö Liber ekonomi. Sid. 55 
58 Bryson, Jo. (1999). Effective Library and Information Centre Management. Aldershot Gower. 
Sid. 287-289 
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det bästa att använda sig av olika kommunikationskanaler i kombination med 
varandra.  

3.1.2 Intern kommunikation 

Att ha en internt fungerande kommunikation är minst lika viktigt som att ha en 
god kommunikation med till exempel kunder. Om de anställda inte vet vad 
företaget står för och vart det är på väg är det mycket svårt att få människor 
utanför företaget att förstå det59.  

Dessvärre är det inte så enkelt att desto mer man kommunicerar desto bättre blir 
det, snarare tvärtom. Det man måste göra är att se över vilka behov organisationen 
har och sedan prioritera och avväga insatserna så att man finner den optimala 
nivån på kommunikationsflödet60. 

Några skäl till att man bör ägna tid åt intern kommunikation är bland annat att det 
ger medarbetarna överblick över organisationen som helhet, det skapar enighet 
om vilka som är organisationens mål, det bidrar till ett bättre beslutsunderlag 
eftersom medarbetarna vet mer om företaget självt och därigenom kan fatta mer 
korrekta beslut, samt att det bidrar till personlig utveckling61. 

Man brukar även tala om kommunikationens funktioner, bland annat fyra stycken 
som lyder som följer; expressiv funktion, social funktion, informationsfunktion 
samt kontrollfunktion62.  

Med expressiv funktion menas det att sändarens/källans syfte är att meddela att 
han finns till, att han ska bli uppmärksammad. I det här fallet, när vi talar om 
intern kommunikation, kan man säga att viss kommunikation innebär att 
företaget/organisationen vill inpränta att den finns. Den sociala funktionen är 
mycket viktig, man försöker få de anställda att känna sig som en del av 
organisationen. Givetvis har kommunikationen även en informativ funktion, inte 
bara om produkter och dylikt, utan även om vilka mål organisationen har och så 
vidare. Genom att enbart kommunicera vissa delar av viss information till sina 
medarbetare har man ett visst övertag och det är detta som är kontrollfunktionen63. 

När man börjar lägga ner tid och kraft på att få en god intern kommunikation så 
uppnår man dessvärre inte det ovanstående positiva effekterna direkt. Först måste 
man hitta sätt att kommunicera effektivt med varandra. Det talas om ett antal 
kriterier som ska uppfyllas för att man ska uppnå effektiv kommunikation. Dessa 
kriterier är att kommunikationen måste vara konkret, det vill säga att 

                                                 
59 Strid, Jan. (1999) Internkommunikation inom organisationer, företag & myndigheter. 
Studentlitteratur Lund.  Sid. 43 
60 Erikson, Peter W. (1998) Planerad Kommunikation: om information som konkurrensmedel. 
Malmö Liber ekonomi. Sid. 49 
61 ibid. Sid. 34-37 
62 Strid, Jan. (1999) Internkommunikation inom organisationer, företag & myndigheter. 
Studentlitteratur Lund.  Sid. 45 
63 ibid. Sid. 45 
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informationen som skickas blir begriplig för varje mottagare. Man ska även ha en 
koncentrerad kommunikation, den ska alltså fokusera på det som är viktigt64. 
Även om det kan vara svårt att leverera information kort och koncist så 
underlättar det enormt för mottagaren. Koordinerad kommunikation är ett annat 
kriterium, olika sändare/källor måste säga samma saker anna rs skapas förvirring 
och kommunikationen blir inte effektiv. Det krävs också kontinuitet för att skapa 
trovärdighet, man kan planera dialogen i förväg så att kommunikationen inte 
reduceras till en nyck som varar i ett antal veckor65. Ett av de viktigaste kriterierna 
är att man måste vara konsekvent. All kommunikation måste vara konsekvent, 
framför allt på sikt. Man kan inte säga en sak ena dagen för att två månader senare 
ändra sig, detta kan leda till att källan/sändaren eller företaget/organisationen 
uppfattas som opålitlig66. För att få människor att lägga informationen de mottar 
på minnet, så ska kommunikationen vara kontrastrik. Det man minns är det som 
stimulerar våra sinnen, till exempel en förklarande bild. Dessutom inbjuder alltför 
saklig och korrekt kommunikation inte till dialog. Det sista kriteriet är att 
kommunikationen ska vara kontaktskapande, källan/sändaren måste inbjuda till 
dialog och fortsatt idéutbyte annars har processen inte nått sitt mål utan bara 
inletts67. 

När man har en fungerande intern kommunikation finns det enligt Eriksson vissa 
skillnader i vilken slags kommunikation man ägnar sig åt. Det finns till exempel 
arbetskommunikation som är den dagliga kommunikation som behövs för att varje 
medarbetare ska kunna sköta sitt jobb68. Här kommer ofta praktiska frågor upp 
löpande under arbetsdagen. Det finns även nyhetskommunikation och det är 
genom denna som de anställda får veta det senaste som har hänt i företaget. Också 
denna typ av kommunikation är viktig för att det dagliga arbetet ska fungera. En 
tredje variant är styrkommunikation och hit hör budget, de policies företaget har i 
olika frågor och så vidare. Man utarbetar även långtidsplaner och olika åtgärder, 
allt för att företaget ska fungera på ett tillfredsställande sätt69. 

Den kommunikation som behandlar det vardagliga och rutinbelagda arbetet skiljer 
sig från det som kallas förändringskommunikation. Detta är den typ av 
kommunikation som tar vid om det inträffar något drastiskt eller om det 
genomförs en större förändring inom företaget. 

Till sist finns det också kulturkommunikation och detta berör företagets 
värderingar, etik och så vidare. Ett exempel på kulturkommunikation kan vara om 
företagets VD gör ett uttalande om exempelvis en ny butik. Som representant för 
företaget speglas dess värderingar i vad VD:n säger70. 
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De olika kanaler man kan använda sig av när man kommunicerar internt är samma 
som man använder i övrig kommunikation, nämligen muntliga, skriftliga och 
elektroniska. Enligt Eriksson består muntliga kanaler av till exempel informella 
möten, konferenser och så vidare. Den stora fördelen med att kommunicera 
muntligt menar han vara att man får ett direkt gensvar och man kan utbyta idéer 
direkt. Dessutom har man möjlighet att förtydliga om det är något som är oklart71. 

Vidare anser Eriksson att de skriftliga kanalerna är e-mail, personaltidningar, 
nyhetsbrev med mera. Fördelen med skriftlig kommunikation menar han vara att 
man kan gå tillbaka och läsa något om igen, dock är det ändå en stor risk för 
missförstånd då man inte hör hur något sägs utan måste tolka det själv. En annan 
nackdel med skriftliga kanaler är att det ofta blir en, till största delen, 
envägskommunikation72.   

3.2 Kommunikationsvägar 

Inom en organisation flödar kommunikationen i alla riktningar och genom 
mängder av olika kanaler. Under följande rubriker behandlas dessa fenomen 
utifrån de vanligaste utgångspunkterna som traditionellt används i litteraturen. 

3.2.1 Vertikal kommunikation 

Den vertikala kommunikationen inom organisationer är som namnet antyder den 
typ av kommunikation som färdas lodrätt genom organisationsstrukturen. Här går 
kommunikationen antingen neråt, alltså från överordnade till underordnade eller 
tvärt om, det vill säga från underordnade upp till överordnade. 

3.2.1.1 Nedåtgående kommunikation 

Denna innefattar kommunikationen från högre till lägre nivåer i organisationens 
hierarkiska struktur 73. Detta är den form av kommunikation som det har forskats 
mest om, men trots detta är den ofta ineffektiv i många organisationer74.  

Katz och Kahn har identifierat fem typer av nedåtgående meddelanden som ofta 
återkommer i litteraturen. Den första typen är enklare arbetsinstruktioner där den 
underordnade får direkta order eller arbetsbeskrivningar. Syftet med 
arbetsinstruktioner är att försäkra sig om att arbetsuppgifterna utförs korrekt och 
fortlöpande. Arbetsinstruktionerna blir mindre specifika ju högre kompetens den 
underordnande har75.  

                                                 
71 ibid. Sid. 42 
72 ibid. Sid.42-43 
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Den andra typen har att göra med arbetets eller uppgiftens syfte och relation till 
andra organisatoriska aktiviteter eller mål. Här har det betydelse vilken inställning 
organisationen har till sina anställda. Om organisationens filosofi är att hålla 
organisationens medlemmar ovetande så förekommer denna typ av 
kommunikation i liten utsträckning.  

Den tredje typen av kommunikation är den som behandlar de procedurer och 
tillvägagångssätt som är standard för den aktuella organisationen. Denna typ av 
kommunikation är i likhet med den första väldigt konkret och okontroversiell.  

Den fjärde typen berör feedback till anställda gällande deras arbetsprestationer. 
Dock kan detta vara en känslig fråga om det gäller negativ feedback som ska 
vidarebefordras. 

Den femte och sista typen av kommunikation går ut på att införliva 
organisationens medlemmar i dess ideologi. Syftet med detta är att få personalen 
att involvera sig känslomässigt i sitt arbete och skapa motivation76. 

Det finns dock vissa problem att handskas med om man strävar efter en effektiv 
nedåtgående kommunikation. Ett problem är till exempel den förändring ett 
meddelande kan genomgå på sin väg genom en organisations hierarkiska nivåer. 
Information kan under resans gång läggas till, dras ifrån eller på annat vis 
förändras innan den kommer fram till den slutgiltiga mottagaren. Muntliga 
meddelanden är de som förändras mest, men skriftliga meddelanden är på intet vis 
immuna mot detta om de färdas mellan olika nivåer inom en organisation. Att ett 
meddelande genomgår denna förändring beror till stor del på att alla människor 
tolkar samma information på olika sätt77. Ibland kan det även vara så att 
överordnade avsiktligt väljer att inte delge viss information till personalen för att 
på så sätt bibehålla sin makt och kontroll. Detta problem brukar refereras till som 
filtrering av information78. 

Ett annat problem som kan uppstå kan vara att de anställda upplever att de får 
otillräcklig information uppifrån, vilket kan leda till viss osäkerhet gällande de 
fem typer av kommunikation som nämns ovan. Dock ser verkligheten något 
annorlunda ut. Faktum är att många organisationer sänder ut ett överskott av 
information till sina anställda. I detta kan man se en paradox eftersom 
nedåtgående kommunikation å ena sidan frekvent skapar ett överflöd av 
information hos många organisationer. Teknikens möjligheter och, ironiskt nog, 
det nyvunna intresset för god organisatorisk kommunikation har lett till att 
anställda formligen drunknar i en flod av memos, mail, tidningar, tekniska 
rapporter och så vidare. Å andra sidan klagar anställda hela tiden över att de inte 
får information om saker som är relevanta för deras arbete. Denna paradox är svår 
att förklara. En möjlig slutsats kan vara att de anställda får för mycket av fel 
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information. Det kan även vara så att man faktiskt får rätt information, men den 
försvinner i mängden av irrelevant information79. 

Även Schade tar i sin artikel upp problemet med att personalen får för mycket 
information från olika kanaler. Hennes undersökning visar att personalen upplever 
att de får samma information flera gånger, men genom olika kanaler. Ett resultat 
av detta är att personalen känner sig överväldigade. En del personer i 
undersökningen uppgav att de ignorerar de första meddelanden de får om ett visst 
ämne då de är vana vid att få samma meddelande om igen80. 

3.2.1.2 Uppåtgående kommunikation 

Tyngdlagen till trots måste kommunikation även gå uppåt. Överordnade i många 
organisationer talar ofta varmt om denna typ av kommunikation, dock verkar den 
faktiska användningen av uppåtgående kommunikation vara begränsad i många 
fall. Det är sällan det finns effektiva metoder för att kunna använda sig av den. 
Dock anses denna kommunikationstyp vara nödvändig för att involvera anställda i 
beslutsfattande, problemlösning samt utveckling av policies och procedurer81. 

Enligt Katz och Kahn kan uppåtgående kommunikation anta många former, men 
kan reduceras till fyra punkter: 

• Vad personer säger om sig själva, sina prestationer och sina problem. 

• Vad de säger om andra och deras problem. 

• Vad de säger om organisationens rutiner och policies. 

• Vad de säger om vad som behöver göras och hur82. 

Innehållet i dessa olika typer av kommunikation kan sträcka sig från att vara av 
det väldigt personliga slaget till professionella förslag på förbättring. 
Meddelanden kan ha både positiv och negativ effekt för den anställda, allt från 
befordran till avsked, därför är det absolut mest uppenbara problemet med 
uppåtgående kommunikation hierarkin. Det är inte sannolikt att den anställda 
informerar uppåt om något som kan skada sig själv eller sina kollegor83.  
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I likhet med nedåtgående kommunikation filtreras kommunikationen även på väg 
upp. Detta sker i mellanskikten av hierarkin. Detta leder till att kommunikationen 
kan misstolkas på väg upp och störas av de mellanhänder den passerar84. 

Blau och Scott tar upp tre dysfunktioner med uppåtgående kommunikation i en 
hierarkisk organisation. Den första dysfunktionen är att hierarkiska strukturer 
hämmar kommunikation. Generellt kommunicerar individer på samma statusnivå 
mer med varandra än med personer på andra nivåer. Ett andra problem är att 
underordnade söker erkännande från överordnade snarare än från kollegor. 
Erkännande uppifrån, som inte alls har att göra med vad som presteras, anses vara 
viktigare och att få respekt från kollegor för sin specifika prestation prioriteras 
sekundärt. Den tredje dysfunktionen har att göra med den funktion 
kommunikationen har att korrigera fel av olika slag. Detta är för det mesta en 
naturlig process kollegor emellan, men desto ovanligare när det kommer till 
uppåtgående kommunikation. En underordnad talar inte gärna om för sin 
överordnade att det han/hon gör är fel85. 

Det är viktigt att överordnade aktivt uppmuntrar till uppåtgående kommunikation 
och framför allt tar till vara på den information som kommer. Genom att ha 
förslagssystem, systematiska rapportmetoder och personalmöten kan personalen 
uppmuntras till att kommunicera uppåt. Det är dock tyvärr ofta så att den 
information som erhålls från dessa företeelser inte används överhuvudtaget. I 
vissa organisationer är det snarare så att detta är något som görs mest för syns 
skull86.   

3.2.1.3 Samverkan mellan nedåtgående och uppåtgående 
kommunikation  

Vid vertikal kommunikation är det naturligtvis önskvärt att nedåtgående 
respektive uppåtgående kommunikation har ett effektivt samspel för att vara 
effektiv.  

Drucker menar att nedåtgående kommunikation är omöjlig. Detta eftersom 
kommunikation är en handling av mottagaren och att den måste tolkas och 
uppfattas på rätt sätt för att vara meningsfull. Det krävs även att mottagaren 
kommunicerar tillbaka och ger feedback på det mottagna meddelandet87.  

Enligt tidigare traditioner var den vertikala kommunikationens roll begränsad till 
arbetsrelaterade frågor, men i och med att man förstod vikten av att ta till vara på 
de resurser organisationens medlemmar besitter har samspelet mellan 

                                                 
84 Wilensky, Harold (1967). Organizational Intelligence: Knowledge and Policy in Government 
and Industry. New York: Basic Books. 
85 Blau, Peter m. & Scott, Richard W. (1962). Formal organizations. San Francisco: Chandler. 
86 Daniels, Tom D., Spiker, Barry K. & Papa, Michael J. (1997). Perspectives on organizational 
communication . Madison, Wis. Brown & Benchmark. Sid. 117-118 
87 Drucker, Peter, F. (1974) Managerial Communication. Management: Tasks, Responsibilities, 
and Practices. New York: Harper & Row.  Sid. 106 
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uppåtgående och nedåtgående kommunikation hamnat i fokus88. Dessutom är det 
ofta så att anställda föredrar så kallad face-to-face kommunikation med 
överordnade. Detta är ett bra exempel på hur de två kommunikationstyperna kan 
samverka, eftersom sändaren kan få omedelbar feedback från mottagaren. Det är 
emellertid sällan den här typen av kommunikation äger rum, då det idag ska 
skickas ut mer information till fler människor på kortare tid och då förlitar man 
sig ofta på den snabbaste tillgängliga formen av kommunikation, som till exempel 
e-mail, telefon och memos. Denna kommunikationsform är inte alltid den mest 
effektiva ur mottagarens synvinkel89. 

3.2.2 Horisontell kommunikation 

Den horisontella kommunikationen är en viktig, men traditionellt undervärderad 
del av kommunikationsprocessen inom organisationer. En av de vanligaste 
formerna av horisontell kommunikation är den som äger rum på en avdelning eller 
inom en arbetsgrupp. Andra former är kommunikation mellan olika avdelningar90. 
Eftersom klassiska författare inom ämnet främst behandlar vertikal 
kommunikation så ligger ofta fokus på just denna typ av kommunikation. Den 
horisontella kommunikationen har inte fått lika mycket uppmärksamhet trots att 
detta verkar vara den mest använda inom många organisationer91.  

Enligt Simpsons studier blir den horisontella kommunikationen allt vanligare ju 
längre ner i organisatoriska hierarkier man kommer. Detta faller sig ganska 
naturligt då det helt enkelt finns fler individer på de lägre nivåerna 92. Som tidigare 
nämnts är det även mer naturligt att kommunicera med personer på samma nivå 
som en själv. Kommunikation inom en avdelning är av yttersta vikt för att uppnå 
effektiv systemhantering93. Det är ofta omöjligt för en organisation att ha så väl 
utarbetade direktiv och instruktioner att ingen diskussion krävs inom arbetslaget. 
Enligt Katz och Kahn är det bra att lämna viss uppgiftsanknuten kommunikation 
till den operativa nivån. Detta eftersom om det inte finns några problem att lösa 
kan innehållet i kommunikationen bli både irrelevant och destruktivt för 
organisationens funktioner94.  

