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Abstract: This thesis is a case study of the informal internal 

communication at a Swedish government agency called Swedac. 

The purpose of the study was to investigate how the employees 

perceive and use the informal internal communication, what 

communication media they utilize for it and how the informal 

internal communication correlates to certain aspects of the 

organizational structure. In order to achieve this, six qualitative 

interviews was carried out with employees in the organization. 

Since informal internal communication is not a well-defined 

concept I explained my view of the concept in the thesis.     

 

The results show that the informal internal communication is 

very important and fairly widespread at Swedac. One of the 

main qualities with informal internal communication seems to 

be its quickness. Mainly three different types of communication 

media were used – face-to-face, telephone and email. The 

organizational structure and the informal internal 

communication correlate in many interesting ways. For example, 

most of the informal internal communication takes place inside 

formal work units. The main conclusion is that the informal 

internal communication supports the organization quite well. 

 

Nyckelord: Informell internkommunikation, informell kommunikation, 
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1. Inledning 
 
Jag fann att ”fikarummet” och samtalen där med de anställda många gånger erbjöd en bra miljö för 

att få reda på hur arbetet gick för de enskilda medarbetarna och vad de tyckte var väsentliga frågor 

för dem. På köpet fick man också en klarare bild av hur stämningarna var runt om i organisationen än 

vad som oftast kommer fram vid formella verksledningsmöten m.m.
1
 

 

Organisationer, och individerna i dem, är ständigt omgivna och beroende av information. 

Informationsvetaren Choo menar att information finns inneboende i nästan alla aktiviteter 

som en organisation utför. Men, uttrycker han, information används främst för tre syften: 

“(1) create an identity and a shared context for action and reflection, (2) develop new 

knowledge and new capabilities, and (3) make decisions that commit resources and 

capabilities to purposeful action.”2 Fler funktioner med information kan såklart räknas upp, 

men de flesta är i alla fall överens om att information har en avgörande betydelse för 

organisationer.3 

 

För människor i organisationer är kommunikation högst nödvändig för att de ska få den 

information de behöver. Många organisationer har förstått detta, och arbetar aktivt med 

såväl extern- som internkommunikation. Internkommunikationen, som är intressant i denna 

uppsats, utgörs ofta av olika typer av planerad och formell kommunikation inom 

organisationen, t.ex. genom personaltidningar och intranät. Förutom denna formella 

internkommunikation diskuteras ibland också en annan sorts kommunikation – den 

informella internkommunikationen.  

    

Citatet ovan, tillhörandes Lars Ettarp som mellan 1989 och 2004 var generaldirektören för 

den statliga myndigheten Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), skildrar 

i min mening sådan informell internkommunikation.4 Det Ettarp beskriver är en form av 

kommunikation mellan människor på arbetsplatsen som är spontan och avslappnad, men 

tillsynes fortfarande angelägen för honom. Den informella internkommunikationen tycks ge 

Ettarp mer, eller åtminstone annorlunda, information än den som når honom i mera 

formella kommunikationssituationer - ”verkledningsmöten m.m.”. 

 

I den här uppsatsen har jag velat undersöka den informella internkommunikationen, 

eftersom jag tror att den fyller en minst lika viktigt roll som den formella. Jag gör detta 

genom att utföra en fallstudie inom Ettarps gamla organisation Swedac. I min uppsats har 

jag försökt visa på vilket sätt den informella internkommunikationen fortfarande idag fyller 

en betydelsefull roll inom Swedac, sex år efter Ettarps pensionering.  

 

 

 

                                                 
1
  Ettarp, Lars,  2009, Minnesbilder från SWEDAC, Swedac, Borås, s.90 

2
  Choo, Chun Wei, 2006, The knowing organization – how organizations use information to construct 

meaning, create knowledge, and make decisions, andra upplagan, Oxford University Press, New York, s.1 
3
  Robert S. Taylor har exempelvis delat upp informationsanvändning i 8 punkter. (se Choo, s.65-66) 

4
  Holmqvist, Hans-Eric, 2009, ”Förord”, i Minnesbilder från SWEDAC, Ettarp, Lars, Swedac, Borås, s.7  
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1.1 Problemformulering 
 

Under min kandidatutbildning i Biblioteks- och informationsvetenskap har jag fått 

uppfattningen att det inom informationsvetenskapen framför allt är den information som 

kommuniceras formellt, t.ex. i form av skriftliga rapporter och böcker, som är i fokus inom 

ämnet. Den typen av information är naturligtvis väldigt betydelsefull för människor i 

organisationer, men jag tror även att den information som människor får genom informell 

internkommunikation är mycket viktig. 

 

Detta bekräftas av flertalet forskare som hävdat att informella internkommunikationen är en 

omfattande och mycket betydelsefull aktivitet i organisationer.
5
 Individer i organisationer 

använder sig av den för att utväxla information i arbetet och för att socialisera.
6
 Således kan 

den ses som en del i organisationers informationsförsörjning och som något positivt. Men 

den informella internkommunikationen behöver inte enbart ha positiva effekter. Vissa 

forskare har påpekat att informell internkommunikation t.ex. innefattar skadliga rykten.
7
 

Bra eller dålig, den informella internkommunikationen har med största sannolikhet en stark 

påverkan på organisationer och de flesta organisationer borde vara intresserade av på vilket 

sätt den påverkar just dem.  

 

Av dessa anledningar anser jag att det är motiverat att studera informell 

internkommunikation. Ämnet är dock omfattande och kan angripas på många olika sätt. Ett 

sådant angreppssätt är att utreda vad som allmänt kännetecknar den informella 

internkommunikationen i en specifik organisation. Detta är vad jag gjort genom att utföra 

en fallstudie inom organisationen Swedac.   

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med min uppsats har varit att undersöka den informella internkommunikationen 

inom den statliga myndigheten Swedac. Mitt syfte kan brytas ner i några mer konkreta 

frågor som jag vill besvara: 

 

* Hur upplever och använder de anställda den informella internkommunikationen? 

* Vilka kommunikationskanaler använder de anställda för den informella 

internkommunikationen och hur används de olika kanalerna? 

* Hur förhåller sig den informella internkommunikationen till organisationsstrukturella 

aspekter som arbetsdelning, fysisk struktur och samordning? 

 

                                                 
5
 Larsson, Larsåke, 2008, Tillämpad kommunikationsvetenskap, tredje upplagan, Studentlitteratur, Lund, s.80, 

Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan, 2002, Hur moderna organisationer fungerar, andra upplagan, 

Studentlitteratur, Lund, s.360-361 och Kraut, Robert E., Fish, Robert S., Root, Robert W. & Chalfonte, 

Barbara L., 1990/2002, Informal Communication in Organizations: Form, Function, and Technology, 

Bellcore, Morristown NJ, digitalt dokument, s.19  
6
 Kraut m.fl., s.13 och Flaa, Paul, Hofoss, Dag, Holmer-Hoven, Finn, Medhus, Thorstein & Rønning, Rolf, 

1998, Introduktion till organisationsteori, Studentlitteratur, Lund, s.136-137  
7
 T.ex. Jacobsen & Thorsvik, s.360-361 och Davis, Keith & Newstrom, John W., 1989, Human beahavior at 

work: organizational behavior, åttonde upplagan, McGraw-Hill, New York, s.378 
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1.3 Avgränsningar 
 

I min uppsats har jag gjort en del avgränsningar. Jag har valt att helt och hållet fokusera på 

den informella internkommunikationen, vilket inneburit att jag inte studerat den formella 

och externa kommunikationen. Detta har fört med sig att jag valt att inte titta närmare på 

t.ex. förhållandet mellan den formella och informella internkommunikationen, trots att det 

förhållandet är mycket intressant. Då jag velat undersöka den informella 

internkommunikationen ganska brett och se på många olika aspekter av fenomenet, menar 

jag att en annan avgränsning som jag gjort är att inte fördjupa mig i vissa aspekter. Det 

hade t.ex. varit möjligt att detaljstudera hur ryktesspridning går till, men det har jag alltså 

inte gjort. En aspekt som jag inte alls fokuserat på i uppsatsen är sociala nätverk. Att titta 

närmare på nätverken hade dock varit intressant i sammanhanget.  

 

 

2. Bakgrund 

 
I det här kapitlet ska jag redogöra för min uppsats utgångspunkter. Jag skriver om 

begreppen information och kommunikation samt kommunikation i organisationer. Slutligen 

beskriver jag också mitt undersökningsobjekt Swedac.  

  

2.1 Information och kommunikation 
 

Begreppet information är ett flitigt använt men också mycket mångtydigt begrepp, som det 

inte finns någon entydig, universell, definition av.8 Flertalet personer har försökt sig på att 

definiera begreppet, t.ex. antropologen Bateson som menade att information är: ”any 

difference that makes a difference” för en medvetande mänsklig hjärna.9 Batesons 

definition får sägas vara väldigt bred men det är den jag utgår ifrån i denna uppsats. 

 

En mycket betydelsefull aspekt i sammanhanget är hur människor nås av information. 

Vissa har hävdat att information förutsätter kommunikation och att det finns en sändare 

med en intention. Case menar dock att människan kan ta emot information på åtminstone 

två sätt: genom att iaktta världen och genom kommunikation.10 Buckland är inne på samma 

spår, han menar att människor mottar information via: observation, återfinnande (retrieval) 

eller kommunikation.11 Jag anser i likhet med dessa att information kan mottas på fler sätt 

än genom kommunikation, men det jag intresserat mig för i uppsatsen är mottagandet (och 

sändandet) av information via kommunikation. 

 

Men vad är då kommunikation? Begreppet är, precis som information, ett ofta använt 

begrepp som egentligen är ganska luddigt. Jesper Falkheimer menar att begreppet 

vanligtvis brukar definieras på två olika sätt. Kommunikation ses som ”överföring av 

                                                 
8
 se Case, Donald O., 2007, Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and 

behavior, andra upplagan, Academic Press, London, s. 40 och s.42 
9
 Case, s.40 

10
 Case, s.58-59 

11
  Buckland, Michael, 1991, Information and information systems, Greenwood Press, Westport CT, s.93-94 
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meddelanden från en sändare till en mottagare med en viss effekt” eller som ”utbyte av 

mening, varigenom meddelanden tolkas vilket leder till olika typer av förståelse”.12 Båda 

synsätten har sina poänger, men jag ansluter mig främst till det första. Detta synsätt kan 

knytas till det så kallade transmissionssynsättet som har sin rötter i Shannon och Weavers 

kommunikationsmodell.13   

 
Figur 1. Transmissionsmodell. (ritad utifrån ”Basmodell i grundversion”, Larsson, s.48) 

 

Deras modell (här ovan bearbetad av Larsson) har haft ett stort inflytande och modellens 

begrepp har blivit givna att bruka när kommunikation diskuteras teoretiskt.14 Men modellen 

har också fått mycket kritik. Det som framför allt kan kritiseras är att den beskriver 

kommunikation som enkelriktad och därmed inte tar hänsyn till mottagarens tolkning och 

till sammanhanget.15 Vissa forskare har dock utvecklat modellen både genom att inkludera 

feedback från mottagaren till sändaren och genom att betona kontextens betydelse i 

kommunikationsprocessen.16 Jag håller med om denna kritik och framhåller att 

meddelandet kan tolkas på olika sätt av sändaren och mottagare, samt att dialogen är 

betydelsefull. 

 

Förhållandet mellan information och kommunikation har av Jacobsen & Thorsvik 

definierats på följande sätt: ”Innehållet i meddelandet kan vi med ett samlingsbegrepp kalla 

information, medan kommunikation är den process där informationen förmedlas”.17 Detta är 

en uppdelning som jag håller med om. Då uppsatsen framför allt fokuserar på 

kommunikation kommer jag fortsättningsvis undvika att använda informationsbegreppet så 

långt det är möjligt. 