Horisontell kommunikation introducerar flexibilitet inom organisationer och den 
kan även underlätta problemlösning, att dela med sig av information samt att 

                                                 
88 Daniels, Tom D., Spiker, Barry K. & Papa, Michael J. (1997). Perspectives on organizational 
communication . Madison, Wis. Brown & Benchmark. Sid. 117 
89 ibid. Sid. 116 
90 Flaa, P., Hofoss, D., Holmer-Hoven, F., Medhus, T., Rönning, R. Översättning: Andersson, Sten 
(1998) Introduktion till organisationsteori. Studentlitteratur, Lund. Sid. 135-136 
91 Hall, Richard H (1999) Organizations: structures, processes, and outcomes. Upper Saddle 
River, N.J. : Prentice Hall. Sid. 175 
92 Simpson, Richard L. (1969) Vertical and Horizontal Communication in Formal Organizations. 
Administrative Science Quarterly, 14 Sid. 192  
93 Katz, Daniel & Kahn, Robert L. (1966). The Social Psychology of Organizations, rev. ed. New 
York: John Wiley. 
94 Katz, Daniel & Kahn, Robert L. (1966). The Social Psychology of Organizations, rev. ed. New 
York: John Wiley. 
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koordinera arbetsuppgifter mellan olika arbetsgrupper. Interaktion mellan kollegor 
är bara en typ av horisontell kommunikation. 95 

En annan mycket viktig del är den kommunikation som förkommer mellan 
organisationens medlemmar i olika avdelningar. Det har forskats mycket lite inom 
detta ämne, mest på grund av att den här typen av kommunikation traditionellt sett 
inte ska existera för att kommunikationen ska bli optimal96. I nästan varje 
traditionell organisation ska kommunikationen enligt gamla teorier gå genom 
hierarkin tills den når rätt mottagare. Kommunikationen ska alltså gå genom den 
avdelning som är över de två avdelningar som ska kommunicera med varandra så 
att övre avdelningar är medvetna om innehållet i och syftet med 
kommunikationen. Verkligheten ser dock annorlunda ut. Det är väldigt mycket 
kommunikation mellan avdelningarna som aldrig går vägen genom de övre, detta 
på grund av att de övre avdelningarna skulle bli överbelastade om allt skulle 
passera hos dem. Varje process skulle även bli väldigt tidskrävande. För att hålla 
de övre avdelningarna informerade om vad som sägs mellan avdelningarna så kan 
det vara bra att dokumentera det som åstadkommits och sända det till de 
överordnade97.  

Daniels m.fl. identifierar vissa problem med den horisontella kommunikationen 
mellan olika avdelningar. Dessa problem uppstår oftast på grund av rivalitet, 
territorietänkande samt bristande motivation. Det kan även vara så att 
organisationen har ett mycket strikt kommunikationsnät med fasta linjer upp och 
ner inom organisationen och detta kan leda till att man blir hämmad inför de 
värderingar och förväntningar som horisontell kommunikation för med sig98.  

Inom organisationer som är uppgiftsanknutna är rivalitet ett stort problem. Man 
vill inte ha hjälp av andra avdelningar och inte heller hjälpa, då man tycker att det 
är den egna avdelningens prestation som räknas. Bristande motivation är dock det 
största problemet när det gäller kommunikation mellan avdelningar. Detta på 
grund av att organisationens medlemmar inte är villiga att lägga ner den extra tid 
och energi som krävs för att den horisontella kommunikationen ska vara effektiv. 
De man kommunicerar med dagligen när det gäller arbetsrelaterade frågor och 
dylikt finns ofta nära, rent geografiskt. Det räcker att gå till rummet bredvid eller 
ringa till den man vet kan besvara den fråga man har. För att kommunicera med 
en annan avdelning måste man ta sig till en avdelning som är främmande samt att 
man måste kommunicera med främmande människor för att hitta rätt person att 
tala med99.  

Trots att det i teorin går att beskriva hur den optimala mixen av vertikal och 
horisontell kommunikation bör se ut, så finns det enligt Hall en annan aspekt av 
                                                 
95 Hall, Richard H (1999) Organizations: structures, processes, and outcomes. Upper Saddle 
River, N.J. : Prentice Hall. Sid. 176-177 
96 ibid. Sid. 176-177 
97 ibid. Sid. 177 
98 Daniels, Tom D., Spiker, Barry K. & Papa, Michael J. (1997). Perspectives on organizational 
communication . Madison, Wis. Brown & Benchmark. Sid. 118-119 
99 ibid. Sid. 120 
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kommunikationen mellan kollegor att ta i beaktning. Kommunikation mellan just 
kollegor tenderar att baseras på gemensamma värderingar, och eftersom 
kommunikation skapar solidaritet och gemenskap inom gruppen så utvecklar 
gruppen en form av kollektiv respons till omvärlden och ibland även till resten av 
organisationen. Detta medför även en kollektiv uppfattning eller inställning till 
den kommunikation som man tar emot eller passerar vidare inom organisationen. 
Detta kan störa kommunikationsprocessen på så sätt att en avdelning kan uppfatta 
ett meddelande helt annorlunda än vad avsikten var från början100. 

3.3 Kommunikationstyper 

I vilken utsträckning formell och informell kommunikation används inom 
organisationer beror på dess komplexitet, stabilitet, storlek och 
organisationskultur. Generellt ökar kommunikationens formalitet i takt med att 
organisationen växer och blir mer komplex. Om organisationen befinner sig i en 
snabbt förändrande omvärld krävs det inte lika mycket formella kanaler. Detta till 
skillnad från väldigt byråkratiska organisationer där regelbundenhet och bestämda 
processer kräver mer formalitet101.  

3.3.1 Formell kommunikation 

Daniels med flera beskriver formell kommunikation som den kommunikation som 
sker genom officiella kanaler mellan de olika organisatoriska positionerna 102. De 
menar att den ofta används av ledningen för att informera de anställda om 
viktigare organisatoriska händelser eller aktiviteter och att besvara rutinfrågor. 
Exempel på skriftlig formell kommunikation är enligt Bryson policydokument, 
manualer, planeringsdokument, utvärderingsformulär, arbetsbeskrivningar, e-mail 
och intranät. Dessa innefattar både dokument i pappersform och i elektronisk 
form. Formell kommunikation kan även vara muntlig i form av exempelvis tal, 
möten, utvärderingssamtal eller formella diskussioner103.  

Bryson menar vidare att om den formella kommunikationen ska vara effektiv och 
trovärdig bör den vara öppen och tidsenlig. Organisationens medlemmar ska i 
möjligaste mån informeras om viktiga händelser som kan påverka dem, eller deras 
arbete, innan de uppstår. Chefer bör uppmana sina anställda att ge formell 
feedback och idéer till förbättring. De anställda ska uppmuntras till att ge den här 
typen av formell feedback när de så önskar och inte enbart när ledningen vill ta 
emot den. Här är det dock viktigt att ta i beaktning det faktum att en del feedback 
kan störas av att den anställda exempelvis väljer att enbart säga positiva saker för 

                                                 
100 Hall, Richard H (1999) Organizations: structures, processes, and outcomes. Upper Saddle 
River, N.J. : Prentice Hall. Sid. 176 
101 Bryson, Jo. (1999). Effective Library and Information Centre Management. Aldershot Gower. 
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att imponera på sina överordnade. Alternativt väljer den anställda att betona andra 
personers problem eller brist på engagemang för att själv framstå som bättre104. 

Formell kommunikation används även enligt Bryson för att förmedla information 
till kollegor, kunder och andra intressenter. Exempel på detta kan vara 
personaltidningen, företagstidningar eller hemsidor. Elektroniska meddelanden 
kan också förmedlas mellan avdelningar och individer angående problem, beslut 
som har fattats eller aktiviteter som kan påverka dem. Den här typen av rapporter 
skickas ofta vidare till andra avdelningar och individer i informationssyfte105.  

3.3.2 Informell kommunikation 

Informell kommunikation uppstår enligt Bryson som en del av den sociala 
relationen mellan människor. Den är inte bunden till hierarkin, arbetsrelationer 
eller arbetsaktiviteter. Informell kommunikation fungerar som ett komplement till 
formell kommunikation106. Informella kommunikationssystem uppstår när 
informationen som överförs genom det formella systemet är otillräcklig eller 
tvetydig107.  

Den mest kända typen av informell kommunikation är den som kallas för 
”grapevine”108. Användningen av ordet grapevine som en synonym till informella 
kommunikationssystem började under amerikanska inbördeskriget som en 
beskrivning för de telegrafledningar som hängde fastsurrade i träden på ett sätt 
som liknade vinrankor (grapevines). Systemet var inte helt tillförlitligt så termen 
applicerades snart på alla former på inofficiell kommunikation109. Den här typen 
av kommunikation är snabb och väldigt selektiv. Den kan dock ge ledningen 
insikt i de anställdas attityder och hjälpa till att sprida användbar information110.  

Vid informell kommunikation kommunicerar organisationens medlemmar direkt 
med varandra och utanför det formella organisationsmönstret och de reglerade 
kanalerna. Två huvudskäl till varför informell kommunikation äger rum är enlig 
Flaa m.fl.: 

• Att det är helt enkelt en nödvändighet för att arbetet ska kunna utföras. 
De formella kanalerna kan inte täcka alla de informationsbehov som 
finns. Organisatoriska processer är dessutom ofta alltför komplicerade 
för att kunna regleras av formella kanaler fullt ut. 
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• Att människor har ett behov av att etablera band, uttrycka känslor och ge 
ris och ros till varandra oberoende av regleringar och kanaler. Den här 
typen av kontakt är viktig för att man ska kunna känna tillfredsställelse 
med jobbet och får motivation för arbete. Detta påverkar alltså den totala 
effektiviteten inom organisationen111. 
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4  Teoretisk utgångspunkt 

4.1 Communication Systems/Situations Model (CSM)112 

Då kommunikation är en så komplex företeelse är det svårt att utpeka en generell 
modell eller teori som kan fungera som ett ramverk för alla 
kommunikationssystem. Detta dels på grund av att ny teknik har gjort utbudet av 
kommunikationssystem större och dels på grund av att de traditionella systemen 
har utvecklats och förbättrats avsevärt113. Många teoretiska modeller omfattar 
endast en del av de befintliga kommunikationssituationerna, exempelvis modeller 
som koncentrerar sig enbart på masskommunikation114.  

Detta är något som uppmärksammats av Leah A. Lievrouw och T. Andrew Finn, 
som har utvecklat en modell, Communication Systems Model (CSM), vars syfte 
är att undersöka variationen av mänsklig kommunikation i de olika 
kommunikationssystemen och att identifiera ett antal dimensioner som är lika för 
alla former av kommunikationsbeteende. Dessa dimensioner används för att skapa 
en mall för att förstå kommunikation inom en given social kontext 115. 

De underliggande antaganden som CSM baseras på är: 

• Större delen av mänskligt kommunikationsbeteende är ägnat åt att 
identifiera och kontrollera osäkerhet i omvärlden. 

• Sociala organisationer är en mekanism genom vilken individer 
försöker reducera osäkerheten, men organisationen i sig har den 
effekten att behovet av information och kommunikation ökar.  

• Information blir allt viktigare i det moderna samhället. 

• Individers informationssökningsbeteende förändras i takt med att den 
sociala kontexten förändras. 

• Individers informationskällor och antalet kommunikationspartners 
tenderar att öka. 

                                                 
112 Modellen kallades från början Communication Systems Model, då forskarna definierade ett 
kommunikationssystem som en samspelande uppsättning av sociala och teknologiska 
omständigheter som underlättar förmedlingen av mening mellan människor. Det visade sig dock 
att originalnamnet fick många läsare att tro modellen var till för att klassificera mediasystem. På 
grund av detta ändrades namnet till Communication Situations Model för att klargöra och 
återupprätta syftet med modellen. Livrouw, L.A och Finn, T.A. (1996), New information 
technologies and informality: comparing organizational information flows using the CSM, 
International Journal of Technology Management. Special Issue on Informal Information Flow 
Vol. 11, Nos ½, sid. 40-41 
113 Lievrouw, L.A. & Finn, T.A. (1990). Identifying the Common Dimensions of Communication: 
The Communication Systems Model. Mediation, Information and  Communication; Information 
and Behavior. Vol. 3 Sid. 37-38 
114 ibid. Sid. 38 
115 ibid. Sid. 38 
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• Kommunikationsnätverk bland individer har en tendens att finnas kvar 
även när de inte används116. 

Dessa antaganden är inte nödvändiga för att stödja CSM, men de härstammar från 
kommunikationsteori och generell systemteori och har blivit en del av den 
arbetsmiljö i vilken de flesta kommunikationsstudier har genomförts117. Det finns 
emellertid ytterligare två antaganden som är underförstådda i litteraturen som 
forskarna motsätter sig. Det första antagandet är att kommunikatörer föredrar, 
eller borde föredra, kommunikationssystem som i så hög grad som möjligt 
imiterar face-to-face kommunikation. Lievrouw och Finn hävdar att 
kommunikatörer väljer kommunikationskanaler selektivt och strategiskt beroende 
på situationen och syftet. Det andra antagandet som tillbakavisas är att 
kommunikatörer vä ljer kanaler i första hand baserat på dess effektivitet i 
förmedlingen av ett meddelande. De menar istället att system används effektivt 
eller ineffektivt beroende på kommunikatörens personliga preferenser och syften. 
Valet av kommunikationskanaler är alltså i allra högsta grad subjektivt118.  

Forskarnas grundläggande utgångspunkt är att det är kommunikationsbeteendet 
och inte teknologin som driver utvecklingen, implementeringen och acceptansen 
av kommunikationssystem. De började i själva verket genom att titta på tekniken, 
men drog snart slutsatsen att det intressanta med teknologin är hur människor går 
tillväga och använder sig av den och inte tekniken i sig. Denna utgångspunkt 
grundar sig i flera antaganden. För det första att individer uppfattar omvärlden 
mycket subjektivt. För det andra att kommunikationsbeteende existerar i en social 
kontext som hjälper kommunikatören att organisera dessa uppfattningar. För det 
tredje att människor delar dessa organiserade uppfattningar, det vill säga 
kommunicerar, för att kunna skapa mening. De ser alltså på kommunikation som 
en socialt konstruerad aktivitet119. 

Som tidigare nämnts är det svårt att finna en modell som är generellt gällande när 
det handlar om kommunikation. Forskare inom ämnet har mest studerat 
kommunikationssystem i enlighet med mer eller mindre godtyckliga strukturella 
kriterier, som tagits från traditionell kommunikationsforskning. Resultatet av detta 
har blivit ett antal isolerade resultat som inte har integrerat beteende, system och 
social kontext. CSM är en ansats att integrera just dessa element i en modell120.  

Modellen består av två huvuddelar. Första delen är dimensioner av 
kommunikationsbeteende och den andra delen är den sociala kontexten av detta 
beteende121.  

                                                 
116 ibid. Sid. 39. 
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4.1.1 Dimensioner av kommunikationsbeteende 

Kommunikationsbeteendet är det mest centrala i CSM. Beteendet i en 
kommunikationssituation kan, enligt forskarna, sägas bestå av tre dimensioner: 
tidsfaktorn, involveringen och kontroll122. 

Tidsfaktorn behandlar medvetenheten om tiden i en given 
kommunikationssituation. Detta innefattar tanken om förmedling över tid och hur 
medvetna kommunikatörerna är om tidsfaktorn vid kommunikation. 
Kommunikatörer är mer medvetna om tidsfaktorn när de använder sig av system 
som traditionell brevskrivning eller telefonsvarare. De är däremot mindre 
medvetna om den när de kommunicerar face-to-face eller via telefon. Vanlig 
brevskrivning kan alltså anses vara ett exempel på en kanal med hög tidsfaktor, 
den här sortens kommunikation är alltså icke-simultan. Exempelvis face-to-face 
kommunikation har å andra sidan låg tidsfaktor och är simultan123. 

Involvering har att göra med i vilken utsträckning kommunikatören är involverad 
kognitivt, känslomässigt och sinnesmässigt i en kommunikationssituation. Denna 
dimension anses vara den mest komplexa av de tre och den tar i beaktning både 
fysiskt och psykologiskt avstånd 124. 

Kontroll är i hur hög grad en kommunikatör kan påverka en viss 
kommunikationssituation. Detta kan illustreras med en skala som går från sändar-
kontroll, till mottagar-kontroll. I mitten på skalan ligger delad kontroll, där de 
inblandade i kommunikationssituationen har lika stor kontroll. Noteras bör att 
denna dimension egentligen består av två aspekter av kontroll, graden av kontroll 
samt balansen eller symmetrin av kontroll mellan kommunikatörerna 125. 

Nedan presenteras en illustration som representerar dimensionerna och deras 
förhållande till varandra (se figur 6)126.  
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Fig. 6 Dimensioner av kommunikationsbeteende127 

I figur 6 kan man sedan applicera exempel på kommunikationskanaler och genom 
dess placering se hur de förhåller sig till varandra. Figur 7 indikerar de relativa 
positionerna av ett antal kommunikationskanaler som vanligtvis är simultana, 
face-to-face, telefon, TV och radio 128. De är alla simultana system, men skiljer sig 
så till vida att telefonsamtal på samma sätt som face-to-face tillåter båda parter att 
interagera, medan TV och radio helt överlåter kontrollen över kommunikationen 
till sändaren. Dessutom anses TV vara mer involverande än radio, då det erbjuder 
mer stimulans i form av både ljud och bild till skillnad från radio 129. 
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Fig. 7 exempel på hur kommunikationskanaler kan placeras inom 
CSM130 

4.1.2 Kommunikationens sociala kontext 

De ovan beskrivna dimensionerna existerar enligt forskarna i en social kontext. 
Den sociala kontexten beskrivs utifrån tre huvudelement som har som intention att 
representera den omgivande kontexten i sin helhet. De tre elementen är: 

• Den rådande kulturen som omsluter en viss kommunikationssituation, det 
vill säga de sociala förväntningarna vid en viss tid, plats eller med en viss 
person.  

• Den specifika relationen mellan kommunikatörer inom den ovan nämnda 
kulturen. 

• Det exakta innehållet eller meningen som ska förmedlas mellan 
kommunikatörerna, alltså själva meddelandet, vilka har en specifik 
relation till varandra (se figur 8)131.  

Som man kan se påverkar varje lager av den sociala kontexten varandra. Kulturen 
tenderar att influera vilka relationstyper som är tillåtna och vilket beteende som 
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anses lämpligt. Likaså tenderar relationerna att influera vilken innehåll ett 
meddelande har132. 

 

 

Fig. 8 den sociala kontexten133 

De två huvuddelarna av CSM, det vill säga de tre dimensionerna av 
kommunikationsbeteende och kommunikationens sociala kontext, kan nu 
kombineras till en figur som presenterar CSM i sin helhet (se figur 9)134. 

 

                                                 
132 Livrouw, L.A och Finn, T.A. (1996), New information technologies and informality: 
comparing organizational information flows using the CSM, International Journal of Technology 
Management. Special Issue on Informal Information Flow Vol. 11, Nos ½, Sid. 31 
133 Lievrouw, L.A. & Finn, T.A. (1990). Identifying the Common Dimensions of Communication: 
The Communication Systems Model. Mediation, Information and  Communication; Information 
and Behavior. Vol. 3 Sid 56  
134 ibid. Sid. 55-57 
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Fig. 9 CSM som helhet135 

 

Forskarna har i figur 9 valt att placera dimensionerna i mitten av cirklarna som 
representerar den sociala kontexten, men framhåller dock att det ena inte är mer 
centralt än det andra. Placeringen ska snarare visa att kommunikation inte kan äga 
rum utan att ta med kultur, relationer och innehåll i beräkningen136. Den sociala 
kontexten är även mer statisk i sin struktur och förändras inte lika lätt som de mer 
dynamiska dimensionerna.  

4.2 Formell vs. informell kommunikation - CSM som 
redskap 

När individer inom en organisation utbyter information väljer de enligt författarna 
att använda sig av de kanaler som de anser vara bäst lämpade beroende på vad de 
vill förmedla och till vem, vilka kanaler som finns tillgängliga och andra faktorer 
som är relevanta för dem exempelvis kostnad och tid. Informationsflöden inom 
organisationer är situationsbundna och beroende på de uppfattningar och 
komplexa relationer som finns mellan de inblandade i 
kommunikationssituationen137.  

Organisatoriska informationsflöden delas traditionellt in med hjälp av olika 
termer. En av de mest varaktiga av dessa indelningar är formell och informell 

                                                 
135 ibid. Sid. 55 
136 ibid. Sid. 55 
137 Livrouw, L.A och Finn, T.A. (1996), New information technologies and informality: 
comparing organizational information flows using the CSM, International Journal of Technology 
Management. Special Issue on Informal Information Flow Vol. 11, Nos ½, Sid. 29 
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kommunikation som behandlats ovan. Trots att dessa termer ibland har använts 
för att beteckna en viss typ av meddelande, så anses kommunikation vara formell 
eller informell beroende på vilka kanaler som används. Formellt utbyte innefattar 
enligt Lievrouw och Finn bland annat tryckt material, möten eller annan 
dokumenterad information. Informella utbyten å andra sidan tenderar att vara 
oplanerat personligt samspel som lämnar lite eller ingen dokumentation efter 
sig138. 

Dock har meningen och användningen av formell och informell kommunikation 
inom organisationer förändrats i och med den mängd av nya 
kommunikationskanaler som har introducerats under de senaste åren. Författarna 
uppmärksammar en något paradoxal situation som uppstått då många typer av 
kommunikation numera är både mer informella och lättare att dokumentera139. 
Formell/informell är inte längre enbart en funktion beroende på vilken kanal som 
används, framför allt då många kommunikationssituationer uppmuntrar till att 
använda flera kanaler simultant. Eftersom kommunikatörernas uppfattning av den 
totala informationsmiljön förändras, så är formalitet i själva verket enligt Lievrow 
och Finn en föränderlig och flytande kvalitet vid alla typer av informationsutbyte. 
De nya informationsteknologierna verkar frambringa ett mer informellt samspel 
vare sig kommunikationen är face-to-face eller inte140. 

Forskarna menar att man lättare kan förstå begreppen informell respektive 
informell kommunikation utifrån CSM. De har jämfört dessa två typer för att se 
hur de skiljer sig, inte enbart baserat på vilka kanaler som används utan på 
faktorerna som CSM grundar sig på141. 

Formalitet (eller informalitet) omgärdas av den rådande organisationskulturen i 
den aktuella organisationen. Studier i organisationskultur har visat att vissa 
organisationer karaktäriseras av regelbundna och relativt strikta relationer mellan 
över- och underordnad, beslutsfattande processer, förväntningar på de anställdas 
beteende och prestation och offentliga presentationer av organisationens image. 
Den här typen av organisationer kan anses vara mer formella. Å andra sidan finns 
det organisationer som är mer flexibla när det gäller dessa aspekter och kan alltså 
anses vara mer informella. I båda fallen förväntas organisationskulturen avspeglas 
i personalens kommunikationssätt. Exempelvis förväntas organisationskulturen i 
en etablerad bank skilja sig avsevärt från en liten, högteknologisk forsknings- och 
utvecklingsgrupp och personalens kommunikationsbeteende förväntas i sin tur att 
se annorlunda ut142.  

Kultur, relation och innehåll är de delar som utgör organisationens sociala kontext 
och anses vara modellens mest stabila aspekter när det gäller informationsflöden. 
Dessa utgör ett makroperspektiv av vad som påverkar informationsflöden, 
eftersom de existerar mer eller mindre konstant under organisationens livscykel. 
                                                 
138 ibid. Sid. 29 
139 ibid. Sid. 30 
140 ibid. Sid. 30 
141 ibid. Sid. 30 
142 ibid. Sid. 34 
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De återstående tre elementen, tidsfaktorn, involveringen och kontrollen, påverkar 
informationsflödet på mikronivå under den specifika 
kommunikationssituationen143. 

För att illustrera dessa tre dimensioner har forskarna valt att ge ett par exempel. 
Det första exemplet är en öppen, informell organisation där en mjukvarudesigner 
försöker hinna bli klar med en viss produkt innan dess deadline. Hon behöver mer 
information om produktens målgrupp och beslutar sig för att ringa en nära vän 
som arbetar med marknadsföringen för samma produkt på en annan avdelning. 
Detta istället för att skicka ett meddelande till sin överordnade via e-mail eller 
söka informationen i det dokument hon fick i samband med att utvecklingen av 
produkten påbörjades. Genom att titta på tidsfaktorn så kan man anta att hon 
upplevde att hennes tid var begränsad och att hennes vän kunde ge henne 
snabbare svar än de andra alternativen. Sett från involveringsaspekten kan hon 
känna mer samhörighet med sin arbetskamrat än med sin överordnade. Det 
informella samtalet kan erbjuda mer kognitiv involvering eftersom hon kan be sin 
vän klargöra det som verkar otydligt samt att komma med spekulationer. När det 
kommer till kontrollaspekten kan hon känna att hon har mer, eller jämnare, 
kontroll när hon talar med sin arbetskamrat än med sin överordnade144.  

Det andra exemplet är taget från en mer formell kontext. En chef på ett stort 
fabriksföretag behöver etablera en ny produktprocess på grund av att miljölagarna 
ha ändrats. Han beslutar att skicka ett memo till alla förmän där han beskriver 
förändringen och dess implementering istället för att hålla ett möte med dem. Det 
kan förutsättas att chefen vill att förändringen ska genomföras så snart som 
möjligt (tidsfaktorn) och för att vara säker på att den nya proceduren beskrivs 
konsekvent och tydligt (kontroll). Han kan även vilja signalera sin personliga 
distans från beslutet helt enkelt genom att poängtera att förändringen är en följd 
av en extern lagändring (involvering). Han vill dessutom kontrollera den 
personliga interaktionen genom att förmedla informationen genom en kanal som 
begränsar feedback145. 

Båda dessa exempel är beroende på hur de inblandade ser på det och hade kunnat 
utspela sig annorlunda om andra individer hade varit inblandade. Forskarna menar 
att det är svårt att kategorisera det första exemplet som informellt endast på grund 
av det gällde kommunikation över telefon, eller det andra som formellt bara för att 
ett memo skickades. I själva verket hade det andra exemplet förmodligen 
utvecklats helt annorlunda om det hade utspelat sig i den första organisationen och 
vice versa. Istället kan man se att nät av samspelande faktorer uppstår vid varje 
interaktion eller förmedling, vilket leder till ett stort urval av möjliga typer av 
informationsflöden146.   

                                                 
143 ibid. Sid. 34-35 
144 ibid. Sid. 35 
145 ibid. Sid. 35 
146 ibid. Sid. 36 
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Organisatoriska informationsflöden är alltså väldigt föränderliga. De är beroende 
på de tillgängliga teknologiska och sociala resurserna inom informationsmiljön, 
på kulturella, relationsmässiga och innehållsmässiga aspekter samt 
kommunikatörers uppfattningar om informationsflödet. CSM föreslås som en 
modell för att integrera dessa olika element och för att jämföra olika 
informationsflöden147.  

Som figur 10 visar förändrar organisationer sin informationsmiljö i respons till 
organisationsmedlemmarnas behov eller uppfattningar, ju mer beroende en 
organisation är av nya informationstekniker desto mer informell blir den sociala 
kontexten148. På grund av detta är det mer troligt att organisationens medlemmar 
upplever informationsutbytet som låg tidsmedvetenhet, hög involvering och mer 
symmetrisk eller balanserad kontroll149. 

 

 

Fig. 10 formella/informella informationsflöden150 

                                                 
147 ibid. Sid. 36 
148 ibid. Sid. 36 
149 ibid. Sid. 36 
150 ibid. Sid. 36 
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Forskarna gör i Figur 10 en jämförelse mellan formella och informella 
informationsflöden sammankopplat med nya informationstekniker. Den föreslår 
att informationsflöden i miljöer med mycket ny teknik tenderar att vara mindre 
formell än flöden inom organisationer som är mer beroende av traditionella 
informationskanaler. I Figur 11 summeras några av de skillnaderna mellan 
informerande och involverande informationsmiljöer151. Generellt sett kan 
traditionella miljöer betraktas som informerande (envägskommunikation, 
instruerande och hårt strukturerad), medan miljöer med mer ny teknik kan anses 
vara mer involverande (flervägskommunikation, interagerande och löst 
strukturerad). Konventionell teknik, eller informerande informationsmiljöer, 
uppmuntrar till en social kontext där kulturen reflekterar en linjär, 
envägskommunikation inom organisationer. Därför tenderar relationerna att bli 
opersonliga och meddelandets innehåll mer uppgiftsanknutet. Tvärtemot detta så 
främjar den nya tekniken, eller den involverande informationsmiljön, en kultur 
som är mer reflexiv, icke- linjär och deltagande. Dessutom blir relationerna mer 
personliga och innehållet mer personligt eller socialt152. 

                                                 
151 ibid. Sid. 38 
152 ibid. Sid. 36-37 
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Fig. 11 informationsmiljöer153 

Den föränderliga informationsmiljön antyder enligt Lievrouw och Finn vissa 
följder för organisatoriska informationsflöden. 

• I den nya teknologiska miljön är individer högre värderade och mer 
pålitliga informationskällor. Individer kan tillfrågas, konverseras med, 
utmanas eller kritiseras till skillnad från mer formella källor. Detta kan få 
viktiga följder när det kommer till ledarskapsstilar då de anställda söker 
information från individer hellre än från dokument eller liknande. 

• Balansen när det gäller kontroll över informationsflöden inom den nya 
informationsteknologin kan leda till mer decentraliserade former av 
beslutsfattande. Många organisationer försöker dock bevara de gamla 
kontrollmönstren genom att skapa teknologiska barriärer när det gäller 
horisontell eller uppåtgående kommunikation, exempelvis genom e-mail 
systemen. 

                                                 
153 ibid. Sid. 37 
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• Den involverande informationsmiljön och motsvarande informaliteten kan 
skapa en viss atmosfär i vissa organisationer som leder till kreativitet och 
innovation. Detta kan vara nyckeln till produktivitet i exempelvis 
forsknings- och utvecklingsgrupper, men kan göra en organisation som 
utför rutinmässigt arbete mycket instabil. 

• Nya samarbetsmönster kan uppstå eftersom den nya tekniken har 
kapacitet att eliminera behovet av fysisk närhet i vissa situationer. Den 
här typen av samarbete kan komma att överbrygga inte bara fysiskt 
avstånd utan även kulturella och nationella hinder.  

• Informalitet kan leda till att individer oftare uttrycker 
meningsskiljaktigheter eller till och med hamnar i konflikt, vilket under 
mera formella omständigheter hade kunnat undertryckas. En viss mängd 
konflikt kan anses önskvärt för organisatorisk tillväxt och utveckling, 
medan för mycket eller fel typ kan vara destruktivt154 

                                                 
154 ibid. Sid. 38-39 
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5 Metod 

5.1 Val av metod 

Vi har i vår undersökning valt att använda oss av en kvalitativ forskningsansats på 
grund av att vi anser att det bäst motsvarar vår utgångspunkt. Vi har valt att 
konkretisera en modell på ett verkligt fall i form av en organisation. Då modellen 
bygger på individers upplevelser av den sociala kontexten de befinner sig i och 
hur de beter sig i olika kommunikationssituationer var en kvalitativ utgångspunkt 
ett, för oss, självklart val. Att försöka kvantifiera en företeelse av det här slaget 
finner vi mycket svårt, då det rör sig om mycket komplexa och situationsbundna 
fenomen som kräver tolkning såväl av undersökningsobjektet som av forskaren.   

5.2   Organisationsbeskrivning 
Den valda organisationen är en del av en koncern som är världsledande inom 
tillverkning och utveckling av plaströrsystem. De har tillverkat polyetenrör155 
sedan 1955 och därefter successivt utvecklat sitt kunnande och sitt utbud för att 
kunna erbjuda kompletta rörsystem. I Sverige tillverkas och säljs rör som är allt 
från 16 mm till 2400 mm. Man tillverkar hög- respektive lågtryckssystem där 
högtrycksrör främst innefattar vatten- och avloppsrör samt gasledningsrör. 
Lågtrycksrör omfattar i sin tur exempelvis vägtrummor och dagvattensystem.  

Organisationen består av 58 anställda. Av dessa är 33 stycken kollektivanställda 
och resten tjänstemän. 

Organisationsstrukturen är typiskt hierarkisk (se figur 12, organisationsplan). 
VD:n för organisationen är placerad i Danmark, därefter finns platschefen och 
under honom två så kallade stödfunktioner i form av reception/kundtjänst och 
dataavdelning. Organisationen består sedan av tre huvudavdelningar. Den ena är 
administration/ekonomi som består av en ekonomiansvarig och två 
ekonomiassistenter. Den andra är försäljningsavdelningen som har en 
försäljningschef som är verksam på annan ort. Avdelningen består av innesäljare 
och utesäljare. Under den här avdelningen befinner sig även logistikansvarig och 
lagerpersonal. Den tredje och största avdelningen är produktionsavdelningen som 
leds av en produktionschef. Underordnade denna är kvalitetsansvarig och två 
produktionsledare. Kvalitetsavdelningen har hand om kontroll och 
produktprovning. Den ena produktionsledaren har ansvar för den ordinarie 
produktionen som är indelat i tre skift om sex personer i varje skift. Den andra 
produktionsledaren ansvarar för den avdelning som benämns Prefab. 
Prefabavdelningen arbetar utifrån kundernas önskemål med att skära till och 
framställa specialbeställda rör som inte ingår i standardproduktionen. 

 

                                                 
155 En typ av plast som är vanligt förekommande vid tillverkning av bland annat plaströr. 
(http://www.ne.se 2004-04-07)    
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Fig. 12 organisationsplan, översikt 

Organisationens verksamhet är en traditionell fabriksorganisation som tillverkat 
rör under en tidsperiod på 50 år. Även om metoderna och råmaterialet förändras 
kontinuerligt är tillverkningsprocessen nästan densamma som för 50 år sedan. Av 
organisationsstrukturen att döma tycks även den vara av det traditionella slaget 
med tydliga hierarkiska nivåer inom organisationen. Detta anser vi vara ett 
intressant fenomen att titta närmare på, då många organisationer i dagsläget gärna 
vill vara moderna och nytänkande när det gäller organisationsstruktur och intern 
kommunikation. Kanske kan man lära sig något från en organisation som fungerat 
på liknande sätt under decennier.       

Om man tittar på ovanstående organisationsplan, som är en beskrivning av 
organisationens uppbyggnad (figur 12), kan en jämförelse göras med 
matrisstrukturen som visas i figur 1. Matrisstrukturen visar på en tydlig 
ansvarsfördelning mellan de olika avdelningarna och varje avdelning ansvarar för 
sitt område. Den undersökta organisationens struktur är uppbyggd på liknande sätt 
där till exempel försäljningsavdelningen uteslutande sköter all försäljning av 
företagets produkter och där produktionsavdelningen ansvarar för all typ av 
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produktion. Således kan sägas att de för- och nackdelar som presenterades i 
samband med figur 5 även till stor del kan appliceras på den undersökta 
organisationens struktur.   

5.3 Varför CSM? 

Vår målsättning är att applicera CSM på ett praktiskt exempel i form av en 
organisation och använda oss av den i syfte att belysa organisationens 
kommunikationsmiljö genom att titta på specifika kommunikationssituationer.  

Inledningsvis hade vi svårigheter med att komma fram till hur vi skulle 
konkretisera modellen, då den är helt situationsbunden och vår ambition från 
början var att kartlägga den interna kommunikationen i sin helhet. Att beskriva 
kommunikationsmiljöer i generella termer och ge en helhetsbild över hur den 
interna kommunikationen fungerar i en organisation insåg vi vara en mycket 
komplex uppgift.  

Vi beslöt oss istället för att utgå ifrån modellens förutsättningar och koncentrera 
oss på kommunikationssituationer, då vi anser att vi får ett tydligare och mer 
strukturerat angreppssätt. Vi kan genom modellens indelningar av kommunikation 
lättare placera in valda kommunikationssituationer i en kontext och därmed få en 
uppfattning om hur kommunikationsmiljön ser ut i den valda organisationen.  

Modellen presenterar tre dimensioner av kommunikationsbeteende som vi anser 
tar upp intressanta aspekter av kommunikation. Dessa tre dimensioner är kontroll, 
involvering samt tidsfaktor och genom att studera valda 
kommunikationssituationer utifrån dessa dimensioner anser vi att man kan få en 
bild av kommunikationsmiljön i den valda organisationen. Exempelvis kan vi se 
vem av kommunikatörerna som har kontroll över kommunikationssituationen och 
därigenom se om eventuella hierarkiska nivåer bidrar till att kontrollen över 
kommunikationssituationen förläggs till den överordnade.  

Den sociala kontexten kan liksom dimensionerna bidra till att ge en bild av 
kommunikationsmiljön. Enligt modellen består den sociala kontexten av kultur, 
relation och innehåll. Varje del av den sociala kontexten står i ständig förbindelse 
till varandra. Kulturen har till exempel en tendens att påverka vilka relationer som 
är tillåtna inom organisationen och vilket beteende som anses lämpligt. De tre 
dimensionerna och den sociala kontexten bildar alltså, som tidigare nämnts, 
gemensamt CSM. 

Således är vår ambition att testa relevansen av en objektiv modell som utger sig 
för att beskriva verkligheten. Detta gör vi genom att använda oss av en kvalitativ 
metod som ger en mer subjektiv syn på verkligheten.  

5.4 Kvalitativa intervjuer 

Syftet med kvalitativa intervjuer är att man använder sig av det direkta mötet 
mellan oss som forskare och våra informanter och de unika samtal som uppstår 
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vid ett intervjutillfälle. Det som utmärker en kvalitativ intervju är att man går 
vidare med och följer informantens berättelse och tar fasta på de delar som kan 
vara av intresse för undersökningen i fråga. Det är viktigt att ha i åtanke de 
faktorer som spelar in och påverkar intervjun. Vilken inställning och förväntan har 
forskaren och informanten och vilket ämne behandlas. De mer praktiska 
faktorerna som måste beaktas är den tid som man har till förfogande, var intervjun 
utförs och så vidare. Dessutom är det av betydelse att båda parters personkemi i 
en intervjusituation stämmer någorlunda överens, vilket kan bidra till att 
informanten känner sig bekväm med att öppna sig och därmed dela med sig av sin 
berättelse på ett naturligt sätt156. 