 

 

2.2 Kommunikation och organisationer 
 

...communication – the exchange of information and transmission of meaning – is the very essence of a 

social system of an organization.
18 

 

Enkelt uttryckt, så kan en organisation sägas vara ”ett socialt system som är medvetet 

                                                 
12

  Falkheimer, Jesper, 2001, Medier och människor - en introduktion, Studentlitteratur, Lund, s.13 
13

  Heide, Mats, Johansson, Catrin & Simonsson, Charlotte, 2005b, ”Kommunikation, organisation och 

organisationskommunikation”, i Kommunikation & organisation, Red. Heide, Mats, Johansson, Catrin & 

Simonsson, Charlotte, Liber, Malmö, s.31-45, s.32 
14

  Larsson, s.47-48 
15

  Falkheimer, s.43 
16

  Heide, Johansson & Simonsson, 2005b s.32 och Larsson, s.48-49 
17

  Jacobsen & Thorsvik, s.335  
18

  Katz, Daniel & Kahn, Robert L., 1978, The social psychology of organizations, andra upplagan, Johan 

Wiley & Sons, New York , s.428 
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konstruerat för att uppnå bestämda mål”.19 Som sociala system är organisationer, precis som 

individerna i dem, ständigt omgivna och beroende av information. För att information ska 

kunna spridas och mottas av människor är kommunikation nödvändig i organisationer.  

 

Flertalet forskare har betonat att organisationer inte kan existera utan kommunikation. Flaa 

m.fl. hävdar t.ex. detta eftersom de menar att det utan kommunikation inte är: ”möjligt för 

grupper att påverka den enskildes beteende, det finns inget samarbete, det är omöjligt med 

både specialisering och koordinering, och vi har följaktligen per definition ingen 

organisation.”.20 Rogers & Agarwala-Rogers skriver att kommunikation är: ”the lifeblood 

of an organization; if we could somehow remove communication flows from an 

organization, we would not have an organization”.21 Stohl & Redding menar att det är en 

självklarhet att organisationer inte kan existera utan kommunikation.22 Exemplen kan 

mångfaldigas.23 Det bör dock nämnas att vissa forskare ansett att organisationer, åtminstone 

teoretiskt, kan existera oberoende av kommunikation.24 

 

När kommunikation och organisationer diskuteras tillsammans, brukar ofta begreppet 

organisationskommunikation (organizational communication) användas. Begreppet, som 

avser ett forskningsfält, är kopplat till flera olika ämnen, t.ex. Medie- och 

kommunikationsvetenskap, Organisationsteori och Företagsekonomi.25 Inom ämnet brukar 

kommunikation delas upp i två olika typer. Externkommunikation innefattar en 

organisations kontakter och relationer med omvärlden. Internkommunikation innefattar 

däremot den kommunikation som flödar mellan individer och grupper inom en 

organisation.26 Traditionellt är det många forskare som enbart inkluderat 

internkommunikation i organisationskommunikationsbegreppet. Andra inkluderar 

emellertid även externkommunikation och vissa, t.ex. Dalfeldt m.fl. och Strid, betonar att 

den interna och externa kommunikationen tenderar att flyta in i varandra.27 

 

Internkommunikationen, som är i fokus i denna uppsats, kan ses ur åtminstone två olika 

perspektiv - ledningens eller individens perspektiv. Ifrån ledningens perspektiv fyller 

internkommunikationen, enligt Kreps som Larsson refererar, funktioner som att möjliggöra: 

spridning av mål, uppgifter och riktlinjer, koordinering av aktiviteter, socialisering av 

                                                 
19

  Jacobsen & Thorsvik, s.10 
20

 Flaa m.fl., s.132  
21

 Rogers, Everett M. & Agarwala-Rogers, Rekha, 1976, Communication in organizations, Thre free press, 

New York, s.7 
22

 Stohl, Cynthia, & Redding, W. Charles, 1987, ”Messages and message exchange processes”, i Handbook of 

organizational communication: an interdisciplinary perspective, Red. Jablin, Fredric M., Putnam, Linda L., 

Roberts, Karlene H., Porter, Lyman W., Sage Publications, Newbury Park CA, s.451-502, s.451    
23

 Se t.ex. Larsson, s.78, Strid, Jan, 1999, Internkommunikation: inom organisationer, företag och 

myndigheter, Studentlitteratur, Lund, s.13 och Heide, Mats, Johansson, Catrin & Simonsson, Charlotte, 

2005a, ”Kommunikationens roll i dagens organisationer”, i Kommunikation & organisation, Red. Heide, Mats, 

Johansson, Catrin & Simonsson, Charlotte, Liber, Malmö, s.17-28, s.18-19  
24

 Heide, Johansson & Simonsson, s.18 
25

 Dalfeldt, Sara, Heide, Mats och Simonsson, Charlotte, 2001, ”Organisationskommunikation: ett 

forskningsfält på framväxt”, Nordicom Information, Nr. 2, 2001, s.77-86, s.78  
26

 Falkheimer, s.94 
27

 Dalfeldt, Heide & Simonsson, s.78-79 och Strid s.17-18 
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medarbetarna och att ledningen får information om situationen i organisationen.28 Ur ett 

individperspektiv betonas snarare kommunikationens roll för att skapa gemensam förståelse 

om arbetet, att skapa sociala relationer mellan individer i organisationen och för att 

individer ska få en överblick av organisationen.29  

 

Internkommunikationen kan också delas upp i formell och informell internkommunikation. 

I teorikapitlet presenteras dessa två former av internkommunikation mer detaljerat.   

 

2.3 Swedac 

 
Swedac (styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) är statlig myndighet som är 

underställd både Utrikesdepartementet och Närningsdepartementet. Organisationen har idag 

ca. 115 anställda som arbetar på två kontor. Ett 70-tal personer arbetar på kontoret i Borås 

(huvudförvaltningen) och cirka 40 personer på kontoret i Stockholm. Förutom 

myndighetsutövning bedriver Swedac också uppdragsbaserad verksamhet, vilken 

finansieras av kunderna.30  

 

Organisationens huvudsakliga uppgift är att vara nationellt ackrediteringsorgan. Med 

ackreditering avses, i Swedacs fall, en verksamhet som går ut på att kontrollera att 

organisationer har rätt kompetens och behörighet inom sitt arbetsområde. Det är framför 

allt ackreditering av företag (eller organ som är det begrepp Swedac använder) som sysslar 

med analys, provning, kalibrering, certifiering, kontroll och besiktning Swedac utför, vilket 

innebär t.ex. laboratorier, certifieringsorgan och kontroll- och besiktningsorgan.31 

 

Swedac har också en hel del andra arbetsuppgifter. Organisationen är föreskrivande- och 

tillsynsmyndighet för legal mätteknik och central förvaltningsmyndighet för frågor om 

ädelmetallarbeten. Organisationen har också hand om samordningen av de myndigheter 

som utför marknadskontroll av produkter i Sverige. Swedac ger dessutom ut föreskrifter 

och ger råd samt information inom sitt verksamhetsområde. De har även ett stort 

engagemang internationellt, t.ex. stöttar Swedac andra länder i uppbyggandet av 

ackrediteringsorgan.  

 

Swedacs verksamhet ska följa de föreskrifter som finns i den av utrikesdepartementet 

utfärdade ”Förordning med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll” 

(2009:895). I denna förordning motiveras Swedacs uppgifter utifrån ”Sveriges intresse av”: 
 

1. en väl fungerande inre marknad som kännetecknas av fri rörlighet för varor, tjänster, personer och 

kapital, 

2. ett öppet och starkt multilateralt handelssystem, och 

3. behovsanpassade kontrollordningar som bidrar till säkerhet 

och hög kvalitet.
32

 

                                                 
28

 Larsson, s.83 
29

 Heide, Johansson & Simonsson, 2005a s.19 
30

 Swedac, 2009-09-06, ”SWEDAC i korthet”, Swedac.se 
31

 Swedac, 2009, Bitar av SWEDAC – verksamhet i korthet 2008-2009, SWEDAC INFO 09:09, Swedac, 

Borås, s.5 och Swedac, 2009-09-06, ”Vårt uppdrag”, Swedac.se  
32

 Förordning med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SFS 2009:895, 2009, 1 §  
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Ovanstående avspeglar sig också i organisationens uttalade verksamhetsidé:  

”SWEDAC upprätthåller och utvecklar effektiva kontrollordningar för att underlätta fri 

rörlighet av varor och tjänster. SWEDAC bidrar till säkra och tillförlitliga produkter, 

hållbar utveckling, samt ökad konkurrenskraft.”
33

 På detta sätt har man, som jag ser det, 

försökt binda ihop organisationens rätt breda verksamhet till en gemensam idé om varför 

Swedac behövs.   

 

Swedac har som de flesta andra organisationer en formell organisationsstruktur. I toppen av 

organisationen återfinns generaldirektören som styr och ensam bär ansvaret för 

organisationen. Till sin hjälp har generaldirektören dels en ledningsstab och dels ett 

insynsråd. Insynsrådet består av ledamöter från externt håll (i dagsläget återfinns här 

personer från både näringslivet och andra myndigheter). Tanken är att insynsrådet ska bidra 

med synpunkter från sina respektive områden men de har begränsat ansvar och inga 

beslutsbefogenheter. Genom insynsrådet uppfylls även kraven på demokratisk insyn och 

medborgligt inflytande.34 

 

 
Figur 2. Organisationsdiagram – Swedac (Swedac.se) 

 

Under generaldirektören finns organisationens fyra avdelningar: Tekniska avdelningen, 

Administrativa avdelningen, Förvaltningsavdelningen och Informationsavdelning. Den 

Tekniska avdelningen är den enskilt största och inom den återfinns fem olika enheter: 

enheten för anläggningar och installationer, enheten för certifiering, enheten för fordon, 

enheten för industri och enheten för medicin, miljö och livsmedel. Dessa enheter har sin bas 

i Borås, men vissa enheter är utspridda på båda kontoren. Inom enheterna arbetar många 

experter med mångårig erfarenhet inom tekniska och naturvetenskapliga områden. I toppen 

av den Tekniska avdelningen finns en teknisk stab som bistår chefen för avdelningen. 

 

Den Administrativa avdelningen består av två enheter. Enheten för ekonomi och personal 

har t.ex. hand om samordning av budgetering, ekonomisk redovisning och uppföljning, 

samt personaladministrativa frågor.35 Alla medarbetare inom enheten återfinns i Borås. 

                                                 
33

 Swedac, 2009, s.6 
34

 Swedac, 2010-04-09, ”Insynsrådet”, Swedac.se  
35

 Swedac, 2007-10-18, ”Ekonomi och personal (EPE)”, Swedac.se 
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Enheten för IT och Service är bl.a. ansvarig för diarieföring, reception, lokaler, samt inköp 

och upphandling.36 Enhetens medarbetare är i huvudsak stationerade i Borås, men ett par 

personer återfinns i Stockholm. 

   

Förvaltningsavdelningen utgörs även den av två enheter. Enheten för juridik och inre 

marknad är ansvarig för juridiska frågor inom Swedac och här återfinns också sekretariatet 

för Marknadskontrollrådet, vars uppgift är att ”samordna de myndigheter som har ansvar 

för marknadskontroll i Sverige”.37 Enheten för reglerad mätteknik är ansvarig ”för 

föreskrifter och tillsyn inom tre huvudområden, mätinstrument, förpackningar och 

ädelmetallarbeten”.38 Medarbetarna inom båda dessa enheter återfinns i Stockholm. 

 

Informationsavdelningen är stationerad både i Borås och i Stockholm, och har ansvaret för 

organisationens kommunikation. Avdelningen arbetar operativt med kommunikation, men 

fungerar också som stöd och rådgivare i kommunikationsfrågor inom organisationen. De 

kommunikationsinsatser avdelningen utför, delas av dem själva in i tre olika 

delar: ”kommunikation med det omgivande samhället”, ”kommunikation med marknaden” 

och ”internkommunikation”. När det gäller internkommunikationen, som är mest intressant 

i denna uppsats, ansvarar avdelningen främst för intern nyhetsinformation och intranätet.39 

Informationsavdelningen sysslar framför allt med formell kommunikation, men precis som 

alla andra inom Swedac, är de också aktiva i den informella internkommunikationen.  

  

Det ska även påpekas att det inom Swedac finns en del andra formella arbetsgrupper som 

inte illustrerats i organisationsschemat. Dessa grupper kan bestå av folk från olika 

avdelningar. 

 

Slutligen ska det nämnas att det inom Swedac finns en kommunikationspolicy (se bilaga 2). 

I policyn betonas att: ”Alla har en viktig roll för att skapa ett kommunikativt klimat både 

internt och mot omvärlden.”. Organisationens kommunikation, både mot omvärlden och 

internt, ska enligt policyn vara: öppen, snabb, saklig och begriplig.40  

 

 

3. Metod 
 
Min uppsats är en fallstudie. En fallstudie kan betecknas som en undersökning där 

forskaren ingående studerar ett specifikt fall.41 Vad som kan betecknas som ett fall är inte 

helt klart. Gummesson menar att fallstudie fall kan vara av mycket olika typ.42 Patel & 

Davidsson hävdar att ett fall kan ”vara en individ, en grupp individer, en organisation eller 

                                                 
36

 Swedac, 2008-05-27, “IT och service (ISE)”, Swedac.se 
37

 Swedac, 2010-03-14, “Juridik och inre marknad (JIM)”, Swedac.se  
38

 Swedac, 2010-03-14, ”Reglerad mätteknik (RME)”, Swedac.se  
39

 Swedac, 2010-03-14, ”Informationsavdelningen (IA)”, Swedac.se  
40

 Swedac, ”Kommunikationspolicy”, Internt dokument (se bilaga) 
41

 Bryman, Alan, 2002, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, Malmö, s.64 
42

 Gummesson, Evert, 2004, ”Fallstudiebaserad forskning”, i Kunskapande metoder: inom 

samhällsvetenskapen, Red. Gustavsson, Bengt, tredje upplagan, Studentlitteratur, Lund, s.115-144, s.116 
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en situation.”.43 Enligt Yin används fallstudier med fördel när forskaren vill beskriva 

kontextuella aspekter, eftersom forskaren anser att kontexten är högst relevant för 

förståelsen av fenomenet som studeras.44 Gummesson påpekar också att fallstudier kan 

användas för att: ”förstå fenomen som är helt eller delvis okända och som innehåller stora 

mängder variabler och samband och därmed blir komplexa.”.45 Det mesta av ovanstående 

stämmer in på min undersökning. Framför allt så ansåg jag att en fallstudie skulle var 

ändamålsenlig eftersom jag antog att informell internkommunikation påverkas starkt av sin 

kontext. En lämplig kontext att analysera informell internkommunikation utifrån tyckte jag 

var en organisation. 

 

Fallstudier har oftast en kvalitativ ansats, så även min studie.46 Kännetecknande för 

kvalitativ forskning är, enligt Repstad, att den: går på djupet (inte bredden), söker närhet till 

det som undersöks och är flexibel (under studiens gång kan t.ex. problemformuleringen 

ändras).47 Dessutom utmärks kvalitativa studier av att forskaren söker nå förståelse och se 

mönster i sitt material.48 Jag har försökt leva upp till ovanstående i min uppsats, jag har 

velat nå djup och försökt att verkligen förstå mina informanters perspektiv och svar. I min 

studie har jag dessutom varit flexibel, jag ändrade t.ex. mina problemformuleringar 

efterhand.  

   

Den datainsamlingsmetod jag använt mig av är kvalitativa intervjuer. Bryman delar in 

kvalitativa intervjuer i två typer: semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Den 

ostrukturerade intervjun kännetecknas av att frågorna inte är definierade i förväg (de är 

åtminstone inte så specifika). Semi-strukturerade intervjuer kännetecknas, enligt Bryman, 

av att intervjuaren har planerade frågor men inte är så noga med i vilken ordning de 

besvaras. Informanten får formulera sina svar själv och intervjuaren kan vid behov lägga till 

frågor som uppstår under intervjun. I stort sett kommer emellertid frågorna ställas och 

formuleras som det har planerats på förhand, menar Bryman.49 Jag har utgått från Brymans 

beskrivning av den semi-strukturerade intervjun. Mina halvstrukturerade intervjuer har 

dock varit mer ostrukturerade än strukturerade, t.ex. så formulerade jag inte mina frågor på 

samma sätt vid varje intervjutillfälle.  

 

Jag genomförde sammanlagt sex stycken intervjuer. I urvalsprocessen av informanterna 

försökte jag uppnå variation. Jag sökte t.ex. efter personer inom Swedac som arbetade på 

olika avdelningar, olika kontor, som hade olika arbetsuppgifter, olika hierarkisk position, 

och som hade olika lång bakgrund i organisationen. Att försöka få ett urval som är 

heterogent och variationsrikt är enligt Trost en vanlig ambition i kvalitativa 

undersökningar. Variationen ska dock inte vara för stor, menar Trost, urvalet ska vara 

                                                 
43

 Patel, Runa & Davidson, Bo, 2003, Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning, Tredje upplagan, Studentlitteratur, Lund, s.54 
44

 Yin, Robert K., 2003, Case study research – design and methods, tredje upplagan, Sage publications, 

Thousand Oaks CA, s.13 
45

 Gummesson, s.115  
46

 Gummesson, s. 117 och Bryman, s.65 
47

 Repstad, Pål, 2007, Närhet och distans – kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen, fjärde upplagan, 

Studentlitteratur, Lund, s.14-17 
48

 Trost, Jan, 2005, Kvalitativa intervjuer, tredje upplagan, Studentlitteratur, Lund s.14 och Repstad, s.17-18 
49

 Bryman, s.127 och 301 
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heterogent inom en bestämd homogenitet.50 Jag anser att så var fallet i min undersökning; 

alla informanter tillhörde givetvis Swedac men de hade också flera egenskaper som skiljde 

dem åt, t.ex. så tillhörde nästan alla olika enheter inom Swedac. 

 

Mina sex intervjuer genomfördes på Swedac i Borås och Stockholm, ibland på ett 

konferensrum och ibland på informanternas egna kontor. Intervjuerna bandades på en 

diktafon, vilket jag anser har gynnat min studie. Jag skulle helt enkelt ha missat många 

kommentarer annars. I början av intervjuerna definierade jag begreppet informell 

kommunikation (se s.14) och bad sedan informanterna svara utifrån den definitionen. I de 

två första intervjuerna definierade jag inte begreppet, vilket innebar att jag blev osäker på 

vad informanterna pratade om (vad var deras definition?). I efterhand kompletterade jag 

därför de två första intervjuerna via telefon, den här gången definierade jag informell 

kommunikation. Vid intervjutillfällena utgick jag från ett intervjuschema (se bilaga 1).  

 

Jag utlovade konfidentialitet till mina informanter med vilket jag, i likhet med Trost, avsåg 

att ingen skulle kunna identifiera vilka informanterna är, varken genom att fråga mig eller 

genom att läsa uppsatsen.51 Informanterna anonymiserades således i uppsatstexten och jag 

skrev inte ut några direkta citat, sådana citat kan, som Trost anmärker, avslöja informanters 

identitet.52 Då en informant uttryckligen bad om att jag inte skulle skriva ut kön valde jag 

att inte heller använda könsbeteckningar i uppsatsen. Ingen av 

dessa ”anonymiseringsåtgärder” påverkar egentligen uppsatsen innehåll, däremot kan de 

göra språket tråkigt och möjligen ge upphov till lite konstiga skrivelser, t.ex. skriver jag 

denne istället för han/hon.  

 

När jag hade sammanställt resultatet av intervjuerna, lät jag informanterna läsa och 

godkänna. I samråd med några informanter gjorde jag då några ändringar. I analysdelen 

försökte jag sedan vara väldigt tydlig med att det är mina tolkningar av informanternas svar 

som skrivits ut, vilket möjligen givit upphov till en viss övertydlighet, men bättre så än 

tvärtom, tycker jag. 

 

3.1 Reflektion om mitt metodval 

 
Ett problem med min metod är att studiens generaliserbarhet påverkas negativt. Jag kan 

givetvis inte generalisera mina resultat till andra organisationer, men dessutom kan jag inte 

heller, utifrån de sex intervjuer jag genomfört, dra generella slutsatser om hela Swedac. 

Däremot kan jag såklart se mönster i mina sex informanters svar. Att generaliserbarheten i 

denna bemärkelse är liten, är vanligtvis fallet i kvalitativ- och fallstudiebaserad forskning.53 

Målet med sådana studier är, enligt Bryman, inte att generalisera och nå bredd, det är 

istället det enskilda fallet och att nå djup som är intressant.54 Att försöka nå djup kunskap 

om det enskilda fallet har, som jag redan antytt, varit mitt huvudsakliga mål med studien.  

 

                                                 
50

 Trost, s.117 
51

 Trost, s.41 
52

 Trost, s.109 
53

 Bryman, s.67 och s.270-271 
54

 Bryman, s.260 
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Genom att jag bara genomförde intervjuer, har jag varit helt utelämnad åt det som dök upp i 

informanternas huvud under en knapp timma. Då informell kommunikation är ett ganska 

komplext ämne, skulle det nog ha varit bra om intervjuerna hade kunnat kompletteras med 

mer datainsamling i form av observationer. Med hjälp av dessa hade jag nog kunnat fånga 

upp ännu mer nyansrik information. Inom den relativt korta tidsram som ges för en 

kandidatuppsats, är det dock svårt att hinna med flera datainsamlingsmetoder, och 

dessutom tror jag att observationer för med sig en hel del praktiska problem. Skulle jag t.ex. 

ens ha tillåtits att stå och iaktta vad folk sade i fikarummet? Att samla in mer kvantitativ 

data i form av enkäter, ställer jag mig mycket tveksam till. Att få folk att svara utifrån min 

definition av informell kommunikation i en enkät, hade varit ett stort problem, tror jag. 

Även om jag hade lyckats med detta så hade det knappast gett mig mer djupinformation. 

 

Som en följd av att jag erbjöd informanterna konfidentialitet anonymiserades de och jag har 

dolt en del av informanternas ”egenskaper”. Dessa egenskaper hade möjligen kunnat 

användas för att jämföra de olika informanterna, vilket kanske hade kunnat leda till 

intressanta slutsatser. Å andra sidan tror jag att de flesta informanterna uppskattade 

konfidentialiteten och min upplevelse var att de kände sig bekväma i ”skydd” av denna och 

verkligen öppnade sig och talade fritt. Jag ser detta som ett tecken på att jag tjänade på att 

erbjuda konfidentialitet. 

 

 

4. Tidigare forskning 

 
Fenomenet informell internkommunikation kan anses innefatta väldigt många olika 

aspekter. Således finns det, som jag uppfattar det, massor av litteratur och forskning som 

skulle vara intressant i sammanhanget. Av den litteratur som jag tagit del av, presenterar jag 

nedan den för min undersökning mest relevanta.  