Vi anser att kvalitativa intervjuer lämpar sig bra för den här undersökningen 
därför att den här typen av intervjuer ger kvalitativa och förståelsegrundande data. 
Genom den här undersökningsmetoden får man en bild av människors 
upplevelser, beteenden, attityder eller beskrivningar av en viss företeelse. I början 
måste man som intervjuare gissa sig till och tolka vad den som man intervjuar 
egentligen menar eller vill ha sagt. Dessa tolkningar gör man utifrån sin egen 
förförståelse och med hjälp av sin intuition157. Vetenskapligheten i en tolkande 
och kvalitativ undersökning ligger i tydligheten och det ställs höga krav på den 
som gör undersökningen att redogöra för sin egen förförståelse, tillvägagångssätt, 
analysförfarande och redovisning. Det krävs alltså för att uppnå vetenskaplighet 
en fullständig insyn i undersökningen158.  

För att bedöma kvaliteten i en studie av den här typen bör man även granska 
tolkningarnas riktighet eller rimlighet. Det som kan sägas känneteckna god 
tolkning är att den måste hänga ihop och ha intern konsistens. Den bör kunna stå 
emot att ifrågasättas och bör även tillföra något nytt eftersom den sker i en 
historisk kontext. Det ska vara logiskt och möjligt att följa tolkningsmönstret, 
vilket innebär att den inte får innehålla motsägelser och att läsaren lätt ska kunna 
följa med i argumenten. Dessutom är det viktigt att läsaren kan ta del av 
forskarens förförståelse, teoretiska utgångspunkter och perspektiv för att kunna 
göra sin egen bedömning159.  

5.4.1 Intervjuproblematik 

En rimlig kritik mot användningen av intervjuer i denna undersökning skulle 
kunna vara att det är svårt att få en exakt bild av det mänskliga 
kommunikationsbeteendet. Generellt sett kan sägas att det är svårt att ta del av en 
individs beteende genom att tala med honom/henne. Det kan till exempel i den här 
undersökningen vara svårt att få informanten att berätta om vilken grad av 
involvering han/hon upplever i en kommunikationssituation, då detta är en fråga 
som dels är av mycket komplex art och dels endast kan besvaras genom en högst 
subjektiv uppfattning. Det är svårt att i det här sammanhanget ge en tydlig 

                                                 
156 Widerberg, Karin. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur, Lund  Sid.. 15-17 
157 Thoms son, Heléne. (2002). Reflexiva Intervjuer. Studentlitteratur, Lund. Sid. 43 
158 ibid. Sid. 42 
159 ibid. Sid. 34-35 



50 

beskrivning av vad som kännetecknar exempelvis hög involvering, vilket kan 
medföra att två informanters uppfattning om vad som är hög involvering skiljer 
sig från varandra. Då undersökningsresultatet dessutom ska genomgå en 
tolkningsprocess hos oss som forskare kommer vi sannolikt ännu ett steg ifrån det 
faktiska kommunikationsbeteendet.  

Ett alternativ, eller ett komplement till intervjuer kan vara observationer, vilket i 
denna studie hade medfört att det förstnämnda problemet med informanternas 
subjektiva tolkningar av det egna beteendet skulle kunna kringgås. Med 
observationer, som är en av de äldsta metoderna för att studera organisationer, 
hade vi förmodligen fått en bredare och mer mångfacetterad bild av det faktiska 
beteendet160.  

Trots att det finns metoder som kanske lämpat sig bättre för en undersökning av 
det här slaget valde vi ändå att använda oss av intervjuer då vår tidsrymd 
begränsade oss och gjorde att vi inte såg observationer som ett alternativ eftersom 
de är mycket tidskrävande161. Dessutom anser vi ändå att intervjuer är en väl 
beprövad metod som trots de brister vi nämnt ger användbart material och om 
man under tolkningen av materialet är medveten om de problem som kan uppstå 
så kan ändå resultatet få vetenskaplig relevans.  

5.5 Urval 

Vi har valt att intervjua fyra kommunikationspar, alltså åtta personer totalt, då vi 
som sagt valt att koncentrera oss på specifika kommunikationssituationer. 
Anledningen till att vi koncentrerar oss på kommunikationssituationer är att den 
modell vi använder oss av är helt situationsbunden och går endast att applicera på 
specifika och konkreta fall där det finns en sändare och en mottagare. Med 
kommunikationspar testar vi hur de upplever de olika faktorerna som modellen 
består av i en kommunikationssituation med varandra. Vi får en uppfattning om 
hur informanterna upplever den sociala kontexten i form av kultur, relation och 
innehåll. Vi får även en bild av hur dessa påverkar de dimensioner av 
kommunikationsbeteende som presenteras i modellen, det vill säga kontroll, 
involvering samt tidsfaktorn.  

Urvalet gjordes genom att vi först valde ut fyra personer på varierande nivåer och 
olika avdelningar inom organisationen för att få ett så representativt urval som 
möjligt. I viss mån gjordes detta urval även med hänsyn till tillgänglighet, då vissa 
personer inom organisationen ofta befinner sig på resande fot eller arbetar på 
annan ort. De fyra vi valde ut var produktionsledare, kvalitetsansvarig, platschef 
samt innesäljare. Dessa personer representerar de olika hierarkiska nivåerna, från 
ledning till operativ nivå. Personerna vi intervjuade fick relativt fritt välja vem 
inom organisationen de anser att de kommunicerar mest med. Dock hade vi i 
förväg bestämt om informanten skulle välja en person på en annan hierarkisk 

                                                 
160 Strid, J. (1999). Intern kommunikation inom organisationer, företag och myndigheter. 
Studentlittertur, Lund. Sid. 102 
161 ibid. Sid. 104 



51 

nivå, alltså vertikal kommunikation, eller någon på samma hierarkiska nivå, alltså 
horisontell kommunikation. Detta gjorde vi för att vi ville att urvalet skulle 
representera de olika kommunikationsvägarna inom organisationen. 

5.6 Urvalsproblematik 

Anledningen till att vi valde ut just fyra par var att vi i tidigare kapitel om 
kommunikation identifierat fyra generella kommunikationsvägar inom en 
organisation. Dessa anser vi vara kommunikationen inom en avdelning vertikalt, 
mellan avdelningar vertikalt, inom en avdelning horisontellt samt mellan 
avdelningar horisontellt. Vi är medvetna om att denna indelning är mycket 
generell och utelämnar vissa aspekter. Vi har bland annat inte tittat på den 
vertikala kommunikationen som sträcker sig mer än en nivå. Det kan till exempel 
gälla platschefens kommunikation med en produktionsarbetare. Naturligtvis hade 
vi gärna velat undersöka alla kommunikationsaspekter inom företaget, men valde 
att begränsa oss genom denna indelning. Detta för att få ett mer hanterbart 
analysunderlag. 

En annan aspekt som påverkade urvalet av informanter var den geografiska 
tillgängligheten. En del av personalen arbetar på annan ort eller befinner sig på 
resande fot, vilket har gjort att vi anpassat urvalet något efter vilka som fanns 
tillgängliga. Vi är medvetna om att det kan ligga ett visst intresse i att se hur 
kommunikationen fungerar mellan exempelvis innesäljare och utesäljare, men 
valde ändå att endast koncentrera oss på personalen som befinner sig på den 
fysiska organisationen. Detta mest på grund av att vi skulle ha haft små 
möjligheter att träffa dem personligen och att vi inte ville genomföra 
telefonintervjuer.  

5.7 Utformande av intervjuguide 

Eftersom vi ville att frågorna till informanterna skulle motsvara våra 
frågeställningar och även följa de indelningar av kommunikationssituationer som 
finns i CSM valde vi att dela in intervjun i tre huvuddelar. Den första delen 
behandlar den sociala kontexten och ställer frågor som belyser 
kommunikationskulturen, relationen mellan de två personer som utgör varje 
kommunikationspar och innehållet i kommunikationen. Den andra delen 
behandlar dimensionerna av kommunikationsbeteende och tar upp frågor som 
försöker besvara hur involverade informanterna är, om någon av dem har mer 
kontroll över kommunikationssituationen än den andra samt om 
kommunikationen är simultan eller ej. Den tredje och sista delen handlar om 
kommunikationskanaler, detta för att få en bild av vilka kanaler de väljer och 
varför.  

För att få en tydligare bild av informanten och även få en viss uppfattning om 
hans/hennes förförståelse, om än mycket begränsad, så inledde vi med ett antal 
bakgrundsfrågor och tog reda på informantens ålder och bakgrund. 
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Vi formulerade frågorna i form av stödord, detta för att få så öppna frågor som 
möjligt och för att inte låsa sig på färdiga formuleringar. Vi ville genom detta 
förfarande även att intervjun skulle löpa som ett samtal och att informanten skulle 
känna sig avslappnad.  

Innan vi genomförde våra intervjuer gjorde vi en pilotstudie med en bekant som 
arbetar inom samma bransch som vårt undersökningsobjekt befinner sig i. Genom 
att göra detta upptäckte vi att behövde göra vissa justeringar för att samtalet skulle 
flyta naturligt.  

Vår intervjuguide återfinns som bilaga 2 på sidan 85. 

5.8 Utförande av intervjuer 

De fyra första informanterna, det vill säga produktionsledare, platschef, 
kvalitetsansvarig samt innesäljare, kontaktades via e-mail med ett bifogat 
introduktionsbrev (se bilaga 1 på sidan 84) där projektet beskrevs mer ingående 
och där vi upplyste om att ett eventuellt deltagande skulle vara anonymt. 

Vi fick klartecken från produktionsledaren, platschefen och kvalitetsansvarig, men 
innesäljaren avböjde på grund av tidsbrist. Detta gjorde att vi kontaktade en annan 
av innesäljarna och denne var villig att ställa upp.  

Vid intervjutillfället ombads samtliga att på olika grunder välja ut vem de 
kommunicerar mest med. Ett undantag är dock innesäljaren som skulle 
representera den horisontella kommunikationen inom en avdelning. Här fanns det 
endast ytterligare en innesäljare som kunde delta då en hade avböjt och den andra 
redan deltagit. De personer som informanterna valt ut kontaktade vi omgående 
efter respektive intervju och frågade om de ville ställa upp. Lyckligtvis var alla 
villiga att delta, men vi är medvetna om att vi med detta förfaringssätt tog en risk 
då det inte var självklart att de skulle ställa upp. 

Vi deltog båda två vid alla intervjuerna, detta gjorde vi för att vi tyckte att det var 
lämpligt att en av oss ställde frågorna och den andra förde anteckningar. Att vara 
två intervjuare har dock både för- och nackdelar. Maktsituationen i intervjun blir 
då annorlunda än om det endast är en intervjuare, vilket kan vara en fördel om 
informanten befinner sig i en relativt maktstark position. Är det däremot tvärtom 
kan det vara riskabelt att vara två intervjuare då informanten kan känna sig i 
underläge 162. Trots att vi inte enbart intervjuade personer i en maktstark position 
ansåg vi ändå att informanterna inte skulle känna sig i underläge då de befann sig 
i sin egen, för oss helt okända, miljö. Vi såg det som en fördel att kunna 
bestämma i förväg vad var och en skulle fokusera på under intervjun. På så sätt 
tyckte vi att vi kunde uppmärksamma fler av informantens icke-verbala signaler.   

Vid samtliga intervjutillfällen träffade vi informanterna på företaget och de fick 
själva välja var vi skulle utföra intervjun. Vi inledde varje intervju med att än en 

                                                 
162 Thoms son, Heléne. (2002). Reflexiva Intervjuer. Studentlitteratur, Lund. Sid. 75 
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gång informera om vårt projekt och poängtera att deltagandet är anonymt. Vi hade 
även med oss en bandspelare till intervjuerna och frågade informanterna om de 
tillät att intervjun spelades in. Samtliga gav sitt medgivande till detta.  

Varje intervju tog mellan 40 och 60 minuter och de allra flesta informanterna var 
positivt inställda till vårt arbete.  

6 Resultat 

6.1 Kommunikationspar 1: Produktionsledare – 
Produktionschef 

Vi började med att träffa en av de två produktionsledarna för att ta reda på vem 
han kommunicerar mest med. Då vårt mål var att få ett så brett urval som möjligt 
var vi i den här situationen främst intresserade av den vertikala kommunikationen 
och poängterade detta för informanten. Han svarade ganska omgående att det var 
produktionschefen som han kommunicerade främst med. Detta på grund av att de 
dels befinner sig på samma avdelning och delar på mycket av personal- och 
produktionsansvaret och dels att de på ett geografiskt plan befinner sig mycket 
nära varandra. Produktionsledaren är den som har mer kontroll över den operativa 
delen av produktionen och produktionschefen är mer inriktad på den strategiska 
planeringen. Dock är det viktigt att betona att produktionschefen har 
huvudansvaret för hela avdelningen. Detta par representeras alltså vertikal 
kommunikation inom en avdelning. 

6.1.1 Produktionsledare 

Produktionsledaren är en man och är 52 år gammal. Han har arbetat inom 
företaget i fyra år, men har arbetat inom samma bransch sedan 1969. Han har en 
åttaårig grundskoleutbildning och en treårig yrkesutbildning. Dessutom har han 
gått ett antal kvällskurser i språk och data. 

6.1.1.1 Den sociala kontexten    

Produktionsledaren menade att relationen till produktionschefen var främst 
yrkesmässig. Han menade att detta kan bero på att produktionschefen är relativt 
ny och att de inte hunnit lära känna varandra privat, då det inte finns mycket tid 
över till att tala om annat än arbetet. Produktionschefen ansåg att relationen 
mellan dem är positiv och problemfri samt att de kompletterar varandra väl. 

När det gäller statusskillnad tyckte han inte att det fanns någon påtaglig sådan 
mellan dem. Han förklarade att han är medveten om att det är hans chef, men att 
det inte påverkar kommunikationen. 

Produktionsledaren upplevde kommunikationskulturen inom organisationen som 
att det är mycket ”korridorsnack” och detta kan medföra att det blir rörigt och 
ostrukturerat, då inget av detta blir dokumenterat. Det finns en del inplanerade 
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möten och viss information kommer även i pappersform. Han påpekade även att 
ett nytt datasystem håller på att implementeras och att han hoppas att detta kan 
råda bot på en del av problemen. 

Kommunikationen mellan honom och produktionschefen beskrev han som att det 
inte är fråga om att ta eller ge order utan att det snarare handlar om involverande 
diskussioner. Han tyckte även att det kändes fritt och ohämmat att kommunicera 
med produktionschefen 

På frågan om vilket innehåll kommunikationen oftast har svarade 
produktionsledaren att det främst är praktiska saker om det dagliga arbetet. 
Innehållet kan ibland vara av känslig karaktär så till vida att de ibland behandlar 
frågor med tystnadsplikt. Någon konflikt hade dock ännu inte uppstått mellan 
dem, men produktionsledaren trodde att det kunde bero på att produktionschefen 
inte arbetat där så länge. 

6.1.1.2 Dimensioner av kommunikationsbeteende 

Produktionsledaren svarade att han anser sig vara relativt kognitivt involverad då 
det nästan alltid handlar om komplex information och problemlösning. Dock 
ansåg han sig inte vara speciellt känslomässigt involverad 

Han menade att kommunikationen nästan alltid var simultan och att ingen oftare 
än den andre tog initiativ till kommunikation. Han tyckte heller inte att någon 
avslutar kommunikationen oftare än den andre 

6.1.1.3 Kommunikationskanaler 

Produktionsledaren svarade att de tillgängliga kanalerna för honom var e-mail, 
telefon, mobil och komradio.  

Han nämnde face-to-face som främsta kanal vid en kommunikationssituation med 
produktionschefen. 

Anledningen till att det främst är face-to-face kommunikation som används ansåg 
han vara att de sitter vägg i vägg med varandra och allt annat känns onödigt 

6.1.2 Produktionschef 

Produktionschefen är man och är 51 år gammal. Han är relativt ny på företaget 
och har arbetat där sedan december 2003. Tidigare har han arbetat på ett antal 
olika företag, mest inom liknande branscher. Han har alltid arbetat inom 
produktion och har haft personal underordnade sig, men har inte tidigare haft 
huvudansvaret. Han har gått en nioårig grundskola och har efter det gått ett antal 
kurser. Han har, som han själv uttrycker det, gått den långa vägen inom sin 
yrkesbana. 
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6.1.2.1 Den sociala kontexten 

Produktionschefen upplevde att relationen till produktionsledaren framförallt är 
yrkesmässig, men att de kompletterar varandra väl. Han tillägger att deras relation 
är positiv och problemfri.  

Han ansåg inte heller att det finns någon statusskillnad mellan honom och 
produktionsledaren. Han poängterade att han medvetat har försökt att ”sudda ut” 
den hierarkiska skillnaden mellan dem, eftersom han vill ha en jämlik 
kommunikation.  

Gällande kommunikationskulturen generellt inom företaget menade 
produktionschefen att han upplevde kommunikationskulturen som otillräcklig och 
att det inte var någon bra kommunikation totalt inom företaget. Ett skäl till det 
ansåg han vara att det har hänt mycket inom företaget det senaste året. Det har 
bland annat kommit mycket nytt folk utifrån och organisationen har inte hunnit 
anpassa sig och skapa rutiner. Detta märks bland annat genom att 
missuppfattningar uppstår som kan leda till att det blir fel i produktionen. Som 
produktionschef sitter han även med i ledningsgruppen och här diskuteras mycket 
kring hur sådana här problem kan lösas. Dock händer inte så mycket, alla är 
medvetna om att det finns brister i kommunikationen, men det prioriteras bort 
främst på grund av tidsbrist. 

Kommunikationen med produktionsledaren upplevde han som fri och ohämmad 
och att den är involverande snarare än informerande, då de oftast för diskussioner 
mellan sig. 

Angående vilket innehåll kommunikationen oftast har svarade han att det främst 
rörde personal- och produktionsfrågor. Han påpekade att innehållet ibland kan 
vara av känslig karaktär såtillvida att vissa frågor ibland behandlas med 
tystnadsplikt.  

Han har ännu inte varit med om att kommunikationen givit upphov till konflikt 
trots att de ofta har olika åsikter om saker och ting. 

6.1.2.2 Dimensioner av kommunikationsbeteende 

Produktionschefen ansåg sig vara ganska mycket kognitivt involverad och att det 
krävdes en hel del tankeverksamhet då det alltid är en lösning som ska hittas, men 
han ansåg sig inte vara speciellt känslomässigt involverad.  

Han tyckte att kommunikationen mellan honom och produktionsledaren var 
simultan och att det var han som oftast tog initiativ till kommunikation med 
produktionsledaren. Dock upplevde han inte att någon oftare avslutar eller rundar 
av kommunikationen mer än den andre. 
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6.1.2.3 Kommunikationskanaler 

Som tillgängliga kanaler angav produktionschefen e-mail, telefon, mobil, 
komradio samt fax. Han poängterade även att ledningsgruppen har tillgång till ett 
intranät som sträcker sig över hela koncernen, men att det inte finns något 
specifikt för just denna organisation. 