  

Kraut m.fl. utredde år 1993 olika aspekter av informell kommunikation på ett forsknings- 

och utvecklingslabb. De undersökte forskare och ingenjörer, och använde sig av ett antal 

olika metoder t.ex. enkäter, experiment och observation genom videoövervakning.
55

 

Resultatet visade att över 85% av konversationerna på labbet var informella, att personerna 

oftare interagerade med folk som befinner sig fysiskt nära (folk som har kontor i närheten 

etc.) och att informell kommunikation pågår kortare tid än formell kommunikation.
56

 Deras 

studie visade även på att det kan ta betydligt längre tid att lösa uppgifter om informell 

kommunikation inte tillåts. 
57

 Vidare fann Kraut m.fl. också att informell kommunikation 

spelar en stor roll för att personer i organisationen ska lära känna varandra och varandras 

arbeten. Genom informell kommunikation stöds både arbete och de sociala relationerna. 

Den spelar dessutom en stor roll för att samarbete ska uppstå och upprätthållas.
58

 Kraut m.fl. 

argumenterar i sin slutsats för att informell kommunikation är en avgörande faktor för 

                                                 
55

 Kraut m.fl hela artikeln 
56

 Kraut m.fl., s.19 
57

 Kraut m.fl., s.29 
58

 Kraut m.fl., s.32 
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samordning i organisationer. Genom informell kommunikation lär människor känna 

varandra, de når en gemensam förståelse och kan samordna sitt arbete, menar de.
59 

  

 

Whittaker, Frohlich & Daly-Jones undersökte informell kommunikation – med vilket de 

endast avsåg kommunikation genom personliga möten – i en studie år 1994.
60 

De studerade 

fenomenet genom att observera människor på en arbetsplats med hjälp av video- och 

ljudinspelningar.
61

 De fann bl.a. att den informella kommunikationen tog upp en stor del av 

arbetstiden, att de enskilda konversationerna var tidsmässigt kortfattade och att de 

informella kontakterna sällan inleddes med verbala hälsningar eller avslutades med verbala 

farväl.
62

 Lite drygt hälften av den informella kommunikationen skedde när individerna inte 

var på sitt eget kontor. Whittaker, Frohlich & Daly-Jones menar att individerna ofta 

medvetet lämnade sina egna kontor för att ta kontakt med andra, det var inte lika vanligt att 

konversationer uppstod helt oplanerat.
63 

 

 

Gunnar Ekmans avhandling Från text till batong: om poliser, busar och svennar från 1999 

behandlar ”småprat” inom den svenska polisen. Vad småprat är definieras aldrig riktigt 

klart av Ekman, men för den som läser avhandlingen är det tydligt att Ekman avser 

informella samtal mellan människor. Ekmans studie hade en etnografisk ansats och han 

samlade in data genom att: observera närpolisers arbete, intervjua närpoliser och 

polischefer, samt genom att analysera texter om närpolisarbete.
64 

Han kom fram till att 

småprat bidrar till att normer och föreställningar om hur polisarbete ska gå till, skapas och 

sprids mellan kollegor. Småpratet visade sig också, enligt Ekman, spela en viktig roll i att 

bygga förtroende mellan poliserna och för att navigera bland motstridiga krav.
65

 Ett av 

Ekmans syften var även att utifrån antagandet att ”texter kan styra praktik” studera ”vad 

som styr den dagliga praktiken i en verksamhet fylld av många och motstridiga krav”.
66 

Ekman kom fram till att texter som anger den övergripande strukturen för organisationer, 

samt texter som är konkreta (t.ex. juridiska texter) fungerade styrande. De flesta texter 

tycks dock enligt Ekman ha varit mer abstrakta och kräva tolkning och dessa styrde inte 

polisernas handling. ” Småpratet - inte abstrakta texter - bestämmer hur poliser bör handla”, 

skriver Ekman. Genom småprat tolkas texter och en gemensam förståelse av texterna 

skapas bland poliserna.
67 

De upptäckter som Ekman gjorde, kan enligt honom själv 

generaliseras. Småprat finns i alla organisationer och har en normskapande funktion 

överallt, enligt Ekman. Även som en funktion för att hantera texter spelar nog småpratet en 

roll i de flesta organisationer, menar Ekman.
68 

I en senare bok, av mer handbokskaraktär, 

har Ekman utvecklat sina tankar om småprat och informell kommunikation. Han menar bl.a. 

                                                 
59

 Kraut m.fl., s.41 
60

 Whittaker, Steve, Frohlich, David & Daly-Jones, Owen, 1994, “Informal workplace communication: what 

is it like and how might we support it?”, Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in 

computing systems: celebrating interdependence, April 24-28, 1994, Boston MA, s.131-137, s.131 
61

 Whittaker, Frohlich & Daly-Jones., s.132 
62

 Whittaker, Frohlich & Daly-Jones, s.133-134  
63

 Whittaker, Frohlich & Daly-Jones, s.134-136 
64

 Ekman, Gunnar, 1999, Från text till batong: om poliser, busar och svennar, EFI, Stockholm, Diss. 

Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm, s.39 
65

 Ekman, 1999, s. 203-204 
66

 Ekman, 1999, s.203 
67

 Ekman, 1999, s.205-206 
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 Ekman, 1999, s.212-213 
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att arbetsuppgifters komplexitet och behovet av samordning är allt större i moderna 

organisationer, vilket ger upphov till osäkerhet om vad som ska göras och hur. Denna 

osäkerhet hanteras i småpratet, med vilket han avser att folk samtalar och jämför sina 

handlingar med varandra.
69 

Dessutom framhåller Ekman att småpratet är väldigt viktigt i 

skapandet av nya idéer, för lösningen av problem och för kunskapsöverföringen mellan 

medarbetare.
70 

    

 

Biblioteks- och informationsvetaren/sociologen Persson presenterade i 

forskningsrapporten ”Informell kommunikation bland forskare och tekniker” år 1980 en del 

intressant resultat och idéer om informell kommunikation. Det Persson tycks avse med 

informell kommunikation – jag tycker inte han är speciellt tydlig – är mellanmänsklig 

kommunikation/informationsspridning, framför allt sådan som sker muntligt.
71 

Informella 

kontakter är, enligt Persson, viktiga för forskare och specialister t.ex. för att hålla sig 

uppdaterade. Fördelen med de informella kontakterna som informationskälla gentemot 

skriftlig kommunikation, är att forskaren får information ”snabbare, selekterad, 

sammanfattad och värderad”.
72 

Han undersökte bl.a. en forsknings- och 

utvecklingsorganisation där han fann tecken på att individer med ”liknande 

intresseinriktningar och rumslig placering närmar sig varandra”. Men tydligare var, menar 

Persson, att de flesta kontakterna riktas mot högutbildade personer i ledande befattningar.  

Det var främst auktoritet och expertis som styrde kommunikationen inom organisationen, 

enligt Persson.
73  

 

     

 

5. Teori 
 

Jag presenterar i detta kapitel ett antal teorier som jag sedan kommer att använda när jag 

analyserar resultatet av mina intervjuer. I kapitlet beskriver jag även vad jag avser med 

begreppet informell internkommunikation. 

 

5.1 Formell och informell kommunikation 
 

Internkommunikation kan delas upp i två olika typer - formell och informell.
74

 Olika 

författare definierar de två typerna på lite olika sätt, vilket jag ska redogöra för här.  

 

Jacobsen & Thorsvik menar att formell (intern) kommunikation är kommunikation som 

sker i enlighet med en organisations formella struktur (oftast vertikalt) och är direkt 

kopplad till arbetet.75 Rogers & Agarwala-Rogers är inne på ett liknande spår, de menar att 

                                                 
69

 Ekman, Gunnar, 2003, Från prat till resultat – om vardagens ledarskap, Liber, Malmö, s.43-44 
70

 Ekman, 2003, s.96-99 
71

 Persson, Olle, 1980, Informell kommunikation bland forskare och tekniker, Umeå Universitet, Umeå 

(Research reports from the department of sociology of Umeå, no 56 Mars 1980) s.6-7 
72

 Persson, s.19 
73

 Persson, s.36-37 
74

 I den litteratur jag tagit del av används oftast begreppen formell kommunikation och informell 

kommunikation. Naturligtvis kan denna kommunikation även vara extern, men allt som oftast avses 

internkommunikation i litteraturen. 
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 Jacobsen & Thorsvik, s.358 
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formell kommunikation är officiell, ofta sker i skriven form och flyter vertikalt i 

organisationen.76  I ett försöka att sammanställa olika forskares uppdelning mellan formell 

och informell kommunikation, nämner Stohl & Redding bl.a. att formell kommunikation 

t.ex. anses vara: officiell (dels genom att den följer organisationsstrukturen och dels genom 

att den består av arbetsinstruktioner, policymeddelanden etc.), rutinartad, planerade i 

förväg, och en typ av kommunikation som sker på ett formellt sätt genom formella 

kommunikationskanaler som t.ex. handböcker för anställda.77 Kraut m.fl. menar att formell 

kommunikation särskiljer sig t.ex. genom att: den är planerad i förväg, deltagarna tilltalas 

och agerar i sina formella roller, den utgörs av envägskommunikation, den uttrycks genom 

formellt språk (skriftligt eller muntligt) och innehållet är mindre rikt.78   

 

Informell (intern) kommunikation definieras också på många olika sätt. Larsson menar att 

den informella kommunikationen är den interaktion som sker mellan medarbetare vid sidan 

om den formella i organisationer. Formell kommunikation menar han är kommunikation 

som planerats av ledningen och som är beroende av organisationsstrukturen.79 Rogers & 

Agarwala-Rogers framhåller att informell kommunikation uppstår spontant på grund av 

individers självintresse, att den inte kontrolleras av ledningen, samt att den kan gå kors och 

tvärs genom organisationen men också följa den formella strukturen.80 Detta är en syn på 

informell kommunikation som delas nästan exakt av Jacobsen & Thorsvik.81 Stohl & 

Redding påpekar att informell kommunikation kan anses vara: inofficiell (dels genom att 

den inte följer den formella organisationsstrukturen och dels genom att den består av 

inofficiell information, t.ex. rykten), oplanerad/spontan och otvungen.82 Kraut m.fl. menar 

att informell kommunikation t.ex.: är oplanerad, interaktiv (tvåvägskommunikation), 

uttrycks genom informellt språk, utgörs av deltagare i informella roller och är 

informationsrik.83 Whittaker, Frohlich & Daly-Jones har en mer begränsad syn på vad som 

är informell kommunikation, de menar att det enbart är kommunikation genom personliga 

möten, vilket utesluter kommunikation genom medier t.ex. telefon och email.84 

 

5.2 Vad jag avser med informell internkommunikation 

 
Med utgångspunkt från ovanstående författares definitioner av formell och informell intern 

kommunikation, har jag kommit fram till en egen syn på vad informell 

internkommunikation är, vilken jag utgår ifrån i uppsatsen.  

 

Den informella internkommunikationen är kommunikation inom en organisation. Jag menar 

att den är relativt spontan och oplanerad. Informell internkommunikation kan gå kors och 

tvärs i organisationen. Den kan följa den formella strukturen t.ex. chefen av en enhet 

kommunicerar med en underordnad inom samma enhet. Men också gå utanför det formella 

                                                 
76

 Rogers & Agarwala-Rogers, s.100     
77

 Stohl & Redding, s.456-457 
78

 Kraut m.fl., s.5-6 
79

 Larsson, s.80 
80

 Rogers & Agarwala-Rogers, s.101 
81

 se Jacobsen & Thorsvik, s.358-359 
82

 Stohl & Redding, s.457 
83

 Kraut m.fl., s.5 
84

 Whittaker, Frohlich & Daly-Jones, s.1 



 

15 

t.ex. genom att en underordnad på en enhet kommunicerar med en chef på en annan enhet. 

Informell kommunikation kan även, till skillnad från formell kommunikation, vara 

inofficiell på så sätt att den består av rykten och annat som organisationen inte står för 

officiellt. Den kan dock lika gärna, och troligen oftare, handla om arbetsuppgifter. Det är 

svårt att dra en helt tydlig gräns, men jag kan i alla fall nämna några kommunikationssätt 

som jag inte anser är informella: personaltidningen, allmänna meddelande på intranätet, 

planerade möten med dagordning (både i grupp och individ till individ). Förutom detta 

anser jag att man inte kan kommunicera informellt genom skriftliga PM, rapporter och 

liknande. Informell kommunikation är inte heller standardiserad på så sätt att den sker efter 

mallar eller allmänna riktlinjer, den är istället mer ad hoc-artad.  

 

5.3 Organisationsstruktur 
 

Begreppet organisationsstruktur avser allt som oftast det sätt som en organisation är 

formellt utformad på. Tanken är att strukturen ska stabilisera, begränsa/avgränsa och 

koordinera individernas beteende i organisationen. Kort sagt handlar det om att skapa 

förutsägbarhet och samordning som gynnar organisationen.85 Jacobsen & Thorsvik menar, i 

likhet med Mintzberg, att organisationsstrukturen utgörs av två centrala element; dels 

arbetsdelning och specialisering av arbetet dels samordning och styrning av arbetet.86 

Förutom dessa två, kan även organisationens fysiska struktur ses som en viktig del av 

organisationsstrukturen.87 Nedan diskuteras dessa tre aspekter och deras koppling till 

kommunikation i organisationer. 

 

5.3.1 Arbetsdelning 

 

Arbetsdelning innebär att organisationen delar upp sin uppgift i olika delar. På individnivå 

innebär det att individen får vissa uppgifter sig tilldelade. Uppgifterna är mer eller mindre 

specialiserade, hög grad av specialisering betyder att uppgiften är mindre varierad. På 

gruppnivå innebär arbetsdelningen att olika uppgifter ges till olika enheter i organisationen. 

Vanligtvis är indelningen antingen funktionsbaserad eller marknadsbaserad.88 Det 

förstnämnda avser att likartade uppgifter samlas till samma enhet, medan det senare innebär 

att uppgifter som rör samma produkt eller verksamhetsområde sammanförs till samma 

enhet.89 Arbetsdelningen har två dimensioner. Den horisontella som handlar om hur arbetet 

fördelas mellan enheter och den vertikala som handlar om hur ansvar och beslutsmakt 

sprids hierarkiskt i organisationen.90 Utifrån arbetsdelningen konstrueras ofta ett 

organisationsdiagram som kan sägas vara en översiktsbild av den formella organisationen. 91 

I början av uppsatsen avbildades Swedac på detta vis (se s.7). Organisationsdiagrammet 

beskriver t.ex. hur det är tänkt att kommunikationen ska flyta i organisationen, men 

digrammet kan även tänkas vara självuppfyllande och faktiskt styra i vilka riktningar 
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kommunikationen flyter, menar Rogers & Agarwala-Rogers.92 

   

Den struktur som arbetsdelningen ger upphov till, påverkar kommunikationen inom 

organisationer. Rogers & Agarwala-Rogers menar att den formella strukturen begränsar och 

vägleder kommunikationsflödet.93 Den formella vertikala kommunikationen följer hierarkin 

i organisationen, enligt Jacobsen & Thorsvik. Nedåt flyter kommunikation från chef till 

underordnad och uppåt flyter den från underordnad till chef. På vägen nås också 

mellanchefer av den information som kommuniceras och det är deras sak att kommunicera 

den vidare uppåt eller nedåt. Genom t.ex. mellancheferna filtreras informationen, vilket kan 

innebära ett problem om informationen förvrängs eller betydelsefull 

information ”försvinner”.94 Horisontell kommunikation avser kontakter mellan individer på 

samma hierarkiska nivå i organisationen. Den är speciellt omfattande mellan personer med 

liknande arbetsuppgifter och personer som tillhör samma formella enhet. Flera studier har 

visat på att kommunikation mellan enheter är betydligt mindre än inom enheter.95 Rogers & 

Agarwala-Rogers menar att en formell organisationsstruktur inte heller uppmuntrar till 

horisontell kommunikation mellan enheter (i alla fall inte om strukturen är någorlunda 

hierarkisk). Snarare förväntas kommunikationen gå upp i strukturen och sedan ner igen när 

kommunikation sker mellan två enheter.96   

 

I organisationer finns förutom den planerade formella strukturen också en informell 

struktur. Båda är, enligt Rogers & Agarwala-Rogers, nödvändiga för en organisation. Enligt 

Johansson handlar den informella strukturen om arbetsdelning och ansvarsfördelning som 

görs spontant av medlemmar i organisationen.97 Barnard beskrev redan 1938 informella 

organisationer som samverkande personliga kontakter och växelverkan mellan människor 

som kännetecknas av att de pågår utan något medvetet gemensamt syfte.98 Barnard 

påpekade att informella organisationer är behövliga för formella organisationer, eftersom 

de fungerar som ”ett medel för kommunikation, sammanhållning och skydd av individens 

integritet”.99 Den informella strukturen/organisationen förefaller, om man sammanför 

Johansson och Barnards påstående, både fylla en arbetsmässig och en social funktion.  

 

Den informella strukturen kopplas av Rogers & Agarwala-Rogers ihop med informell 

kommunikation som går kors och tvärs i den formella strukturen.100 Även Davis & 

Newstrom gör denna koppling när de benämner informella organisationers 

kommunikationssystem för ”The Grapevine”. ”The Grapevine” avser, enligt dem, all 

informell kommunikation mellan människor.101 De skriver om ”The Grapevine” som om det 

                                                 
92

 Rogers & Agarwala-Rogers, s78 
93

 Rogers & Agarwala-Rogers, s.89 
94

 Jacobsen & Thorsvik, s.349-352 
95

 Jacobsen & Thorsvik s.353-355 
96

 Rogers & Agarwala-Rogers, s.96 
97

 Johansson, Catrin, 2005, ”Struktur, kultur och kommunikation”, i Kommunikation & organisation, Red. 

Heide, Mats, Johansson, Catrin & Simonsson, Charlotte, Liber, Malmö, s.77-95, s.82 
98

 Barnard, Chester I., 1938, The functions of the executive: i svensk översättning, Liber, Malmö, s.126-127 
99

 Barnard, s.134-135 (Det bör påpekas att Barnard hävdar att den formella och informella organisationen är 

beroende av varandra, utan den ena ”sönderfaller den andra”. se Barnard s.132) 
100

 Rogers & Agarwala-Rogers, s.81 
101

 Davis & Newstrom, s.370 (Begreppet ”The Grapevine” hänsyftar i detta fall på de telegraferingskablar 

som hängde från träd till träd under amerikanska inbördeskriget och förde tankarna till vinstockar. Genom 



 

17 

vore ett levande system, och förmodligen håller de med Mishra som menar att: ”The 

grapevine is the informal and unsanctioned information network within every 

organization”.
102

 Davis & Newstrom tycks mena är att informell kommunikation ger 

upphov till informella strukturer. Genom att kartlägga vem som kommunicerar informellt 

med vem inom en organisation kan man, enligt dem, få fram en bild av informella 

strukturer och hur dessa överensstämmer med den formella strukturen.103 Jacobsen & 

Thorsvik tycks vara inne på ett liknande spår.104  

 

Hur de båda strukturerna förhåller sig till varandra är intressant. Rogers & Agarwala-

Rogers påstår t.ex. att man kan bedöma den formella strukturens duglighet genom hur väl 

den överensstämmer med de informella kommunikationsmönstren. Är de lika innebär det 

att den formella strukturen är funktionell.105 Man kan dock tänka sig att den formella 

strukturen är mindre funktionell om t.ex. en person på en enhet kommunicerar väldigt 

mycket informellt med personer på en annan enhet, men knappt alls med personer inom sin 

egen enhet. Det kan tyda på att personen borde tillhöra den andra enheten. Rogers & 

Agarwala-Rogers påstående ovan kan emellertid kritiseras. Att informell kommunikation 

överensstämmer med den formella strukturen behöver, enligt mig, inte betyda att strukturen 

är funktionell. Det kan t.ex. också tyda på att folk inte får eller vågar kommunicera utanför 

strukturen, trots att detta kanske skulle gynna organisationen.   

 

5.3.2 Fysisk Struktur 

 

Jacobsen & Thorsvik delar in organisationers fysiska struktur i två grundelement. Den 

fysiska lokaliseringen avser var organisationers anläggningar och kontor är placerade rent 

geografiskt och organisationers fysiska utformning handlar om hur deras byggnader är 

utformade, både utvändigt och invändigt.106 Organisationers fysiska struktur påverkar, 

enligt Jacobsen & Thorsvik, kommunikationen i dem. En viktig faktor är att strukturen 

påverkar den fysiska närheten mellan människor. Fysisk närhet har nämligen i flera 

undersökningar visat sig leda till betydligt mer kommunikationen mellan människor än om 

avståndet är stort, hävdar Jacobsen & Thorsvik. Individer tycks således kommunicera mer 

med personer som befinner sig nära dem på arbetsplatsen. Detta är, enligt Jacobsen & 

Thorsvik, en anledning till att medlemmar av samma enhet ofta placeras nära varandra i 

organisationer.107 En byggnads utformning kan också påverka kommunikationen. Ett öppet 

kontorslandskap leder t.ex. till mer kommunikation än om lokalen består av slutna kontor. 

Huruvida det finns platser i lokalen som uppmuntrar folk till att träffas och prata, t.ex. 

fikarum, kan också påverka kommunikationens omfattning.108 Den fysiska närhetens 
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betydelse för kommunikationen mellan människor kan emellertid antas bli mindre på grund 

av användandet av kommunikationsteknik som t.ex. telefon och e-post. Jacobsen & 

Thorsvik framhåller dock att studier visat att grupper som är utspridda inte fungerar lika bra 

som de som är samlokaliserade. Anledning till det tycks, enligt Jacobsen & Thorsvik, vara 

bristen på kommunikation via personliga samtal. Utan dessa uppstår det ofta ett ”socialt 

avstånd” mellan gruppens medlemmar, vilket t.ex. består i att medlemmarna inte har 

tillräckligt förtroende för varandra.109 Telefon och e-post tycks med andra ord inte kunna 

ersätta direkt fysisk kommunikation helt och hållet. 

 

5.3.3 Samordning 

 

När en organisations arbete delas upp i olika uppgifter uppstår ett behov av att samordna 

dessa. Samordning har av Mintzberg delats upp i sex stycken ”coordinating mechanisms”. 

Mekanismerna handlar dock, enligt Mintzberg, lika mycket om styrning och 

kommunikation som koordinering.110 Den första mekanismen är ömsesidig anpassning, 

vilken innebär att samordning uppnås genom informell kommunikation.111 Detta är den 

enklaste samordningsmekanismen som ofta förekommer i små och enkla organisationer. 

Men det är också en mekanism som passar de mest komplicerade organisationer, vilket 

beror på att komplexiteten då är stor och ingen vet exakt vad som behöver göras, något som 

kräver ömsesidig anpassning, enligt Mintzberg.112  

 

En annan samordningsmekanism är direkt övervakning som innebär att en person är 

ansvarig för andras arbete och ger dem instruktioner och övervakar dem. Vanligtvis uppstår 

denna form när organisationens medlemmar blir fler än ca. sex stycken. Arbetet kan även 

samordnas genom olika former av standardisering, vilket innebär att koordinering sker i 

förväg, vid ”ritbordet”, och att de anställda vet exakt vad de förväntas göra. 