Vid kommunikation med produktionsledaren använder han oftast face-to-face 
kommunikation, men även telefon då produktionsledaren befinner sig en hel del 
ute i fabriken. 

Valet av kommunikationskanal baseras på tillgängligheten och vilken typ av fråga 
det är. Han tycker att det känns överflödigt att skicka e-mail, då det räcker att höja 
rösten för att förmedla information.        

6.2 Kommunikationspar 2: Platschef - Ekonomichef 

Vi har även träffat platschefen för att få information om den vertikala 
kommunikationen högt upp i hierarkin. När vi talade med honom och frågade vem 
han kommunicerar mest med fick vi det ganska självklara svaret att han 
kommunicerar väldigt mycket med väldigt många. Dock uppgav han att han 
främst kommunicerar med de tre avdelningsansvariga, det vill säga 
produktionschef, försäljningschef och ekonomichef. Då vi redan intervjuat 
produktionschefen vid ett tidigare tillfälle valde vi bort honom. Av 
försäljningschefen och ekonomichefen föll valet på ekonomichefen. Detta på 
grund av geografisk tillgänglighet, då försäljningschefen befinner sig på annan 
ort.  

Platschefen är den person som befinner sig högst upp i hierarkin (bortsett från 
VD:n som befinner sig i Danmark) och ekonomichefen direkt under honom. De 
sitter båda med i företagets ledningsgrupp. Detta kommunikationspar 
representerar vertikal kommunikation mellan två avdelningar.   

6.2.1 Platschef 

Platschefen är en man, är 42 år och har arbetat inom organisationen sedan 1997. 
Han blev platschef 2001 och innan dess arbetade han som säljare. Han har arbetat 
inom samma bransch sedan han var 22 år och har en utbildning i 
marknadsekonomi i grunden. Utöver detta har han löpande gått diverse kurser och 
utbildningar.  

6.2.1.1 Den sociala kontexten 

Platschefen svarade att relationen till ekonomichefen var bra och öppen, dock helt 
yrkesmässig.  

Han ansåg att en viss statusskillnad finns mellan dem, men påstod att hans 
målsättning är att kommunikationen inte ska färgas av någon statusskillnad.  
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Platschefen beskrev kommunikationskulturen generellt inom företaget som att det 
finns en närhet till kommunikationen inom företaget eftersom de flesta befinner 
sig under samma tak och även delar samma matsal. Genom detta träffas anställda 
från alla hierarkiska nivåer och detta leder till en mer familjär miljö. Han menade 
att det finns vissa brister i den formella kommunikationen då mycket information 
utbyts genom korridorprat. Dock påvisade han att även inplanerade möten äger 
rum. Exempel på formella möten är när ledningsgruppen, som han tillhör, 
sammanträder.   

Platschefen upplevde att kommunikationen med ekonomichefen främst är 
rutinmässig och framför allt består i att den ena informerar den andre om något.  

Trots att de ibland har olika uppfattningar om vissa frågor och kan bli oeniga om 
detta upplevde platschefen ändå att det känns naturligt att kommunicera fritt med 
ekonomichefen. 

När det gäller kommunikationens innehåll förklarade han att det oftast rörde sig 
om bland annat ekonomisk information för beslutsunderlag. Det kan även röra sig 
om personalfrågor i form av personuppgifter och liknande. Vidare tillade han att 
kommunikation av mer komplex art behandlas i regelbundna möten med 
ledningsgruppen. 

Enligt platschefen är kommunikationen oftast av uppgiftsanknuten karaktär, men 
kan ibland vara av känslig karaktär i form av personalfrågor, då platschefen, som 
nämnts ovan, ofta kontaktar ekonomichefen för att diskutera personalproblem.  

Kommunikationen mellan honom och ekonomichefen har ännu inte givit upphov 
till konflikt, men han tillade att det dock kan förekomma hetsiga diskussioner 
inom ledningsgruppen.  

6.2.1.2 Dimensioner av kommunikationsbeteende 

Platschefen ansåg sig vara mycket kognitivt involverad i kommunikationen med 
ekonomichefen, men han upplevde ingen större känslomässig involve ring. 

Han upplevde att cirka 80 % av kommunikationen dem emellan är simultan.  

Platschefen svarade att han upplever att de båda tar initiativ till kommunikation 
lika ofta och att ingen avslutar kommunikationen oftare än den andre. 

6.2.1.3 Kommunikationskanaler 

De kanaler som platschefen sade sig ha tillgång till är telefon, e-mail, fax, mobil 
och intranät. 

De som han oftast använder sig av vid kommunikation med ekonomichefen är 
telefon och e-mail, men poängterade att face-to-face är det som nyttjas mest. 
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Det han sade påverkar valet av kommunikationskanal är tillgängligheten samt 
vilket innehåll kommunikationen har.   

6.2.2 Ekonomichef 

Ekonomichefen är en man på 58 år och har arbetat inom företaget sedan 1999. 
Tidigare har han arbetat som ekonomiansvarig på ett flertal organisationer och har 
även under en kortare period varit egen företagare. Han har en ekonomiutbildning 
i grunden och ett antal utbildningar.  

6.2.2.1 Den sociala kontexten 

Ekonomichefen svarade att deras relation är relativt öppen, men poängterade att 
den är strikt arbetsrelaterad. 

Gällande eventuella statusskillnader svarade han att han ibland kan uppleva att 
platschefen framhäver sin chefsroll i kommunikationen, men menar ändå att han 
fritt får sköta sin avdelning utan någon större inblandning från platschefen. 

Han menade att den generella kommunikationskulturen mest består av 
korridorsnack, men poängterade dock att den formella dokumenterade 
kommunikationen har blivit något bättre sedan de införde ett kvalitetssystem som 
i större utsträckning kräver dokumentation.  

Ekonomichefen menade att kommunikationen oftast är informerande då de mest 
förmedlar rutinmässig information till varandra. Ett undantag är mer komplexa 
diskussioner gällande exempelvis budgetfrågor.  

Han upplevde att han kan kommunicera fritt med platschefen, dock tillägger han 
att de ibland kan ha olika uppfattningar om vissa frågor, vilket kan medföra att det 
kan bli ansträngt. 

Enligt ekonomichefen består kommunikationens innehåll främst av ekonomiska 
rapporter och beslutsunderlag, lönefrågor, inköp och statistik.  

Ekonomichefen ansåg att kommunikationen ibland kan vara av känslig karaktär i 
form av personalfrågor, då platschefen ofta kontaktar honom för att diskutera 
personalproblem. Detta på grund av att han har det underlag som krävs i form av 
personuppgifter och så vidare.  

Han svarade att kommunikationen kan ge upphov till konflikt, men det har inte 
inträffat ännu. Han tillade dock att den mer komplexa kommunikationen sker när 
ledningsgruppen sammanträder, där både han och platschefen är med, och att det 
då kan förekomma viss konflikt mellan medlemmarna.  
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6.2.2.2 Dimensioner av kommunikationsbeteende 

Ekonomichefen menade att då den mesta kommunikationen är rutinmässig 
behöver han inte vara särskilt kognitivt involverad. Han ansåg sig inte heller vara 
särskilt känslomässigt involverad i kommunikationen.  

Ekonomichefen ansåg att den mesta kommunikationen är simultan. 

När det gäller vem som tar initiativ till kommunikation ansåg han att de lika ofta 
tar första steget till en kommunikationssituation, men tycker att det oftast är 
platschefen som avslutar kommunikationen. 

6.2.2.3 Kommunikationskanaler 

De kanaler som ekonomichefen svarade att han har tillgång till var telefon, e-mail, 
fax, mobil och intranät. 

Han ansåg att face-to-face är det som han upplever är vanligast när han 
kommunicerar med platschefen. Andra kanaler de använder är telefon och e-mail. 

Valet av kommunikationskanal grundar sig enligt honom på den fysiska 
tillgängligheten och vilket innehåll kommunikationen har.   

6.3 Kommunikationspar 3: Kvalitetsansvarig – Innesäljare 

Som tredje par träffade vi kvalitetsansvarig och en av innesäljarna. Vi började 
med att intervjua kvalitetsansvarig och tog reda på vem han har den mesta 
horisontella kommunikationen med. Den första personen han nämnde var 
produktionsledaren, men då vi redan hade intervjuat honom i en annan 
kommunikationssituation såg vi helst att kvalitetsansvarig valde någon annan för 
att vi skulle få ett så brett urval som möjligt. Hans nästa val var någon av 
innesäljarna och bestämde sig för den han ansåg sig ha mest kontakt med. 
Kontakten består främst av att de två tillsammans sköter bland annat 
reklamationer. Kvalitetsansvarig är underordnad produktionschefen och 
innesäljaren är underordnad försäljningschefen. De befinner sig alltså på två olika 
avdelningar, men på samma hierarkiska nivå. Deras kommunikation kan alltså 
sägas representera den horisontella kommunikationen mellan olika avdelningar.  

6.3.1 Kvalitetsansvarig 

Kvalitetsansvarig är en man på 32 år och har arbetat inom företaget sedan 1991. 
Han arbetade i produktionen fram till 1996 då han blev kvalitetsansvarig. Han har 
en nioårig grundskoleutbildning och en gymnasieutbildning inom elektronik. Han 
har löpande under sin yrkesverksamma tid gått ett antal interna utbildningar inom 
sitt område. 
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6.3.1.1 Den sociala kontexten 

Kvalitetsansvarig tyckte att deras relation är mycket personlig och vänskaplig, 
men att de inte umgås utanför arbetet. 

Han tyckte absolut inte att det finns någon statusskillnad mellan dem och att de är 
på samma nivå. 

Kvalitetsansvarig upplever att kommunikationen inom organisationen fungerar 
bra med dem som han arbetar närmast med. Det kan dock ibland vara svårt att få 
kontakt med vissa, till exempel platschefen. Han menar att 
kommunikationskulturen till större delen är informell i form av korridorsnack, 
men att det förekommer en del inplanerade möten.  

Kvalitetsansvarig uttryckte att det är en tvåvägskommunikation mellan dem och 
att de för en diskussion snarare än att de ger varandra direktiv.  

Han tyckte att känns helt naturligt att kommunicera med innesäljaren och att han 
aldrig upplevt att kommunikationen dem emellan känns ansträngd. 

Kvalitetsansvarig uppgav att innehållet i kommunikationen mellan honom och 
innesäljaren framför allt handlar om att innesäljaren får klagomål eller 
reklamationer från kunder som han måste se över. Det kan även till viss del röra 
sig om tekniska frågor som innesäljaren inte kan besvara. Han påpekade att det 
gällde främst rutinmässig kommunikation. 

Han upplevde att kommunikationen vid ett fåtal tillfällen kan vara av käns lig 
karaktär såtillvida att det kan röra sig om att någon på säljavdelningen exempelvis 
gjort något fel som han och innesäljaren måste diskutera med den berörda.  

På frågan om kommunikationen kan ge upphov till konflikt svarade han att den 
ännu inte har gjort det och att det är föga troligt att det kommer att inträffa i 
framtiden. 

6.3.1.2 Dimensioner av kommunikationsbeteende 

Kvalitetsansvarig uppgav att då det mest gäller rutinfrågor krävs det ingen större 
involvering vare sig kognitivt eller känslomässigt. 

Han upplevde att kommunikationen med innesäljaren framför allt är simultan. 

Han svarade att han upplever att det oftast är innesäljaren som tar initiativ till 
kommunikation, men att ingen av dem avslutar kommunikationen oftare än den 
andre. 
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6.3.1.3 Kommunikationskanaler 

Kvalitetsansvarig svarade att de kanaler som finns tillgängliga för honom är 
telefon, e-mail och komradio. 

När han kommunicerar med innesäljaren använder han antingen telefon eller face-
to-face. Han menade att de främst använder face-to-face för att de sitter så nära 
varandra och att de ringer till varandra om det bara gäller kortare frågor som 
behöver snabba svar.   

6.3.2 Innesäljare 

Innesäljaren är en kvinna på 43 år. Hon har arbetat på företaget sedan 2000, men 
har arbetat som säljare i tio år främst inom samma bransch. Hon har tidigare bland 
annat arbetat för ett bemanningsföretag. Hon har efter grundskolan gått kontor och 
distribution samt data- och säljkurser. Hon är en av två inom företaget som fått 
utbildning i det nya datasystemet som håller på att implementeras och hjälper 
även till att utbilda personalen i användningen av detta.  

6.3.2.1 Den sociala kontexten 

Innesäljaren upplevde att de har en hjärtlig och personlig relation, dock endast på 
arbetstid. Hon poängterade att de fungerar mycket bra ihop och att de båda är 
strukturerade och noggranna.  

Hon ansåg inte att det finns någon som helst statusskillnad varken mellan henne 
och kvalitetsansvarig eller inom företaget generellt.  

På frågan om hur hon upplever kommunikationskulturen generellt inom företaget 
svarade hon att logistiken inte fungerar perfekt, då de på många punkter fungerar 
som ett litet företag, men deras försäljning motsvarar ett stort företag. Hon 
menade att kommunikationen brister såtillvida att en del arbetsrutiner blir mer 
komplicerade än de andra, eftersom viss information tappas bort på vägen.  

Innesäljaren uppgav att hon inte anser att kommunikationen är främst 
informerande, utan det är snarare så att de diskuterar med varandra. Hon tillade 
dock att det främst var när det gällde mer komplexa frågor som de behöver föra 
diskussion. De vanliga rutinfrågorna löstes genom att de ger varandra den 
information som krävs.  

Hon tyckte att det kändes helt naturligt att kommunicera fritt med 
kvalitetsansvarig och har aldrig varit med om att kommunikationen har blivit 
ansträngd mellan dem. 

Innesäljaren beskrev innehållet av kommunikationen att vara reklamationer från 
kunder, produktions- eller plockfel samt frågor av teknisk karaktär.  
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Hon upplevde inte att det rörde sig om kommunikation av känslig karaktär när 
hon kommunicerar med kvalitetsansvarig. Hon har heller aldrig upplevt någon 
konflikt dem emellan.  

6.3.2.2 Dimensioner av kommunikationsbeteende   

Innesäljaren upplevde inte att hon är speciellt kognitivt involverad i en 
kommunikationssituation med kvalitetsansvarig. Även om de oftast för en 
diskussion med varandra rör det sig om relativt enkla och rutinmässiga frågor. 
Hon tyckte inte heller att hon var speciellt känslomässigt involverad. 

När vi frågade om kommunikationen är simultan svarade hon att den är det och att 
de nästan alltid talar direkt till varandra. 

Innesäljaren menade att då det främst är hon som har kontakt med kunderna och 
tar emot reklamationer med mera, är det oftast hon som tar initiativ till 
kommunikation. Däremot ansåg hon inte att någon avslutar kommunikationen 
oftare än den andra.  

6.3.2.3 Kommunikationskanaler 

På frågan om vilka kommunikationskanaler som finns tillgängliga svarade hon att 
hon har tillgång till telefon, e-mail och till viss del även komradio. Hon har även 
tillgång till fax, men menade att den främst användes för externt bruk eller till 
övriga kontor inom koncernen. Hon använder sig ibland även av fax för att 
kontakta säljare som befinner sig på annan ort.  

När hon kommunicerar med kvalitetsansvarig är det nästan uteslutande via telefon 
eller face-to-face.  

Det som påverkar valet av kanal är den geografiska närheten till varandra och att 
hon främst använder sig av telefon vid kortare ärenden.   

6.4 Kommunikationspar 4: Innesäljare – innesäljare 

För att få en bild av den horisontella kommunikationen inom en avdelning valde 
vi att intervjua en av de fyra innesäljarna. Då vi redan tidigare hade talat med en 
av de andra och en annan hade avböjt att medverka återstod det endast en 
innesäljare. Därför föll det sig naturligt att koncentrera sig på de två kvarvarande 
innesäljarnas kommunikation.  

Eftersom båda informanterna har samma befattning kommer vi att referera till 
dem som ”innesäljare A” samt ”innesäljare B”, där ”A” är den person vi 
intervjuade först. Detta par representerar den horisontella kommunikationen inom 
en avdelning 
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6.4.1 ”Innesäljare A” 

”A” är en man på 36 år. Han har arbetat inom företaget sedan 1997. Han började 
som lageransvarig, men blev senare innesäljare och har arbetat som det i ett år. 
Han har arbetat inom branschen sedan 1986. Han har en nioårig 
grundskoleutbildning och treårig gymnasieutbildning inom rit- och 
konstruktionsteknik. 

6.4.1.1 Den sociala kontexten  

”A” svarade att relationen till ”B” är personlig och att de arbetar väldigt nära 
varandra. Han påpekade dock att deras arbetssätt skiljer sig något från varandra 
”han jobbar på sitt sätt och jag jobbar på mitt”.  

Han upplevde inte att det finns någon statusskillnad mellan dem trots att ”B” har 
mer erfarenhet och har arbetat som säljare betydligt längre. Han tycker att detta 
gör att de kompletterar varandra, då de har lite olika syn på hur arbetet ska 
utföras. 

”A” svarade att han tycker att kommunikationskulturen generellt är mycket dålig. 
Detta på grund av att det inte finns några rutiner och att alla arbetar som individer 
istället för i team. Han efterlyste därför mer disciplinerad och rutinmässig 
kommunikation.  

När vi frågade om kommunikationen dem emellan är informerande eller 
involverande svarade han att det var mer en diskussion än informationsutbyte.  

Han tyckte inte att det känns ansträngt att kommunicera med ”B”, men tillade att 
han ibland upplever att det kan vara jobbigt när man vill ha den andra personens 
fulla uppmärksamhet och inte får det på grund av tung arbetsbörda.  

Innehållet i kommunikationen upplevde han vara affärssnack i form av prisfrågor 
och liknande. 

Han ansåg inte att de arbetsrelaterade frågorna kan vara känslig karaktär, men att 
det kan bli känsligt då de diskuterar sitt privatliv eller andra personer på företaget.  

På frågan om kommunikationen kan ge upphov till konflikt svarade ”A” att de 
inte alltid är överens om exempelvis priser. Han menade även att det kan bli 
konflikt när det brister i kommunikationen såtillvida att ”B” säljer någon produkt 
som han själv har bokat till en annan kund.  

6.4.1.2 Dimensioner av kommunikationsbeteende  

När det gäller involvering svarade ”A” att deras dagliga kommunikation inte 
kräver några längre tankebanor och därför blir det ingen hög grad av kognitiv 
involvering. Han svarade att han naturligtvis ibland upplever en känslomässig 
involvering då han kan känna sig osäker på vissa arbetsuppgifter.  
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”A” svarade att kommunikationen alltid är simultan, eftersom de sitter i samma 
rum. 

Han tyckte att de båda lika ofta tar initiativ till kommunikation, men att det oftast 
är han själv som avslutar kommunikationen för att han inte vill att det ska bli för 
långdraget. 