Standardisering av arbetsprocessen innebär att arbetsuppgifter är tydligt definierade och 

avgränsade. Standardisering av resultat innebär att just resultatet är specificerat, hur det ska 

uppnås är däremot mer öppet. Standardisering av kunskap betyder att samordning sker 

genom att kunskaperna/färdigheterna för att utföra ett arbete är tydligt definierade. De 

anställda är oftast professionella som lärts upp utanför organisationen och de vet själva vad 

de ska göra.113 Standardisering av normer (eller socialisation) innebär att oskrivna regler 

styr de anställdas beteende.114  

 

Mintzberg knyter sina olika samordningsmekanismer till olika grad av uppgiftskomplexitet, 

enligt den ordning som de presenterats ovan. Han antyder dessutom att 

samordningsmekanismerna passar olika organisationer olika väl beroende på situationen. 
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Men han framhåller också att ingen organisation kan samordna arbetet med hjälp av en 

enda mekanism. Mintzberg påstår istället att de flesta blandar alla mekanismer. Direkt 

tillsyn och ömsesidig anpassning menar han i stort sett alltid är nödvändiga för 

samordningen, som han uttrycker: ”Supervisors must intervene, and workers must be free 

to deal with unexpected problems”.115 

    

5.4 Informationsrikhet och komplexitet 
 

Daft & Lengel utarbetade under 1980-talet en teori om informationsrikhet (Information 

Richness). I en artikel från 1984 utgår de från att rikhet är den potentiella ”information-

carrying capacity of data”. Kommunikation som erbjuder betydande ny förståelse är rik 

medan kommunikation som inte erbjuder betydande ny förståelse är mindre rik.
116 

1986 

uttrycker de, i en annan artikel, att hur rik information är beror på: ”the ability of 

information to change understanding within a time interval”. Kommunikation som kan 

överbrygga skiljda perspektiv och lösa mångtydiga problem inom läglig tid är rik. 

Kommunikation som kräver lång tid för att skapa förståelse eller som inte kan överbrygga 

skiljda perspektiv är mindre rik.
117 

 

 

Daft & Lengel menar att olika former av ”communication media” är olika rika på 

information. De ”rankar” de olika kommunikationskanalerna (från rikast till minst rikast) 

på följande sätt: ”(1) face-to face, (2) telephone, (3) personal documents such as letters or 

memos, (4) impersonal written documents, and (5) numeric documents”.
118 

Senare har Daft 

& Lengel och andra forskare även placerat in e-mail i raden av kanaler, vanligtvist mellan 

telefon och personliga dokument.
119 

Jacobsen & Thorsvik inkluderar dessutom mediet 

videokonferenser, vilket de placerar in mellan face-to-face och telefon.
120   

 

Personligt samtal (Face-to-face) är, enligt Daft & Lengel, den rikaste kanalen eftersom den 

möjliggör direkt feedback, vilket innebär att förståelsen kan bekräftas och att tolkningar 

kan rättas till. Dessutom är personligt samtal en rik kanal därför att den ger individer 

möjlighet att uttrycka sig personligt, på många olika sätt (inte bara genom tal utan även 

kroppsspråk) och genom naturligt språk. Mindre rika kommunikationskanaler erbjuder 

dock mindre snabb feedback, mer begränsade uttrycksmöjligheter och mindre personligt 

tilltal.
121 
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Kraut m.fl. knyter an till Daft & Lengels teori om informationsrikhet när de skiljer på 

formell och informell kommunikation. Informell kommunikation har ett rikare innehåll än 

formell kommunikation. Den informella kommunikation är (informations)rik 

kommunikation, menar de. De citerar även Daft & Lengels definition av informationsrikhet, 

och betonar den informella kommunikationens interaktivitet (snabb feedback), precis som 

Daft & Lengel betonar informationsrika kanalers snabba feedbackkapacitet. Kraut m.fl. 

påstår dessutom att kommunikationskanalen delvis kan avgöra huruvida kommunikationen 

är formell eller informell. Personliga samtal och telefonsamtal är, menar de, av naturen mer 

informella än email-meddelanden och skrivna rapporter. Det är dock viktigt att påpeka att 

Kraut m.fl. aldrig uttrycker att kommunikation genom rika kanaler alltid är informell, eller 

att mindre rika kanaler enbart möjliggör formell kommunikation. 

Kommunikationsprocessers formalitet avgörs, förutom av vilken kanal som används, t.ex. 

också av deltagarnas relation och sociala roller, enligt dem.
122

 

 

Daft & Lengel diskuterar även informationsrikhetens koppling till uppgifter och fenomens 

komplexitet. När de diskuterar chefers informationsprocess förslår de att det råder ett 

positivt förhållande mellan informationsrikhet och ett fenomens komplexitet. Stor 

komplexitet innebär med andra ord att rika medier tenderar att användas av chefer. Om 

komplexiteten däremot är liten, och frågorna är rutinartade och förståeliga, är däremot 

mindre rika kanaler tillräckliga och ofta mer effektiva. Rika kanaler innehåller så mycket 

variation att de kan krångla till förståelse av rutinmeddelanden, menar Daft & Lengel. 

Chefer som ofta står inför komplexa problem föredrar av denna anledning vanligtvis rika 

medier, som i det här fallet benämns som informella och personliga av Daft & Lengel.
123

 

Kraut m.fl. knyter även formell och informell kommunikation till osäkerhet och 

komplexitet. Formell kommunikation tenderar, enligt dem, att användas vid rutinuppgifter. 

När en uppgift är mer komplex och osäkerhet råder, tenderar istället informell 

kommunikation att användas.
124 

 

 

5.5 Rykten 

 
Informell kommunikation och informella kommunikationsstrukturer sammankopplas ofta 

med rykten. Rykten kan beskrivas som ”uppkomsten och spridningen” av uppgifter som är 

inofficiella. I en organisationsmiljö är rykten, enligt Strid, uppgifter som utbyts mellan de 

anställda och som är obekräftade och inte heller dementerade av organisationens ledning.125 

Rykten uppstår och utvecklas i grupper och det är sällan en enskild person som står bakom 

ett ”färdigt rykte”.126 Vanligtvis färdas inte rykten genom de formella 

kommunikationskanalerna i organisationen, istället sprids de, enligt Rogers & Agarwala-

Rogers, nästan enbart verbalt och flyter inte i enlighet med den formella strukturen.127 En 

god grund för att rykten ska uppstå är, enligt Strid, om intresset för något är omfattande, 
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men informationen otillräcklig.128 Tubbs & Moss menar att det länge har varit känt att om 

den vertikala kommunikationen är bristfällig och ineffektiv i en organisation, så kan det 

uppstå ett ”informationsvakuum” som fylls av rykten.129 Strid nämner också begreppet 

skvaller och beskriver att rykten och skvaller ibland brukar skiljas åt. Rykten anses 

fokusera på händelser, medan skvaller fokuserar på personer, enligt Strid.
130

 Jag har dock 

valt att använda ryktesbegreppet för båda dessa ”samtalsämnen” i min uppsats. 

 

Rykten i organisationer kan ses som ett negativt fenomen. De kan t.ex., menar Jacobsen & 

Thorsvik, påverka arbetsmoralen och samarbetet mellan medarbetare negativt.131 Davis & 

Newstrom menar att rykten oftast är osanna och att de kan åstadkomma stor skada i en 

organisation. Därför anser de att rykten bör motarbetas t.ex. genom att preventivt reducera 

orsakerna till att rykten uppstår, eller om rykten väl har startat, kommunicera ut 

faktauppgifter.132 Men rykten kan också ses som något positivt. Jacobsen & Thorsvik 

påpekar t.ex. att rykten kan minska människors ängslan och skapa mening när 

informationen är otillräcklig.133 Andra forskare har också, enligt Tubbs & Moss, framhållit 

att rykten kan lindra känslomässig press.134                  

  

 

6. Resultat 
 
I det här kapitlet kommer jag att redogöra för vad som sades vid mina intervjuer. Jag 

presenterar resultaten under fem olika rubriker/teman. Naturligtvis är det jag presenterar ett 

urval av det som kom fram under intervjuerna, med andra ord presenteras inte allt som 

informanterna sade. Eftersom jag lovade att behandla intervjusvaren konfidentiellt benämns 

informanterna slumpmässigt som informant (1-6), de citeras inte och betecknas inte heller 

könsmässigt. Följande enheter finns genom informanterna representerade: Enheten för 

reglerad mätteknik, Enheten för IT och Service, Tekniska staben, Enheten för juridik och 

inre marknad och Enheten för medicin miljö och livsmedel.135 Två informanter arbetar på 

Stockholmskontoret och fyra informanter på Boråskontoret.  

 

6.1 Allmänt om kommunikation inom Swedac 

 
Min första fråga till informanterna var hur de upplevde ”kommunikationsklimatet” inom 

Swedac. De allra flesta uttryckte, antingen på den frågan eller senare, att det är ett öppet 

kommunikationsklimat inom organisationen, ingen påstod i alla fall att det skulle vara 

speciellt slutet. Informant5 påpekade dock att det tidigare varit ganska stängt mellan 
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enheterna men att det numera är mer kommunikation mellan dem. Informant6 jämförde 

klimatet på Swedac med en tidigare privat arbetsplats och hävdade att det är betydligt mer 

öppet inom Swedac, kanske beror det på offentlighetsprincipen som Swedac styrs av, 

menade informanten. Informant1 jämförde också med en tidigare arbetsplats. På den 

arbetsplatsen hävdade informanten att ingen någonsin skulle kunna gå in till en högre chef 

utan att boka tid, på Swedac är det dock inget problem att göra detta, tillade informanten. 

Informant2 tyckte att man kan kommunicera med vem som helst inom organisationen, men 

hävdade att det finns andra som inte känner så, vissa är rädda för att fråga, menade 

informanten. Det ska även tilläggas att två informanter pratade om att kommunikationen 

förbättrats ytterligare, i alla fall inom deras egna enheter, i och med att de genomgått 

Swedac+ (ett mycket omfattande utvecklingsprogram inom Swedac, som bl.a. handlar om 

att stimulera samarbete och kommunikation).  

 

Flera informanter tyckte att kommunikationen inom organisationen är omfattande. 

Informant3 menade att det kommuniceras i stort sett hela tiden, även om informanten 

tycker att andra kommunicerar mer med denne än vad denne själv kommunicerar med 

andra. Informant4 menade att det är svårt att uppskatta hur omfattande kommunikationen 

är, men informanten ansåg att folk inom organisationen i alla fall försöker kommunicera 

mycket. Informant5 tyckte att folk kommunicerar mycket med varandra men tillade också 

att omfattningen beror på vilken position man har. Informantens upplevelse var att chefer är 

inblandade i betydligt mer kommunikation än andra.     

 

När det gäller kvalitén på kommunikationen hade några informanter lite synpunkter. 

Informant2 tyckte att mycket av det som kommuniceras uppifrån i form av dekret/riktlinjer 

är otydligt, vilket för med sig att informanten själv måste reda ut vad som egentligen avses. 

Informant4 upplevde att det ibland är för mycket information som kommuniceras ut. En del 

av det som kommuniceras är icke-relevant för den som nås av det. Informanten uttryckte 

emellertid att det är svårt att kommunicera korrekt, informanten menade att denne 

förmodligen själv också kommunicerar ut icke-relevant information ibland. Informanten 

uttryckte att det möjligen skulle behövas någon form av riktlinjer/regler för hur man 

kommunicerar (framför allt för hur man kommunicerar via email). 

 

Slutligen ska det nämnas att jag fick tag i kommunikationspolicyn, som presenterades 

kortfattat i kapitel 2, ganska sent, vilket innebar att jag inte ställde några frågor om den. 

Ingen informant nämnde dock policyn under intervjuerna. 

 

6.2 Allmänt om den informella internkommunikationen 

 
Under intervjuerna definierade jag, som redan nämnts, vad jag avsåg med informell 

kommunikation för informanterna (se beskrivning s.14). Inte helt oväntat pratade ibland 

informanterna även om det jag betecknar som mer formell kommunikation, jag var dock 

väldigt lyhörd för detta och tror inte att det utgör något problem. 

  

Samtliga informanter uttryckte att den informella internkommunikationen kan röra allt 

möjligt. Den handlar om arbetsuppgifter, organisationen i allmänhet, omvärlden, och inte 

minst ”sociala saker” t.ex. vad kollegor gjort i helgen. Den informella 
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internkommunikationen äger rum på en hel del olika platser, enligt informanterna. När det 

gäller de personliga samtalen (face-to-face) sker mycket informell internkommunikation, 

enligt informanterna, i fikarummet, korridorerna, på personernas kontor men också ibland 

utanför organisationens väggar t.ex. i samband med luncher eller middagar. Informant4 gav 

ett exempel på hur informell internkommunikation kan gå till, när denne beskrev hur en 

kollega kan komma in på informantens kontor och sätta sig ned för att prata om något. 

Ibland fastnar kollegan på kontoret och informanten och kollegan sitter tillsammans och 

pratar om allt möjligt utan att ha något speciellt syfte med samtalet. Vidare beskrev 

Informant3 hur denne upplever att vissa människor rör sig runt i korridorerna och snappar 

upp all möjlig information genom att kommunicera informellt. Förmodligen gör de detta 

omedvetet, tillade informanten. Informant2 hävdade dock att denne ibland faktiskt 

medvetet rör sig runt i korridorerna eftersom det kan uppstå betydelsefulla informella 

samtal där. Det tar sig uttryck i att informanten medvetet väljer att gå olika vägar på 

kontoret när denne ändå ska hämta t.ex. internpost. Dessutom är detta en anledning till att 

informanten, när denne har något att diskutera med en kollega, ofta väljer att gå till 

kollegans kontor istället för att ringa.   

 

Flertalet informanter uttryckte att den sociala relationen är väldigt viktig för informella 

kontakters omfattning. Informant4 trodde t.ex. att den sociala relationen är den 

huvudsakliga anledningen till att denne har mer kontakt med vissa personer än med andra. 

Personer som man inte fungerar med socialt, pratar man inte med mer än nödvändigt, 

menade informanten. Informant2 tycktes hålla med om detta. Informanten uttryckte att det 

inte uppstår någon informell kommunikation om två personer har en dålig relation. Enligt 

flertalet informanter spelar emellertid den informella kommunikationen även en viktig del i 

att skapa sociala relationer. Informant1 nämnde t.ex. att denne lärt känna folk under pratet 

vid fikapauserna. Att lära känna varandra är viktigt för arbetet, menade flertalet 

informanter. Informant3 och Informant6 uttryckte t.ex. att bra sociala relationer leder till 

bättre samarbete. Och Informant4 menade att om personer kan diskutera t.ex. film ihop, så 

kan de troligen också jobba bra tillsammans. Svaren i intervjuerna tyder på att informell 

internkommunikation är mer omfattande mellan personer som har god social relation, men 

också att informell kommunikation är betydelsefull för att bygga goda sociala relationer, 

samt att goda sociala relationerna gynnar samarbetet mellan personer.   

    

Den informella internkommunikationen förfaller vara väldigt betydelsefull på Swedac, 

vilket bekräftades när jag ställde frågan om hur organisationen skulle klara sig utan denna 

kommunikation. Informant5 uttryckte att det inte skulle gå bra. Den informella 

internkommunikationen är livsnödvändig, menade informanten, genom den får informanten 

ovärderliga råd och tips av kollegor. Dessutom kan personer genom informell 

internkommunikation uttrycka sin frustration och glädje, vilket informanten menade är 

viktigt. Informant1 trodde att det skulle bli ett väldigt slutet och möjligen också hierarkiskt 

klimat utan informell kommunikation. Informant6 menade att det i praktiken inte skulle 

fungera utan informell kommunikation. Det är ju nödvändigt att interagera med kollegor, 

hävdade informanten. Informant4 uttryckte att det skulle bli väldigt tråkigt utan den och så 

skulle saker och ting ta mycket längre tid. 

 

Tidsaspekten är intressant, för det är kanske det tema som återkommer flest gånger i 

intervjuerna. De flesta informanter betonade den informella internkommunikationens 
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snabbhet. Informant3 påpekade att det går fort att få information genom informell 

kommunikation, att ta reda på saker på annat sätt är betydligt mer tidskrävande, hävdade 

informanten. Informant1 uttryckte att den informella kommunikationen är speciellt bra när 

denne vill ha något gjort fort. Med hjälp av informell kommunikation går det snabbare än 

med formell kommunikation, enligt informanten. Informant6 betonade att den informella 

kommunikationen är väldigt betydelsefull för att det ska hända något snabbt inom Swedac. 

Informant2 uttryckte att det går snabbare att fråga personer informellt än att vänta på 

formella möten. Flertalet informanter antyder att de kvicka svar som fås genom den 

informella internkommunikation är en faktor som gör denna kommunikation så effektiv.       

 

Jag frågade också informanterna huruvida de ansåg att den informella 

internkommunikationen var en del av deras informationsförsörjning i arbetet. Alla hävdade 

att den utgjorde en relativt betydande del. Informant5 tyckte att den är en väldigt viktig del. 

Genom informell kommunikation löser man uppkomna problem och korrigerar arbetssätt 

etc., menade informanten. Informant4 uttryckte att mycket användbar information 

kommuniceras den formella vägen, men att den informella kommunikationen också ger 

betydande information. Informanten framhåller speciellt att den fyller en viktig funktion 

genom att man kan bolla tankar och idéer med andra personer. På så sätt kan 

arbetsuppgifter lösas betydligt snabbare och enklare än om man sitter ensam, menade 

informanten. Informant6 uppskattade att denne får 30% av informationen via informell 

kommunikation. 

 

Slutligen ska det också nämnas att alla informanter uttryckte att det är fritt fram att 

kommunicera informellt inom Swedac. Det finns ingen tendens från ledningens sida att 

vilja begränsa denna kommunikation, t.ex. genom att anmärka på folk som sitter kvar extra 

länge i fikarummet och pratar.  Enligt informanterna är det inte heller så att det 

är ”förbjudet”, genom skrivna eller oskrivna regler, att inleda informella kontakter med 

någon, t.ex. chefer. Informant1 beskrev att denna ”öppenhet” överraskade denne när denne 

började på Swedac. I en annan organisation som informanten jobbat i skulle denne aldrig ha 

kunnat gå in till högsta chefen informellt. Det hade i så fall fått ske genom att boka ett 

formellt möte, påpekade informanten. 

 

6.3 Arbetssituationer 
 

Jag försökte se om informanterna beskrev några specifika situationer då informell 

internkommunikation används i arbetet. Flera informanter nämnde att informell 

kommunikation spelar en viktig roll när personer är nya i organisationen, för att dessa ska 

få reda på hur saker går till o.s.v.. Informant6 påpekade att den informella 

kommunikationen är speciellt viktig som informationskälla när en person är ny inom 

Swedac. Som nyanställd måste en person ständigt fråga sina kollegor informellt om olika 

saker, menade informanten. Informant1 beskrev också hur denne frågade mycket om allt 

möjligt när denne var ny.  

 

En annan sak jag frågade om var också hur informanternas informella kommunicerande 

förhåller sig till komplexa och ovanliga uppgifter. Jag frågade bl.a. hur informanterna 

hanterar sådana uppgifter, hur får de information och om informell internkommunikation 
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spelar någon roll (frågan formulerades på lite olika sätt beroende på situationen). De flesta 

informanter uttryckte, visserligen med olika emfas, att den informella kommunikationen 

spelade en viktig roll i sådana situationer. Informant2 menade att denne ofta ställs inför 

komplexa uppgifter, och vanligtvis brukar denne då tänka en del själv men också ringa en 

kollega för att få information. Informanten framhöll att det oftast finns någon kollega som 

gjort något liknande tidigare och det är, enligt informanten, bra att utnyttja den kunskap 

kollegorna besitter. Informant4 uttryckte att ju mer komplex och stor en uppgift är, desto 

större roll spelar nog informella kontakter. Informanten påpekade att om man ställs inför 

sådana komplexa uppgifter så måste man improvisera och då är informella kontakter högst 

nödvändiga. Det är emellertid inte bara när komplexiteten är hög som informella kontakter 

spelar en speciell roll, dessa behövs också när uppgifterna som föreligger är ovanliga och 

rutiner saknas, menade informanten. Informant5 uttryckte att komplexa situationer ofta är 

sådana som man inte har rutiner för och då är informell kommunikation viktig. Genom 

informella kontakter kan rutiner skapas i dessa fall, menade informanten. Informant6 

menade att denne i dessa situationer först söker skriftlig information och försöker sätta sig 

in i ämnet, men sedan diskuterar informanten detta informellt med främst sin chef.  

 

En del informanter menade att den informella internkommunikationen likaså är viktig när 

det gäller rutinartade arbetsuppgifter. Informant2 framhöll att även när det gäller 

rutinuppgifter så kontaktar denne kollegor informellt, t.ex. genom att prata med någon på 

kontoret. Detta sade sig informanten göra när det finns många sätt att lösa en rutinuppgift 

på, för att hitta en så rationell lösning som möjligt. Informant5 uttryckte också att informell 

kommunikation används i samband med mer rutinartade uppgifter, den är alltid 

betydelsefull, menade informanten. Informant6 menade dock att denne inte behöver 

kommunicera informellt i samband med rutinuppgifter, det kan räcka med den formella 

informationen. Informant3 hävdade på liknande sätt, att denne inte behöver kommunicera 

alls när vissa rutinuppgifter ska lösas.  

 

6.4 Rykten 
 

Frågor om rykten fanns med i mitt intervjuschema, men ämnet dök faktiskt upp helt 

spontant i hälften av intervjuerna. Alla informanter menade att ryktesspridning (ibland 

användes även begreppet skvaller) förekommer inom Swedac. Men ingen av informanterna 

uttryckte att ryktesspridningen var speciellt omfattande inom organisationen. Informant5 

och Informant3 uttryckte att ryktesspridningen inte är så omfattande. Informant6 upplevde 

att det är förvånansvärt lite ryktesspridning, informanten tillade dock att denne kanske inte 

nås av rykten eftersom denne är relativt ny på Swedac och dessutom ointresserad av rykten. 

Informant2 menade kort och gott att det inte finns så mycket att skvallra om inom Swedac.      

 

Men vad handlar då de rykten som finns om? Jo, informanterna nämnde bl.a. följande: 

tillsättningar av tjänster, löner, samt medarbetares olika göranden och relationer. 

Informant4 framhöll speciellt att löner ger upphov till mycket ryktesspridning. Informant2 

tyckte inte att det skvallras om andra personer inom Swedac, men däremot om externa 

kontakter, t.ex. kunder. Några informanter beskrev även varför de tror att rykten uppstår. 

Informant1 trodde att det beror på att folk är nyfikna och helt enkelt vill veta saker och ting. 

Informant4 menade att när folk inte förstår något, t.ex. för att kommunikation och 
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motiveringar kring beslut varit bristfälliga eller upplevs vara det, kommer de själva att fylla 

i med alternativa förklaringar. Informant3 uttryckte att rykten kan uppstå eftersom någon 

tror att en felaktig handling har begåtts. 

 

Min fråga till informanterna om vad de anser om rykten gav en hel del intressanta svar (det 

bör påpekas att jag ibland föreslog för informanterna att rykten både kan ses som positiva 

och negativa). Informant1 såg inget negativt med rykten, utan framhöll istället att dessa 

mest består av är lite roliga kommentarer. Informant2 menade att tonen är vänlig på 

Swedac och att denne aldrig hört dåliga rykten. Således såg informanten ingen direkt 

nackdel med ryktesspridningen. Informanten nämnde istället en positiv effekt som rykten 

har, nämligen att man genom dem kan få betydelsefull information om externa kontakter. 