6.4.1.3 Kommunikationskanaler 

De tillgängliga kanalerna enligt ”A” är e-mail, telefon och vid behov även 
komradio och fax. Han använder sig mest av face-to-face kommunikation när han 
kommunicerar med ”B”, men även till stor del telefon. Detta för att få den andre 
personens fulla uppmärksamhet, eftersom det annars ringer kunder och avbryter 
kommunikationen.  

Valet påverkas enligt honom av vilken typ av fråga det är och den geografiska 
närheten 

6.4.2 ”Innesäljare B” 

”B” är en man på 45 år och har arbetat inom företaget sedan 1977. Han började 
arbeta i produktionen och sedan gick han över till att lasta transporter. Han har 
varit innesäljare i ungefär sex år. Han har gått en nioårig grundskola och därefter 
en gymnasieutbildning som plåt- och svetsmekaniker. 

6.4.2.1 Den sociala kontexten 

”B” svarade att relationen mellan honom och ”A” är personlig och att de har en 
bra kontakt. Han lade även till att det händer att de träffas privat.  

Han upplever inte alls någon form av statusskillnad mellan dem, då de arbetar 
med samma typ av uppgifter och befinner sig på samma avdelning.  

”B” tyckte att kommunikationen generellt inom organisationen var dålig och han 
tror att detta kan bero på att företaget har växt och att det inte längre fungerade 
som det gjorde förr med den muntliga kommunikationen. Då visste alla vad alla 
gjorde och den muntliga kommunikationen som användes då var tillräcklig för att 
arbetet skulle löpa friktionsfritt. ”B” påpekade även att det senaste året har det 
börjat många nya personer på företaget och att detta skapat osäkerhet, då det inte 
finns några fasta kommunikationsrutiner.  

Fortsättningsvis frågade vi om kommunikationen dem emellan är informerande 
eller involverande. Här svarade han att den mesta kommunikationen var att de ger 
varandra information av olika slag, till exempel prisinformation. Dock krävs det 
diskussion om det dyker upp frågetecken eller om de inte är eniga om något.  

Han tyckte inte alls att det känns ansträngt att kommunicera med ”A”, utan det är 
helt naturligt. 
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”B” beskrev innehållet i kommunikationen som att den består av prisuppgifter, 
produktinformation och transportfrågor.  

När vi frågade om kommunikationen kan vara av känslig karaktär svarade han att 
den oftast inte var det när det gäller arbetsprat. 

”B” menade att det ibland blir konflikt, men att det är en naturlig del i en relation. 
Han betonar dock att det är väldigt sällan som konflikter uppstår och att när det 
väl händer så löser de snabbt problemen, då ingen av dem är speciellt långsint.  

6.4.2.2 Dimensionerna av kommunikationsbeteende  

”B” menade att han inte i någon större utsträckning är särskilt kognitivt 
involverad, då kommunikationen går mycket på rutin och de har invanda mönster 
som går av sig själva. Han ansåg sig inte heller vara speciellt känslomässigt 
involverad. 

Han tyckte även att kommunikationen är simultan och att det känns mest naturligt 
att kommunicera direkt med ”A” eftersom han ser honom hela tiden. 

Han ansåg även att båda tar lika mycket initiativ till kommunikation, men att det 
var han som oftast avslutar, eftersom ”A” gillar att prata och att han ofta blir 
avbruten av telefonsamtal.  

6.4.2.3 Kommunikationskanaler   

”B” svarade att de för honom tillgängliga kommunikationskanalerna är telefon, e-
mail och komradio. Det finns även fax att tillgå, men det är inte något han 
använder.  

När han kommunicerar med ”A” använder han sig antingen av face-to-face eller 
av telefon. Det som påverkar hans val av kanal är beroende på frågans art och på 
att de befinner sig i varandras närhet. 

7 Analys 

7.1 Analys av kommunikationspar 1: 
Produktionsledare/Produktionschef  

7.1.1 Den sociala kontexten 

Både produktionsledaren och produktionschefen uppgav att de upplever 
kommunikationskulturen som informell och till viss del otillräcklig, vilket de 
menade bland annat kan bero på att det finns mycket lite dokumenterat samt att 
det kommit in mycket ny personal på relativt kort tid och att inga fasta rutiner 
finns. Vår uppfattning av informanternas svar är att de befinner sig i en icke- linjär 
och reflexiv kultur där arbetet är beroende av det informella kommunikationsnätet 
och att man förlitar sig på icke dokumenterade rutiner som endast kan förstås av 
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dem som är införstådda i organisationskulturen. Båda informanterna gav oss 
känslan av att de både efterlyser mer formalitet och fasta rutiner och därmed även 
bättre dokumentation.  

Relationen mellan produktionsledaren och produktionschefen upplevs av båda 
som främst yrkesmässig, men att de ändå har ett mycket positivt förhållande till 
varandra. De angav båda att detta kan bero på att produktionschefen är relativt 
nyanställd och att de därför inte hunnit lära känna varandra på det mer personliga 
planet. Dock tror vi att det finns vissa faktorer som talar för att deras relation ändå 
är personlig till viss del. Dels att de arbetar i varandras fysiska närhet och dels att 
de i det dagliga arbetet ständigt är i kontakt med varandra, då de arbetar inom 
samma avdelning. Dessutom kan den informella kulturen ha inverkan på 
relationerna så att de blir mer personliga.  

Gällande innehållet i kommunikationen ansåg båda att det främst var av 
arbetsrelaterad karaktär och att kommunikationen ännu inte givit upphov till 
konflikt. Detta är något som styrks av de tidigare svaren då båda informanterna 
har betonat att deras relation nästan uteslutande är yrkesmässig och att de ännu 
inte kommunicerar på ett personligt plan då de inte lärt känna varandra ännu. 
Trots de faktorer vi tog upp som kan påvisa en mer personlig relation tror vi att 
innehållet i kommunikationen främst fortfarande faktiskt är arbetsrelaterad, men 
att dessa faktorer över tid kan medföra att innehållet blir av mer social karaktär.  

7.1.2 Dimensioner av kommunikationsbeteende 

Produktionsledaren och produktionschefen arbetar som tidigare nämnts inom 
samma avdelning där produktionschefen är direkt överordnad produktionsledaren. 
De har därför en mer eller mindre ständig kontakt med varandra och finns hela 
tiden i varandras omedelbara fysiska närhet. Detta leder till att deras 
kommunikation nästan uteslutande är simultan och vi tror därmed att de inte är 
särskilt medvetna om tidsfaktorn när de kommunicerar med varandra. Denna 
simultanitet tyder på en god samverkan mellan uppåtgående och nedåtgående 
kommunikation där sändaren kan få omedelbar feedback från mottagaren.  

Då deras kommunikation ofta innefattar problemlösning ansåg sig båda vara 
kognitivt involverade men inte känslomässigt, eftersom de endast har en 
yrkesmässig relation. Även detta är något vi anser bekräftas av tidigare svar. Dock 
kan de anses ha en viss känslomässig involvering såtillvida att de ibland 
diskuterar frågor av känslig karaktär i form av exempelvis problem med 
underställd personal och att det då kan finnas känslor inblandade hos båda parter. 
En annan aspekt kan vara att deras simultana kommunikation leder till högre 
känslomässig involvering, vilket styrks av modellen.  

Vi anser att informanterna har delad kontroll över kommunikationssituationen. 
Bidragande orsaker till detta kan vara för det första att de befinner sig i en 
informell kultur som tillåter och uppmuntrar delad kontroll. För det andra har de 
en nära, om än yrkesmässig, relation där de befinner sig nära varandra både 
geografiskt och arbetsmässigt. För det tredje kommunicerar de mer eller mindre 
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uteslutande simultant, vilket medför att de kan ge varandra feedback och att de 
omedelbart kan reagera på den andres meddelande. Slutligen kan deras upplevda 
jämlikhet rent statusmässigt bidra till att de upplever en delad kontroll. 

7.1.3 Kommunikationskanaler 

Både produktionsledaren och produktionschefen uppgav att de nästan enbart 
använder sig av face-to-face kommunikation. Produktionschefen tillade även att 
han ibland använde sig av telefon för att kontakta produktionsledaren om han 
befinner sig ute i fabriken. Anledningen till att de kommunicerar face-to-face 
ansåg båda vara tillgängligheten och vilken typ av fråga det gäller, vilket stöds av 
de antaganden som CSM grundar sig på. Modellens upphovsmän hävdar att 
personer väljer kanaler selektivt och strategiskt beroende på situationen och syftet. 
Modellen grundar sig även på antagandet att kommunikatörer väljer utifrån vad de 
anser vara den mest effektiva, alltså ett rent subjektivt val. I den specifika 
kommunikationen mellan informanterna kan detta appliceras på så vis att viss 
information kanske skulle ha förmedlats mellan dem via en mer formell kanal 
med bättre dokumentationsmöjligheter för att uppnå maximal effektivitet. En 
möjlig tanke kan vara att tillgängligheten i vissa fall kan ha en negativ inverkan då 
denna tillgänglighet gör att det kan kännas överflödigt att använda sig av formella 
kanaler trots att det hade varit med effektivt.                    

7.2 Analys av kommunikatonspar 2: 
platschef/ekonomichef 

7.2.1 Den sociala kontexten 

När det gäller kulturen inom organisationen beskrev både platschefen och 
ekonomichefen den som öppen och informell till stor del. Utifrån informanternas 
svar tolkar vi det som att de upplever kulturen som icke-linjär och reflexiv. 
Platschefen talade exempelvis om att alla från olika avdelningar träffas i samma 
matsal och att det råder en närhet i kommunikationen vilket vi anser tyder på att 
personalen uppmuntras till icke- linjär kommunikation. Vi upplevde dock att 
platschefen var betydligt mer positivt inställd till detta och ville gärna framhäva 
att han upplevde en familjär stämning inom företaget. Ekonomichefen å andra 
sidan gav oss intrycket av att vilja sträva efter mer formalitet i form av bättre 
dokumentation och så vidare. Under intervjun med platschefen upplevde vi 
genomgående att han försökte försvara företagets befintliga rutiner och 
bortförklara varför vissa rutiner inte fanns. Detta kan försvara vår 
tolkningsprocess av hans svar då han i många frågor svarade mer i egenskap av 
platschef än som person. 

Relationen mellan plastchefen och ekonomichefen upplevs av båda som 
yrkesmässig och öppen men relativt opersonlig. Att kommunikationen är 
opersonlig kan grunda sig på platschefen roll i företaget. Dels kan det bero på att 
det inte finns tid till att bli personlig och dels kan det vara så att platschefen vill 
hålla ett personligt avstånd till de anställda.  
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Kommunikationen mellan platschefen och ekonomichefen är främst 
uppgiftsanknuten då den mer komplexa kommunikationen sker inom 
ledningsgruppen. Det är även i ledningsgruppen de flesta konflikterna uppstår. I 
det dagliga arbetet är det främst information som skickas mellan dem. 
Sammanfattningsvis kan det sägas att platschefen och ekonomichefen befinner sig 
i liknande social kontext då de båda befinner sig högt upp i hierarkin och båda 
ingår i ledningsgruppen. Kommunikationen mellan dem är vertikal, där 
platschefen är överordnad ekonomichefen och de arbetar inom varsitt område. Det 
går att urskilja en viss statusskillnad mellan dem, vilket kan anses vara helt 
naturligt. Platschefen poängterade emellertid att han inte ville att 
kommunikationen med ekonomichefen skulle påverkas av någon statusskillnad. 
Ekonomichefen påpekade dock att han ändå upplevde att platschefen ibland 
utnyttjande sin chefsroll i en kommunikationssituation. Vår uppfattning är att 
platschefen i grund och botten inte vill att kommunikationen med de anställda ska 
färgas av någon statusskillnad, men att han i sin roll som platschef inte alltid 
lyckas med detta. Ett annat perspektiv på detta kan vara att den statusskillnad som 
ekonomichefen känner endast är en upplevd känsla som uppstår i en 
kommunikationssituation med sin överordnade, vilket är en vanlig dysfunktion i 
en uppåtgående kommunikation.  

7.2.2 Dimensioner av kommunikationsbeteende  

Både platschefen och ekonomichefen ansåg att deras kommunikation främst är 
simultan. Med utgångspunkt i CSM har vi kommit fram till att de inte är särkilt 
medvetna om tidsfaktorn när de kommunicerar med varandra. Detta på grund av 
att när kommunikation är simultan är kommunikatörerna inte direkt medvetna om 
tidsfaktorn då den vid simultan kommunikation egentligen är obefintlig. 

När det gäller huruvida de är involverade i kommunikationen har de enligt CSM 
en hög involvering, både kognitivt och känslomässigt, då det enligt modellen är en 
naturlig följd av simultan kommunikation och då speciellt face-to-face 
kommunikation. Det är då intressant att notera att platschefen ansåg sig vara 
kognitivt involverad men inte känslomässigt och ekonomichefen ansåg sig ha en 
låg involvering överlag. Alltså stämmer inte svaren med modellen och dess 
uppfattning om involvering. 

Både platschefen och ekonomichefen ansåg sig ta initiativ till kommunikation lika 
ofta vilket kan tyda på delad kontroll. En annan faktor som tyder på delad kontroll 
är att de oftast har simultan kommunikation. Vi anser även att det inom den 
sociala kontexten finns aspekter som kan påverka kontrollfaktorn. Dels påverkar 
den generella kommunikationskulturen kontrollen på så vis att den öppna och 
informella kulturen uppmuntrar till delad kontroll. Dels kan den hierarkiska 
skillnaden mellan dem å andra sidan medföra att platschefen som är överordnad 
kan ha något mer kontroll över kommunikationssituationen än ekonomichefen. 
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7.2.3 Kommunikationskanaler 

Platschefen och ekonomichefen är överens om att de mest kommunicerar face-to-
face men att de även använder sig av telefon och e-mail. Två faktorer som de 
upplevde påverkar valet av kommunikationskanal är dels vilket innehåll 
kommunikationen har och dels den fysiska tillgängligheten. Detta kan ses som ett 
exempel på den selektivitet och subjektivitet som kännetecknar kommunikatörers 
val av kommunikationskanal enligt de antaganden som CSM baseras på. Satt i 
relation till den sociala kontexten menar vi att det går att urskilja ett antal faktorer 
som kan påverka valet av kanal på ett eller annat sätt. För det första tillåter den 
informella kulturen som informanterna befinner sig i en öppen kommunikation 
mellan organisationens medlemmar. För det andra medför den rådande kulturen 
att dokumentationen av vad som förmedlas inom organisationen brister vilket gör 
att det är accepterat att välja att kommunicera via informella kanaler. För det 
tredje kan även deras öppna, dock helt yrkesmässiga relation, påverka att de väljer 
så pass informella kanaler.      

7.3 Analys av kommunikationspar 3: 
Kvalitetsansvarig/Innesäljare 

7.3.1 Den sociala kontexten 

Kvalitetsansvarig och innesäljaren upplevde båda att kulturen inom 
organisationen var informell och pekade på vissa specifika situationer där de 
ansåg att kommunikationen brister. Innesäljaren gav oss intrycket att hon 
efterlyste mer formalitet och dokumenterade intervjuer. Kvalitetsansvarig 
poängterade att han tycker att vissa personer på de högre hierarkiska nivåerna kan 
vara svåra att kommunicera med. Vi tolkade det dock som att det inte berodde på 
någon form av statusskillnad utan snarare på att dessa personer ofta är 
otillgängliga på grund av hög arbetsbörda. Vår uppfattning av informanternas svar 
är att de upplever att de befinner sig i en icke- linjär och reflexiv kultur där de 
tillåts att kommunicera fritt med alla inom organisationen. 

Kvalitetsansvarig och innesäljaren uppgav att de har en mycket positiv och 
personlig relation till varandra och de upplever ingen statusskillnad 
överhuvudtaget. En anledning till att de har en så god relation, förutom den 
informella kulturen, anser vi kan vara att det inte råder någon rivalitet mellan 
deras respektive avdelning. Detta är annars en faktor som i vissa fall kan hämma 
kommunikationen mellan avdelningar. Relationen mellan kvalitetsansvarig och 
innesäljaren är snarare av det slaget att de samarbetar i det dagliga arbetet med en 
hel del gemensamma åtaganden. Ett annat problem med horisontell 
kommunikation mellan avdelningar är att avdelningarna kan ha ett stort 
geografiskt avstånd eller att personalen på de olika avdelningarna är främmande 
för varandra och därför väljer att inte ta kontakt. Inte heller detta verkar vara ett 
problem i den undersökta organisationen, då alla inom företaget känner varandra 
och befinner sig i varandras geografiska närhet. Det viktigt att poängtera att en 
god relation mellan kollegor naturligtvis har att göra med mycket mer än detta. 
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Man måste exempelvis, i alla fall på en del plan, dela samma värderingar och 
förstå varandras tankebanor. Innesäljaren betonar att hon och kvalitetsansvarig 
lägger upp sitt arbete på samma vis och att de båda är strukturerade och 
noggranna.  

Innehållet i kommunikationen mellan kvalitetsansvarig och innesäljaren är enligt 
båda uppgiftsanknuten och består av relativt enkla och rutinmässiga frågor. Dock 
indikerar modellen att då båda två betonade att deras relation är mycket personlig 
tyder det på att kommunikationen till viss del även är av social karaktär. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de befinner sig i olika sociala kontexter 
såtillvida att de arbetar inom olika avdelningar. De befinner sig emellertid på 
samma hierarkiska nivå och har ett nära samarbete med varandra, vilken påvisar 
att det finns många likheter mellan deras sociala kontexter. De beskriver dessutom 
den sociala kontextens delar kultur, relation och innehåll näst intill identiskt. 

7.3.2 Dimensioner av kommunikationsbeteende   

Kommunikationen mellan kvalitetsansvarig och innesäljaren upplevs av båda som 
simultan. En bidragande orsak till detta kan vara att de befinner sig i varandras 
fysiska närhet och har en personlig relation till varandra. När det gäller 
medvetenheten om tidsfaktorn fick vi uppfattningen att de inte är särskilt 
medvetna om den, vilket kan ha att göra med att, förutom det som sägs i 
modellen, den fysiska närheten bidrar till att de sällan behövt reflektera över just 
tidsfaktorn.  

Varken kvalitetsansvarig eller innesäljaren ansåg att de var vare sig kognitivt eller 
känslomässigt involverade. Vi tolkar det dock som att de i viss utsträckning ändå 
är involverade. Detta dels på grund av att modellen visar på att involveringen ofta 
ökar vid simultan kommunikation och dels på grund av det intryck informanterna 
gav oss vid intervjuerna. Då båda informanterna genomgående under intervjuerna 
påpekade att de har en mycket vänskaplig relation upplever vi det som naturligt 
att de åtminstone har en hög känslomässig involvering, då dessa enligt CSM går 
hand i hand.  

Vad gäller kontrollfaktorn i en kommunikationssituation mellan kvalitetsansvarig 
och innesäljaren kan deras svar tyda på att innesäljaren har en något högre 
kontroll då båda är eniga om att det är hon som oftast tar initiativ till 
kommunikationen. Dock indikerar inte modellen något direkt samband med att 
initiativtagande skulle medföra högre kontroll över kommunikationssituationen. 
Vi antar dessutom att de har en delad kontroll på grund av att de är jämlikar rent 
hierarkiskt och ingen av dem upplever någon statusskillnad. Dessutom antyder 
deras personliga relation att de har en jämn kontroll. Tilläggas bör är att det i det 
dagliga arbetet är det naturligt att innesäljaren är den som tar initiativ då deras 
arbetsrelation går ut på att hon tar emot klagomål och reklamationer från kunder 
som hon sedan diskuterar med kvalitetsansvarig. 
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7.3.3 Kommunikationskanaler 

Kvalitetsansvarig och innesäljaren använder sig mest av face-to-face 
kommunikation och ibland även av telefon för kortare ärenden. Enligt 
informanterna beror valet på den geografiska närheten. Valet av 
kommunikationskanal kan, som tidigare nämnts, sägas vara en reflektion av den 
sociala kontexten kommunikatörerna befinner sig i. Även här kan paralleller dras 
till de antaganden som ligger till grund för CSM som behandlar kommunikatörers 
strategiska och selektiva val av kanal beroende på situationen och syftet. Som 
ovan nämnts används exempelvis telefon vid kortare frågor eller ärenden. En 
annan aspekt som kan tänkas påverka att de väljer främst informella kanaler är att 
de befinner sig på samma hierarkiska nivå och har en personlig relation. Vi menar 
att detta kan inverka på valet av kommunikationskanal såtillvida att de kanske 
tvekar inför att använda sig av mer formell kommunikation, eftersom det då av 
den andra parten kan uppfattas som anstötligt och därmed skapa osäkerhet i den 
annars vänskapliga relationen.  

7.4 Analys av kommuniaktionspar 4: Innesäljare ”A”- 
Innesäljare ”B” 

7.4.1 Den sociala kontexten 

Varken A eller B var nöjda med den befintliga kommunikationen inom företaget 
och båda upplevde kommunikationskulturen som otillräcklig och att det saknades 
fasta rutiner. Innesäljare B menade att detta kan ha att göra med att företaget på 
senare tid har växt och att många nya personer har börjat på företaget. Vår 
tolkning av informanternas svar är att de befinner sig i en icke- linjär och reflexiv 
kultur. Detta baserar vi dels på att de poängterade att kommunikationen till största 
delen är muntlig och dels på att de påpekade att et råder brist på fasta rutiner. 
Intressant att notera är att båda innesäljarna påvisar et missnöje med den 
informalitet som råder. Vi uppfattade det som att de gärna hade sett att det 
skapades mer fasta rutiner och mer formella informationsvägar. 

Relationen mellan informanterna kan beskrivas som personlig och de menar att de 
har en väl fungerade relation. Ingen av dem upplever någon statusskillnad och 
detta kan ha att göra med att de befinner på samma avdelning och på samma 
hierarkiska nivå. Det nära samarbetet mellan A och B har bidragit till att de inte 
enbart har en yrkesmässig relation utan även en vänskapsrelation. Vi menar att 
detta även är en följd av den informella kulturen som råder samt att den 
hierarkiska nivå de båda befinner sig på är långt ner i hierarkin.  

Informanterna uppgav att kommunikationens innehåll består av prisuppgifter och 
annan arbetsrelaterad information. Då deras arbetsuppgift består i att sitta i telefon 
större delen av dagen blir det inte mycket tid över för att tala om annat. Dock 
tyder deras vänskapliga relation på att innehållet även är av social karaktär när 
tillfälle ges. Båda informanterna uppgav att kommunikationens innehåll ibland 
kan ge upphov till konflikt. Detta menar vi är en natur lig process mellan personer 
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som känner varandra väl, eftersom man då vågar säga vad man tycker till 
varandra. CSM styrker detta påstående genom att sätta ett samband mellan 
konflikter och personliga relationer, samt relationer med socialt innehåll. Vi anser 
dock att den här typen av konflikt inte behöver vara destruktiv utan snarare kan 
öka effektiviteten genom att kommunikatörerna direkt kan ta upp problem som 
kan störa arbetet.  

Sammanfattningsvis kan sägas att de befinner sig i samma sociala kontext, 
eftersom de dels arbetar inom samma avdelning och att de dels upplever kultur, 
relation och innehåll på liknande sätt. Horisontell kommunikation av den här 
typen är ofta av yttersta vikt för en organisation, då det inom de olika 
avdelningarna finns problem som ska lösas och arbetas som ska koordineras. 

7.4.2 Dimensioner av kommunikationsbeteende 

Eftersom informanterna sitter i samma rum är kommunikationen uteslutande 
simultan. Vi upplever heller inte att de är särskilt medvetna om tidsfaktorn i en 
kommunikationssituation. Detta dels på grund av det som modellen påvisar 
gällande att simultan kommunikation sällan medför hög medvetenhet om 
tidsfaktorn och dels på grund av den specifika situationen mellan A och B.  

När det gäller involveringen ansåg ingen av dem sig vara särskilt kognitivt 
involverade, eftersom de främst behandlar rutinmässiga frågor. Gällande den 
känslomässiga involveringen upplevde A en viss involvering, medan B inte gjorde 
det. Vi fick uppfattningen att informanterna enbart syftade till sin arbetsrelaterade 
kommunikation och därmed inte upplevde sig vara involverade. Dock finns det 
faktorer som antyder att de faktiskt åtminstone är känslomässigt involverade, till 
exempel deras vänskapliga relation och den simultana kommunikationen.  

Vi anser att de har en delad kontroll i kommunikationssituation, men båda anser 
att det är de själva som avslutar kommunikationen. Detta kan dock stödja 
påståendet om att de har delad kontroll då ingen av dem anser sig vara i underläge 
gentemot den andre. Dessutom anser vi av de svaren att döma att de delar 
kontrollen över kommunikationssituationen då de även befinner sig på samma 
hierarkiska nivå och även har liknande arbetsuppgifter.  

7.4.3 Kommunikationskanaler 

Även detta kommunikationspar använder sig uteslutande av face-to-face eller 
telefon. Detta av det ganska uppenbara skälet att de befinner sig i varandras 
omedelbara närhet. Som tidigare nämnts kan valet av kommunikationskanal sägas 
vara en direkt följd av vilken social kontext kommunikatörerna befinner sig i. En 
tänkbar fara med denna informaliteten inom en avdelning är att information som 
egentligen bör dokumenteras endast nämns i förbigående för att sedan glömmas 
bort eller ignoreras.   
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8 Diskussion  

8.1 Den sociala kontexten 
Kommunikationskulturen inom den undersökta organisationen är informell av 
informanternas svar att döma, då samtliga har beskrivit den som sådan. Utifrån 
CSM kan sägas att kulturen inom organisationen är icke- linjär och reflexiv, där 
personalen tillåts och uppmuntras till att kommunicera fritt mellan avdelningarna, 
över de hierarkiska nivåerna och utan några vidare restriktioner. Dock är detta 
något som de flesta anser vara negativt och många uttryckte starka önskemål om 
mer formalitet, fasta rutiner och bättre dokumentation. Den enda av informanterna 
som gav intryck av att se positivt på den informella kommunikationskulturen var 
platschefen. Detta kan tolkas på olika sätt. För det första kan det vara så att 
platschefen har besvarat frågorna i sin egenskap av chef och därför inte uttryckt 
sin personliga åsikt. För det andra kan hans positiva inställning bottna i att han 
inte kan vara något annat är positivt. Detta på grund av att det är han som är 
ytterst ansvarig för organisationen och om han då uttrycker något negativt om, i 
det här fallet, den rådande kulturen kritiserar han sig själv och sin kompetens som 
ledare. Platschefens positiva inställning kan vara ett problem, då det knappast 
kommer att genomföras någon förändring så länge han inte ser det som ett 
problem. Detta personalens åsikter till trots.  

Relationerna mellan informanterna är genomgående vänskapliga och öppna och 
det råder ingen påtaglig statusskillnad. En del ansåg sig inte ha särskilt personliga 
relationer med varandra, men med de kriterier som CSM sätter upp för vad som 
karaktäriseras som personliga relationer anser vi ändå att relationerna i stort kan 
beskrivas som personliga. Enligt CSM skapas personliga relationer i informella 
miljöer och när kulturen är icke- linjär och reflexiv. 

Innehållet i kommunikationen upplevdes av informanterna främst vara 
arbetsrelaterad och yrkesmässig. Detta kan dock vara något av ett missförstånd i 
kommunikationen mellan oss och informanterna under intervjuerna, då 
informanterna kan tänkas ha uppfattat frågan om vilket innehåll kommunikationen 
har, som att vi ville ha reda på vad de kommunicerar om på en arbetsrelaterad 
nivå, snarare än det de pratar om på fikarasten. Vårt mål med frågan var att ta reda 
på innehållet i deras totala kommunikation med varandra inom organisationens 
väggar. Detta gör att vi tror att svaren vi fick inte överensstämmer med 
verkligheten och att deras kommunikation även är av social karaktär. Vi grundar 
även detta påstående i CSM och den koppling modellen gör mellan icke- linjär och 
reflexiv kultur, personliga relationer och kommunikation med socialt innehåll.  

Informanterna efterlyser som tidigare nämnts mer formella 
kommunikationsmönster och fasta rutiner. Det vi ställer oss frågande till är om 
informanterna i grund och botten faktiskt är så negativt inställda till den rådande 
informaliteten som de säger sig vara. Av intervjuerna har det framgått att 
relationerna mellan dem är öppna, vänskapliga och följaktligen även personliga. 
De ser även positivt på att de inte upplever någon vidare statusskillnad inom 
organisationen och att de tillåts kommunicera fritt mellan de hierarkiska nivåerna. 
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Dessa aspekter karaktäriserar tydligt en informell kommunikationskultur, vilket 
understöds av CSM. Det faktum att de har en positiv inställning till dessa aspekter 
gör att vi ifrågasätter deras önskemål om mer formalitet, då detta enligt modellen 
skulle innebära ett ”sidbyte” enligt figur 13. De skulle med andra ord övergå från 
den nuvarande kontexten, som symboliseras av icke- linjär och reflexiv kultur, 
personliga relationer och kommunikation med socialt innehåll, till en kontext som 
karaktäriseras av en linjär och hierarkisk kultur, opersonliga relationer och enbart 
uppgiftsanknuten kommunikation. Detta skulle i så fall innebära att 
organisationen blir mer toppstyrd, där den nedåtgående kommunikationen skulle 
bli den vanligaste, i form av arbetsinstruktioner, order och beskrivningar163. Det 
skulle inte heller finnas samma möjligheter att kommunicera mellan de 
hierarkiska nivåerna som det gör idag. Relationerna skulle förmodligen stanna på 
en mer yrkesmässig nivå, där det finns lite utrymme för personlig kontakt. Även 
kommunikationens innehåll skulle förändras och bli av mer uppgiftsanknuten 
karaktär än social. 

                                                 
163 Hall, Richard H (1999) Organizations: structures, processes, and outcomes. Upper Saddle 
River, N.J. : Prentice Hall. Sid. 171-172 
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Fig. 13 formella/informella informationsflöden164 

Vår uppfattning av situationen är snarare att organisationen skulle kunna vinna på 
att försöka skapa en lämplig blandning mellan formalitet och informalitet. Det 
som personalen upplever som positivt inom organisationen, det vill säga de öppna 
relationerna och möjligheterna att kommunicera fritt med alla inom 
organisationen, bör uppmuntras och bibehållas. Detta för att det skapar en 
gemenskap och förtroende för sina medarbetare. Naturligtvis kan den här typen av 
frihet även ha en negativ inverkan, såtillvida att intriger kan skapas och 
arbetsmoralen kan påverkas. Detta är dock inget vi har märkt på den undersökta 
organisationen, där det snarare kan vara så att kulturen skapar en form av 
teamkänsla och en känsla av tillhörighet.  

Det som personalen uppgav som negativt är bristande rutiner och otillräcklig 
dokumentation. Informanterna menade att en av anledningarna till detta kan vara 
att organisationen på senare tid har växt snabbt och att mycket ny personal har 
kommit in på företaget. De upplevde att det inte finns tillräckligt med 
dokumenterade rutiner att tillgå för ny personal och att de som arbetat under en 

                                                 
164 Livrouw, L.A och Finn, T.A. (1996), New information technologies and informality: 
comparing organizational information flows using the CSM, International Journal of Technology 
Management. Special Issue on Informal Information Flow Vol. 11, Nos ½, Sid. 36 
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längre period vet vad som ska göras ändå genom att de successivt har vuxit in i de 
informella rutinerna. Generellt sett ska kommunikationens formlitet öka i takt 
med att organisationen växer och blir mer komplex165. Så är dock inte fallet i den 
undersökta organisationen, där man försöker behålla de gamla rutinerna trots att 
organisationen växt. Detta leder till att, för att citera en av våra informanter, ”vi 
arbetar i en stor organisation med för små kläder”, det vill säga att rutinerna inte 
har anpassats efter de förändringar som skett. 

Som behandlats i tidigare kapitel skapas en informell kommunikationskultur av 
två huvudskäl. Den första anledningen är att den helt enkelt har blivit en 
nödvändighet för att arbetet ska kunna utföras och att de formella kanalerna inte 
kan täcka de informationsbehov som finns. Den andra anledningen är att 
människor har ett behov av att etablera band, uttryck känslor och ge ris och ros till 
varandra oberoende av regleringar och kanaler. Den här typen av kontakt är viktig 
för att man ska kunna känna tillfredställelse med jobbet och få motivation för 
arbetet. Detta påverkar alltså den totala effektiviteten inom organisationen166. Vi 
anser att den undersökta organisationen bör koncentrera sig på att förbättra den 
först nämnda anledningen, det vill säga att utöka och förbättra de formella 
kommunikationsvägarna så att de täcker fler av de informationsbehov som finns 
och därmed reducera behovet av informell kommunikation, naturligtvis utan att 
helt eliminera den. Vi menar alltså att kommunikationskulturen idag är till största 
delen informell, vilket tydligt märks när ny personal kommer in, och att den 
formella kommunikationen bör få större utrymme i form av bättre dokumentation 
och mer fasta rutiner. Om en sådan här förändring skulle genomföras kommer 
detta åtminstone inlednings att medföra betydligt mer arbete från alla 
organisationens medlemmar, då de dels behöver vänja sig vid att faktiskt 
dokumentera fler processer och dels att dokumentationen i sig tar längre tid än att 
bara nämna det i förbifarten till en kollega. I ett längre perspektiv kommer detta å 
andra sidan förmodligen att löna sig, då den aktuella informationen finns sparad 
och därmed inte behöver upprepas eller rent av försvinna.  

8.2 Dimensioner av kommunikationsbeteende 
CSM drar tydliga paralleller mellan den sociala kontexten och dimensionerna av 
kommunikationsbeteende. Modellen påvisar att dimensionerna förändras i takt 
med den sociala kontexten. Detta är något vi tydligt märker i informanternas svar, 
som oftast stämmer överens med de kopplingar som görs i modellen. 

Medvetenheten om tidsfaktorn är generellt sett mycket låg i den undersökta 
organisationen och informanterna anger simultan kommunikation som den absolut 
mest använda kommunikationstypen. Att simultan kommunikation är mest 
förekommande visar på en tydlig relation till den sociala kontexten, som är väldigt 
informell och därmed indirekt uppmuntrar till simultan kommunikation.  

                                                 
165 Bryson, Jo. (1999). Effective Library and Information Centre Management. Aldershot Gower. 
Sid. 277 
166 Flaa, P., Hofoss, D., Holmer-Hoven, F., Medhus, T., Rönning, R. Översättning: Andersson, 
Sten (1998) Introduktion till organisationsteori. Studentlitteratur, Lund. Sid. 136-137 



77 

Enligt informanterna har personalen generellt sett relativt delad kontroll över varje 
kommunikationssituation, där ingen känner sig i underläge gentemot någon 
annan. Även detta var något som informanterna uttryckte som positivt. Delad 
kontroll kan ses som en naturlig följd av de öppna relationerna som beskrevs 
under intervjuerna.  Här kan även en återkoppling göras till den paradox som kan 
urskiljas i frågan om personalen verkligen vill gå från den nuvarande informella 
kommunikationsmiljön till en mer formell sådan. Om en förändring av det här 
slaget skulle genomföras hade det med största sannolikhet medfört att den idag 
delade kontrollen skulle övergå till sändarkontroll i allt högre grad. Med 
sändarkontroll menar CSM att sändaren av ett meddelande använder sig av 
kanaler som inte tillåter någon omedelbar feedback.  

När det gäller involveringsfaktorn delar CSM in denna dimension i kognitiv och 
känslomässig involvering. Modellen visar på att i informella 
kommunikationsmiljöer är involveringen i allmänhet hög, både kognitivt och 
känslomässigt, medan i formella kommunikationsmiljöer råder det främst hög 
kognitiv involvering. Svaren vi fick av informanterna var i den här frågan av 
varierande karaktär. En del ansåg sig inte alls vara involverade, varken kognitivt 
eller känslomässigt, medan andra ansåg sig enbart vara kognitivt involverade. 
Ytterst få ansåg att de hade både hög kognitiv och känslomässig involvering. 
Dock indikerade svaren att de överlag ansåg sig ha en relativt låg involvering. Här 
kan konstateras att resultatet avviker från modellen och dess resonemang kring 
samband mellan hög involvering och informella kommunikationsmiljöer. Ett skäl 
till denna avvikelse kan vara att det för informanterna var svårt att ge ett objektivt 
svar på en fråga av det här slaget. Vi tror inte att det alltid är så lätt att ha insikt i 
huruvida man som individ är involverad eller ej, då detta förmodligen inte är 
något man reflekterar över i sitt vardagliga liv. På grund av detta kan det ha varit 
svårt för informanterna att ge ett tillfredsställande svar på denna fråga. Framförallt 
kan ordet ”känslomässig involvering” missuppfattas då det kan föra tankarna till 
att vara känslosam i ett mer konkret avseende än vad modellen avser. I efterhand 
har vi förstått att vi kanske borde ha formulerat frågan annorlunda och ställt frågor 
som mer indirekt angriper ämnet. Slutligen kan sägas om involveringen att enligt 
CSM har informanterna ändå till stor del en hög involvering, både kognitivt och 
känslomässigt. Detta grundas på att modellen förutsätter att både den kognitiva 
och känslomässiga involveringen är hög i en informell kommunikationsmiljö, som 
präglas av simultan kommunikation, personliga relationer, delad kontroll och 
icke-linjär och reflexiv kultur.  

Frågan är nu om det som CSM kommit fram till kan tänkas vara fel med tanke på 
de resultat vi fått fram av vår undersökning. Vi tror inte att så är fallet, eftersom vi 
anser att vi inte fått ett optimalt resultat på den här delen av intervjun. Dessutom 
håller vi med om de samband som görs i modellen mellan de övriga delarna av 
kommunikationsmiljön och involveringsfaktorn. 

8.3 Kommunikationskanaler 
Informanterna uppgav nästan uteslutande face-to-face och telefon som de absolut 
vanligaste kanalerna. Enligt CSM är de utmärkande dragen för dessa kanaler hög 
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simultanitet och delad kontroll, vilket också stämmer väl överens med de resultat 
vi har fått fram i vår undersökning. Vad gäller involveringen har face-to-face 
kommunikation hög involvering medan telefon har medelhög involvering. Detta 
kan ses som ytterligare en indikation på att involveringen faktiskt är hög, trots de 
något motsägelsefulla svar vi fick.  

De anledningar informanterna uppgav till varför de väljer just de kanaler de gör är 
framför allt tillgängligheten, då främst den geografiska närheten, och 
kommunikationens innehåll. Som tidigare sagts grundar sig CSM bland annat på 
antagandet att valet av kommunikationskanal är selektivt och strategiskt baserat 
på situationen och syftet och att valet är i allra högsta grad subjektivt. Vår 
tolkning av informanternas svar är att de inte väljer den kanal som rent objektivt 
är mest effektiv, utan snarare den som enligt dem anses vara lämpligast.  

Tidigare har vi nämnt att informanterna efterfrågar mer formalitet och bättre 
dokumentation, vilket även här kan vara lämpligt att beakta. Vi tror att det kan 
vara så att hela den informella kommunikationsmiljön har en negativ inverkan 
såtillvida att det kan kännas överflödigt att använda sig av mer formella kanaler 
när det är så accepterat att använda sig av de mer informella kanalerna. Ett 
uppenbart exempel på detta är den fysiska och geografiska närheten de flesta har 
till varandra som leder till att det nästan alltid ligger närmast till hands att 
kommunicera framför allt face-to-face. I många fall hade en mer formell och 
dokumenterbar kanal kunnat vara lämpligare och mer effektiv, då informationen 
som förmedlats vid detta tillfälle blir mer bestående än om den bara nämnts som 
hastigast.  

Sammanfattningsvis kan sägas om kommunikationskanalerna att det i flera fall 
hade lönat sig rent effektivitetsmässigt att begränsa omfattningen av de informella 
kommunikationskanalerna till enklare frågor och låta den mer komplexa 
informationen gå genom mer formella och dokumenterbara kanaler.           
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9 Slutsatser 

I vår problemformulering har vi utformat ett antal frågeställningar som vi under 
undersökningens gång försökt finna svar på. Vi ville först och främst se om vi 
kunde få reda på vilken social kontext informanterna upplevde att de befinner sig i 
med CSM som utgångspunkt. Vidare ville vi undersöka vilka aspekter av 
kommunikationsbeteende de tillfrågade upplevde att det fanns. Slutligen ville vi 
undersöka vilka kommunikationskanaler, ställt i relation till CSM, de tillfrågade 
väljer och varför.  

Vår uppfattning är att vi med hjälp av de resultat vi fått från vår undersökning 
lyckats besvara våra frågeställningar på ett tämligen tillfredsställande sätt. Vi 
tycker oss ha bildat en uppfattning över hur den sociala kontexten upplevs av 
informanterna i den undersökta organisationen, vilka olika 
kommunikationsbeteenden som upplevs samt hur valet av kommunikationskanal 
relaterar till de olika delarna i CSM.  

Gällande frågan om vilken social kontext informanterna upplevde att de befinner 
sig i, fick vi ett mer eller mindre entydigt svar. Den slutsatsen som kan dras av 
detta är att informanterna befinner sig en liknande kontext oberoende av var i 
hierarkin de befinner sig och vem inom organisationen de kommunicerar med. 
Med CSM som vår utgångspunkt har vi kommit fram till att den sociala kontexten 
inom den undersökta organisationen kan sägas ha en icke- linjär och reflexiv 
kultur med personliga relationer mellan organisationens medlemmar och 
kommunikation med socialt innehåll. Anledningen till att vi anser oss kunna dra 
den här slutsatsen är att svaren vi fick från samtliga informanter, vilka dessutom 
representerade de olika kommunikationsvägarna och de olika hierarkiska 
nivåerna, var helt överensstämmande med varandra.  

Nästa frågeställning sökte besvara, med utgångspunkt i CSM, vilka olika aspekter 
av kommunikationsbeteende som de tillfrågade upplevde fanns. Som behandlats i 
tidigare kapitel om CSM, är det den sociala kontexten som anses vara modellens 
mest stabila aspekter när det gäller informationsflöden. Denna existerar mer eller 
mindre konstant under organisationens livscykel och utgör ett makroperspektiv av 
vad som påverkar informationsflöden. Den återstående delen, det vill säga 
dimensionerna av kommunikationsbeteende, påverkar informationsflödet på 
mikronivå vid en specifik kommunikationssituation. Alltså kan dimensionerna 
enligt CSM sägas vara underställda den sociala kontexten, då de är en direkt 
effekt av hur den sociala kontexten ser ut. Även detta är något vi märkt i vår 
undersökning.  

Som vi nämnde ovan är den sociala kontexten mycket informell, vilket avspeglas i 
dimensionerna på så sätt att det följer modellens klassificering av vad som anses 
vara informellt. Med detta menar vi att dimensionerna ser ut som de gör just på 
grund av att de faktorer som utgör den sociala kontexten i den undersökta 
organisationen ser ut på ett visst sätt. Kort sagt, dimensionerna av 
kommunikationsbeteende är en direkt följd av den sociala kontexten och kan inte 
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existera utan den. Detta visas mycket tydligt i modellens uppbyggnad, där den 
sociala kontexten omsluter dimensionerna.  

Undersökningen visade att medvetenheten om tidsfaktorn är låg och den mesta 
kommunikationen är simultan. Generellt upplever personalen en delad kontroll 
över kommunikationssituationen. Vad gäller involveringen var svaren som 
tidigare sagts inte helt överensstämmande med modellen, men det resonemang vi 
förde kring detta i analysen ledde oss ändå till att tro att involveringen var hög, 
både kognitivt och känslomässigt. Alla dessa aspekter är i CSM klara följder av 
den av informanterna upplevda sociala kontexten. Generellt kan sägas att i varje 
organisation är det den sociala kontexten som sätter gränsen för vad som är tillåtet 
i organisationsmedlemmarnas kommunikationsbeteende. 

Gällande frågeställningen om vilka kommunikationskanaler de tillfrågade väljer 
och varför kan även här ses en påtaglig relation till de olika delarna av CSM. På 
samma sätt som dimensionerna är en följd av den sociala kontexten är valet av 
kommunikationskanal en direkt följd av dimensionerna och då i sin tur av den 
sociala kontexten. Informanterna angav som sagt face-to-face och telefon som de 
vanligaste kanalerna. Dessa klassas enligt CSM som att vara simultana, ha hög 
involvering och medföra delad kontroll, vilket visar på ett märkbart samband till 
dimensionerna.  

För att sammanfatta slutsatserna så menar vi att de tre frågeställningarna på sätt 
och vis är hierarkiskt bundna till varandra och delarna och dess olika egenskaper 
utlöser en form av kedjereaktion. Valet av kommunikationskanal är alltså en följd 
av hur dimensionerna ser ut. Dessa i sin tur är formade efter den sociala 
kontextens egenskaper.  

Det är intressant att notera att den undersökta organisationen verkar befinna sig i 
en kraftig tillväxtprocess där det kommit in mycket ny personal i företaget på 
relativt kort tid. Organisationsstrukturen har dock inte ändrats i någon större skala 
på mycket länge och de har behållit den hierarkiskt bundna klassiska strukturen 
som är typisk för en traditionell fabriksorganisation. Här kan tydliga paralleller 
dras till de fördelar och nackdelar som togs upp i samband med diskussionen 
kring figur 5 och figur 12. Naturligtvis finns det fördelar med den här strukturen, 
då ansvarsfördelningen, åtminstone på pappret, är tydligt definierad och 
specialkunskaper kan användas effektivt inom respektive avdelning. Däremot kan 
problem uppstå när organisationen växer. Problem som enligt Hannagan kan 
uppstå är att det blir allt långsammare respons på kunders behov, begränsad 
innovation och osäkerhet vad gäller vem som har huvudansvaret. Han pekar även 
på att utvecklingen mellan avdelningarna begränsas och den horisontella 
kommunikationen fungerar dåligt eller inte alls167. En möjlig tanke är att den 
undersökta organisationen bör se över sin befintliga organisationsstruktur och 
eventuellt övergå till en, för den, mer passande sådan. Dock stämmer inte riktigt 

                                                 
167 Hannagan, Tim J. (1998). Management: concepts & practices. London Financial Times/Pitman 
Publ. Sid. 204 
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Hannagans antagande om att den horisontella kommunikationen skulle komma att 
fungera dåligt in på den undersökta organisationen, som istället utvecklat en 
mycket komplex horisontell kommunikation både inom och mellan 
avdelningarna. Detta antyder till att den faktiska strukturen kanske inte helt 
stämmer överens med den officiella. Kanske är det så att den informella kulturen 
även borde uppmärksammas i organisationsstrukturen och därmed övergå till en 
mer teambaserad struktur där även den horisontella kommunikationen och 
samarbetet mellan avdelningarna visas.        

Avslutningsvis vill vi framhålla att under arbetets gång har vi kommit till insikt 
om att undersökningsmetoden kanske inte var optimal för den här uppgiften, då 
modellen är väldigt omfattande och komplex. Vi har utfört ett begränsat antal 
intervjuer och har endast träffat varje informant vid ett tillfälle. Det är naturligtvis 
svårt att få relevant information om hur individer beter sig i 
kommunikationssituationer genom att enbart fråga om detta. Mer lämpligt hade 
kanske varit att vara i kontakt med fler informanter och dessutom ha en 
kontinuerlig kontakt med dem. Detta för att få en mer omfångsrik bild över 
kommunikationsmiljön. Exempelvis hade vi kunnat be informanterna föra 
dagboksanteckningar under en bestämd tid och därmed få ett större råmaterial att 
arbeta med. Med dagboksanteckningar skulle informanterna eventuellt kunnat ge 
oss en mer verklig bild av kommunikationsmiljön, än vad de kunde ge oss vid det 
enstaka tillfället vi träffades. Ett annat alternativ skulle, som tidigare nämnts, 
kunna vara att göra observationer på en organisation under en längre period för att 
få en verklig uppfattning om de anställdas beteende.  

Tilläggas bör att trots att CSM har fungerat bra och stämt in väl på just vår studie, 
kan vi på intet vis garantera att utfallet kommer bli detsamma i en liknande 
undersökning.  
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10 Sammanfattning 

Vi har valt att behandla intern kommunikation, då vi anser att detta är av stor vikt 
för alla organisationer. Vi har tidigare behandlat ämnet i vår b-uppsats och det var 
under det arbetets gång som vi bestämde oss för att utveckla ämnet i form av en 
magisteruppsats.  

Syftet med denna uppsats är att konkretisera Communication Systems/Situations 
Model (CSM) genom att applicera den på en specifik organisation. Målet är att 
beskriva de två centrala delarna av CSM, den sociala kontexten och 
kommunikationsbeteendet, i en organisation. Dessutom vill vi ta reda på vilken 
betydelse delarna i CSM har för valet av kommunikationskanaler. De 
frågeställningar vi utgått ifrån är:  

• Med utgångspunkt i CSM, vilken social kontext upplever de tillfrågade att 
de befinner sig i?  

• Med utgångspunkt i CSM, vilka aspekter av kommunikationsbeteende 
upplever de tillfrågade att det finns i den undersökta organisationen? 

• Ställt i relation till de olika delarna i CSM, vilka kommunikationskanaler 
väljer de tillfrågade mest och varför? 

Som teoretisk utgångspunkt använder vi oss av en modell som kallas för 
Communication Systems/Situations Model (CSM). Modellen går ut på att 
undersöka variationerna av mänsklig kommunikation i olika 
kommunikationssystem och att få fram ett antal dimensioner som är lika för alla 
former av kommunikationsbeteende.  

Kommunikationsbeteendet är det mest centrala i CSM och forskarna har delat in 
kommunikationsakten i tre dimensioner: tidsfaktor, involvering och kontroll. De 
tre dimensionerna påverkar varandra. Dimensionerna existerar i en social kontext 
som forskarna beskriver utifrån tre huvudelement, som har som intention att 
representera den omgivande kontexten i sin helhet. De tre elementen är kultur, 
relation och innehåll. Varje del i den sociala kontexten inverkar på varandra och 
på samma sätt har den sociala kontexten ständigt inverkan på dimensionerna av 
kommunikationsbeteende.  

I vår undersökning har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsansats på 
grund av att vi anser att det bäst motsvarar vår utgångspunkt. Vi har valt att 
konkretisera en modell på ett verkligt fall i form av en organisation och då CSM 
bygger på individers upplevelser av den sociala kontexten de befinner sig i och 
hur de beter sig i olika kommunikationssituationer var det ett relativt enkelt val att 
välja en kvalitativ utgångspunkt. Urvalet utfördes på så sätt att vi valde ut åtta 
personer totalt, som vi sedan delade in i fyra kommunikationspar, eftersom vi valt 
att fokusera oss på specifika kommunikationssituationer.  
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Vi har i analysen kommit fram till att kulturen inom organisationen är informell, 
icke-linjär och reflexiv, vilket visar på att personalen tillåts kommunicera fritt 
mellan organisationens olika hierarkiska nivåer och avdelningar. Många var dock 
negativt inställda till den rådande informaliteten och efterlyste mer formalitet och 
bättre rutiner.  

Relationerna kan ses som öppna och vänskapliga. Enligt CSM kan de även sägas 
ha personliga relationer trots att det inte alltid var det som informanterna uppgav, 
men de övriga svaren pekar ändå på att så är fallet.  

Gällande innehållet i kommunikationen sa informanterna att den främst var av 
yrkesmässig karaktär. Vi tror dock att det uppstått ett missförstånd mellan oss och 
informanterna när det gäller tolkningen av frågan. Vi befarar att informanterna 
trodde att vi ville ha reda på vad de kommunicerar om i sitt yrkesmässiga liv, 
medan vi ville ha reda på den totala kommunikationen.  

Medvetenheten om tidsfaktorn var generellt sett relativt låg och alla informanterna 
angav som sagt simultan kommunikation som den mest använda. Även detta 
pekar på en tydlig relation till den sociala kontexten. 

Den delade kontrollen är också den en naturlig följd de öppna relationerna och 
simultaniteten. Det går alltså att se tydliga kopplingar till den sociala kontexten 
där även den informella kulturen påverkar och bidrar till delad kontroll.  

Involveringen är enligt CSM oftast hög, både känslomässigt och kognitivt, i 
informella miljöer som denna, medan det främst är hög kognitiv involvering i mer 
formella miljöer. Vårt resultat avviker från detta så till vida att vi fått många olika 
svar och majoriteten av dem anser sig ha en relativt låg involvering generellt. Det 
kan ha varit svårt för informanterna att ge ett objektivt svar på denna fråga och vi 
insåg i efterhand att vi borde ha omformulerat frågan för att få ett mer optimalt 
svar.  

Valet av kommunikationskanaler påverkas också av den sociala kontexten och 
dimensionerna av kommunikationsbeteende. Detta märks då face-to-face och 
telefon enligt CSM har utmärkande drag, så som hög simultanitet, delad kontroll 
och relativt hög involvering. 

Den slutsatsen som kan dras av detta är att informanterna befinner sig en liknande 
kontext oberoende på var i hierarkin de befinner sig och vem inom organisationen 
de kommunicerar med. Anledningen till att vi anser oss kunna dra den här 
slutsatsen är att svaren vi fick från samtliga informanter, vilka dessutom 
representerade de olika kommunikationsvägarna och de olika hierarkiska 
nivåerna, var helt överensstämmande med varandra. 

Det kan sägas att dimensionerna är underställda den sociala kontexten, då de är en 
direkt följd av hur den sociala kontexten ser ut. Som vi nämnde ovan är den 
sociala kontexten mycket informell, vilket avspeglas i dimensionerna på så sätt att 
det följer modellens klassificering av vad som anses vara informellt. Generellt kan 
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sägas att i varje organisation är det den sociala kontexten som sätter gränsen för 
vad som är tillåtet i organisationsmedlemmarnas kommunikationsbeteende.  

På samma vis som dimensionerna är en följd av den sociala kontexten är valet av 
kommunikationskanal en direkt följd av dimensionerna och då i sin tur av den 
sociala kontexten. De kanaler som av informanterna angav som vanligast klassas 
enligt CSM som att vara simultana, ha hög involvering och medföra delad 
kontroll, vilket visar på ett märkbart samband till dimensionerna.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två studenter vid Högskolan i Borås. Vi läser biblioteks- och 
informationsvetenskap och håller just nu på med vår magisteruppsats. Vi har valt 
att undersöka fenomenet intern kommunikation, då detta är något som vi tycker är 
intressant och är en viktig del av en fungerande organisation.  

Vi har i samband med vårt projekt kommit i kontakt med XXX och har fått 
möjlighet att studera er interna kommunikation närmare för att få ett praktiskt 
exempel på hur detta fungerar i verkligheten. 

För att få ett brett urval av intervjudeltagare har vi försökt att välja personer på 
varierande poster inom organisationen och vi skulle vara mycket tacksamma om 
Du skulle vilja ställa upp på en intervju. Det är givetvis frivilligt att delta och ett 
eventuellt deltagande kommer att behandlas anonymt. Vi beräknar att intervjun 
inte kommer att ta längre tid än en timma och den kommer att ske enligt 
överenskommelse när det passar Dig under Din arbetstid.  

Innan intervjun skulle vi vara tacksamma om Du ville fundera lite kring hur Du 
upplever att Din interna kommunikationsmiljö ser ut och vilka personer inom 
organisationen du kommunicerar mest med, då det är detta intervjun kommer att 
behandla. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Linda Persson & Ida Lidemar 
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Bilaga 2 

Intervjumall 

 

Allmänna frågor: 

• Kön 

• Ålder 

• Bakgrund (Hur länge har du arbetat på XXX? Vad har du för utbildning, 
tidigare erfarenhet etc.) 

• Position inom företaget? Arbetsuppgifter? 

 

Huvudfrågor 

• Till vem/vilka kommunicerar du främst?  

o Vilken relation har ni? 

o Upplever du några statusskillnader mellan dig och dem du 
kommunicerar med? 

• Vilket innehåll har kommunikationen oftast? 

o Är det främst av arbetsrelaterad eller personlig karaktär? 

• Vilka kommunikationskanaler finns tillgängliga för dig? 

o Vilka kanaler använder du dig av mest? 

o Hur väljer du kanaler? 

o Upplever du att det känns naturligt att kommunicera fritt med alla 
inom organisationen eller kan det kännas ansträngt och jobbigt att 
kommunicera med personer på andra hierarkiska nivåer? 

 

 

 