Även Informant3 framhöll att rykten kan innehålla värdefull information. Genom rykten 

kan det ibland, enligt informanten, komma fram att felaktigheter har begåtts inom 

organisationen. Informant4 var inne på ett liknande spår, men informanten framhöll även 

att rykten lätt blir spekulativa och osakliga. Informanten menade t.ex. att rykten kan gå för 

långt när de handlar om tjänstetillsättningar. Informant5 uttryckte att det aldrig uppstår 

någon rök utan eld. Oftast har det hänt något, men olika versioner om vad det är som hänt 

uppstår genom ryktesspridningen, menade informanten. Informanten framhöll att småsaker 

på detta sätt kan förstoras upp, vilket troligen beror på okunskap och att folk inte har hela 

sanningen, tillade informanten. Informant6 tyckte inte om rykten, eller ”skitsnack” som 

informanten kallade det för, och menade att denne undviker att delta i ryktesspridning. 

Informanten framhöll dock att rykten säkert är värdefulla för vissa människor. Informanten 

menade att t.ex. sociala band kan knytas via ryktessnack. För övrigt uttryckte även 

informant3 ett visst ogillande gentemot rykten. 

 

6.5 Kommunikationskanaler 

 
Jag var intresserad av vilka kommunikationskanaler informanterna använder för informell 

internkommunikation. Men genom att jag i min definition av informell 

internkommunikation uteslöt skriftliga pm etc., begränsade jag redan från början vilka 

kanaler som informanterna kan sägas använda. I ljuset av detta var det inte så konstigt att 

de tre kanaler som informanterna främst talade om var personligt samtal, telefon och email. 

Vad som är mer intressant var vad informanterna sade om förhållandet mellan dessa 

kanaler. Redogörelsen nedan handlar framför allt om vilka kanaler informanterna använder 

vid informell internkommunikation som är arbetsrelaterad.   

 

Informant6 ansåg sig nästan uteslutande kommunicera informellt genom personliga samtal. 

Informanten använder mycket sällan telefon och tyckte att email tar för mycket tid. Är 

personen på plats är det verkligen att föredra att kontakta personen via personligt samtal, 

eftersom man då får ett snabbt svar, menade informanten. Det är emellertid ganska vanligt 

att personer är bortresta eller sitter i möten och då får man skicka ett email istället, tillade 

informanten. Informant1 menade istället att denne kommunicerar informellt via i huvudsak 

telefon och email. Telefon använder informanten framför allt när denne kommunicerar med 

de på det andra kontoret. Om den som informanten kommunicerar med, finns på samma 

kontor sker kommunikationen via email eller personligt samtal. Informanten sade sig dock 

föredra personligt samtal om denne har en specifik fråga till en annan person på samma 
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kontor. Informant4 ansåg sig inte ha koll på i vilken utsträckning denne använder de olika 

kanalerna för informell internkommunikation. Men, informanten uttryckte att denne 

försöker vara återhållsam med mailandet. Informanten använder hellre telefonen eller, om 

kommunikationen sker med någon på samma kontor, personligt samtal. På en tidigare fråga 

gav informanten ett svar som kan förklara varför denne undviker email. Email är, enligt 

informanten, korthuggna och kan lätt uppfattas som kritiska, trots att sändaren kanske inte 

avsett detta. Informanten tillade även att denne tror att folk inom Swedac ibland mailar för 

mycket. Kommunicerar man med någon via telefon eller personliga samtal blir 

kommunikationen mjukare och mer verkningsfull, menade informanten. Informant2 

uttryckte att denne framför allt använder telefon och personligt samtal. Telefon använder 

informanten främst om denne ska kontakta någon på det andra kontoret. Informanten har 

ganska mycket kontakt med en person på det andra kontoret, de kan ringa varandra 4-5 

gånger på en dag och prata informellt om jobbrelaterade frågor. 

 

Jag frågade även informanterna om de saknande någon kanal för interna informella 

kontakter. Ett exempel jag nämnde vara någon typ av chattfunktion. Informant5 trodde att 

en chattfunktion skulle vara bra, men uttryckte inte direkt någon saknad. Informant3 sade 

sig sakna möjligheten att kommunicera via en messenger-funktion eller SMS. När 

Informant2 reflekterade över huruvida en chattfunktion vore bra, uttryckte denne lite 

frågande att det väl borde gå snabbare att ringa. Informanten tillade dock att denne inte har 

använt eller känner till chattfunktioner och att det kanske är anledning till att denne inte 

förstår dess kvalité. Informant4 saknade inget och uttryckte att nya tekniska lösningar ofta 

är överskattade. Ingen kanal slår det personliga samtalet, menade informanten. 

 

6.6 Arbetsdelning  

 
En av de organisationsstrukturella aspekter jag frågade om var arbetsdelningen och dess 

förhållande till informell internkommunikation. Jag ville främst veta huruvida informella 

kontakter enbart sker inom enheterna eller även över enhetsgränser etc. Det är viktigt att 

påpeka att i princip alla informanter uttryckte att de arbetar tillsammans med personer över 

enhetsgränserna, t.ex. i olika projekt- och intressegrupper. De flesta uttryckte emellertid att 

den informella internkommunikationen främst sker inom enheterna. Ett par informanters 

svar tyder emellertid på att informella kontakter inom avdelningarna (mellan olika enheter) 

också är vanligt om än inte lika vanligt som inom enheterna. 

 

Informant3 menade att denne främst kommunicerar informellt inom sin enhet och 

avdelning. Men informanten arbetar också viss tid med en enhet på en annan avdelning, 

vilket inneburit att informanten även har informella kontakter med personer inom denna 

enhet. Informant6 uttryckte att enheterna tenderar att hålla ihop, och att informell 

kommunikation nog är vanligast inom enheterna. Men informanten uttryckte också att 

denne har kommunicerat relativt mycket informellt med andra under ett tillfälligt projekt. 

Informant2 uttryckte att informell kommunikation framför allt sker inom enheterna. Enligt 

informanten är detta ett problem, Swedac skulle tjäna på om folk kommunicerade mer över 

enhetsgränserna. Vi har faktiskt saker att prata med varandra om, konstaterade informanten. 

Informant4 är den ende som inte betonade att informell kommunikation mestadels sker 

inom enheterna. Informanten tycks ha ganska spridda informella kontakter i organisationen, 
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vilket skulle kunna bero på att informanten är relativt självständig i sitt arbete. 

   

Alla informanter ansåg, som redan antytts, att det finns informella kontakter mellan 

personer som inte har att göra med arbetsdelningen, kommunikation som flyter kors och 

tvärs i strukturen. Informant5 menade t.ex. att kunskapsutbyten förekommer över 

enhets/avdelningsgränsen. Informant4 bekräftade detta. Informanten är själv med i en 

intressegemenskap som inte följer den formella strukturen. 

  

I fikarummet, där kontakterna är av mer social karaktär, tydde flera informanters svar på att 

folk kommunicerar mer över enhets/avdelningsgränserna än annars. Informant1 påpekade 

att denne pratar med alla möjliga personer i fikarummet, även om informanten också 

nämnde att det finns en tendens att enheterna sitter med varandra. Informant3 menade att 

denne kan prata med alla möjliga i fikarummet, men mest med de inom dennes enhet och 

avdelning. Informant5 menade att alla möjliga konstellationer kan uppstå i fikarummet. 

Informanten uttryckte att denne ofta vill prata med andra än de inom dennes enhet under 

fikapausen. De inom enheten känner man ju redan, menade informanten.  

 

6.7 Fysisk struktur 

 
Att Swedac har två kontor lokaliserade på två olika platser i landet, är något som de flesta 

informanterna kommenterade. På frågan huruvida det geografiska och fysiska avståndet 

inverkar på den informella internkommunikationen, svarade Informant5 att närheten är 

viktig för den informella kommunikationen. Informanten tillade även att det är svårt att 

hålla ihop enheter som har medarbetar dels i Borås och dels i Stockholm, t.ex. kan 

subkulturer uppstå, enligt informanten. Informant1 uttryckte att det ibland kan vara svårt att 

få tag på folk på det andra kontoret. Informanten förmodade att kontakterna med de på det 

andra kontoret skulle bli bättre om alla satt på samma kontor. Som det är nu trodde 

informanten att det blir lite olika kulturer på de olika kontoren. Att det finns en skillnad 

mellan kontoren framhöll även Informant4. Denne nämnde att det finns en viss vi- och 

domkänsla. Informanten trodde att anledning till detta är att de flesta kontakterna mellan 

kontoren sker via mail. Att kommunicera via telefon och personliga samtal ger dock bättre 

kontakt och fler sådana kontakter skulle kanske motarbeta vi- och domkänslan, menade 

informanten. Informant6 framhöll att den sociala informella kommunikationen bygger 

mycket på personliga möten mellan människor. Informanten har varit mycket på det andra 

kontoret under en period, vilket gett mycket sociala kontakter. Dessa kontakters sociala 

karaktär kommer dock troligtvis, enligt informanten, att avta när denne inte kommer att 

vara där så mycket längre.  

 

Vissa informanter pratade också om den fysiska utformningen av kontoren. Informant2 

menade att Boråskontoret är väldigt dumt utformat för informell kommunikation, tre plan 

är inte bra. Lösningen på Stockholmskontoret är betydligt bättre, hävdade informanten. En 

nackdel i Borås är, enligt informanten, att det är svårt att få syn på folk. När man ser en 

person är det annars lätt att man kommer att tänka på något och börjar prata, menade 

informanten. De flesta av informantens informella kontakter sker för övrigt med personer i 

närheten av dennes kontor. Informant4 tyckte inte att den fysiska utformningen har någon 

större betydelse för den informella kommunikationen. Detta beror, enligt informanten, på 
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att denne varit ganska länge i organisationen och därför vet vem denne ska ta kontakt med i 

olika frågor. De som är nyare på kontoret har möjligen mest kontakter med de i kontoren 

bredvid, tillade informanten. Ett påstående som möjligen belades av att Informant1, som är 

betydligt nyare än Informant4, sade sig ha mest informella kontakter med de i rummen 

bredvid sitt eget. Men enligt informanten beror det snarare på att de som sitter bredvid 

denne tillhör samma enhet. 

 

6.8 Samordning 

 
När det gäller samordningen av arbetet, fyller den informella internkommunikationen en 

funktion för flertalet informanter. Informant3 beskrev t.ex. hur denne samordnar sitt arbete 

med sin närmsta kollega genom informell kommunikation. Informanten menar att de hela 

tiden pratar med varandra om hur de ska lägga upp sitt arbete. Enligt informanten stämmer 

de inte bara av arbetssaker utan även privata saker, det sistnämnda kan vara betydelsefullt 

för att förstå hur den andra personen mår, menade informanten. Informant4 ansåg sig 

generellt sett arbeta ganska självständigt och således har denne inget större behov av att 

samordna sitt arbeta med andra inom Swedac. Men informanten är för tillfället inblandad i 

ett tillfälligt projekt och där samordnas arbetet mellan de inblandade genom informell 

kommunikation, enligt informanten. I detta projekt har informanten bara fått vissa formella 

instruktioner, arbetet har framför allt samordnats genom att de inblandade har pratat ihop 

sig informellt, menade informanten. Informant2 arbetar också självständigt och beskrev hur 

samordning t.ex. sker genom formella möten, men informanten framhöll även att 

rådfrågning av kollegor är viktigt för hur denne arbetar.  Informant6 sade sig också vara 

relativt självständig och målstyrd, men informanten uttryckte även att arbetet koordineras 

med dennes chef genom informell kommunikation. Slutligen är situationen ungefär 

densamma även för informant1. Denne är ganska självständig men måste samordna sitt 

arbete med sin närmaste chef. 

 

6.9 Problem med den informella internkommunikationen? 
 

En sista fråga som jag ställde till alla informanter var om de såg något problem med den 

informella internkommunikationen inom Swedac. För att hjälpa informanterna kom jag 

emellanåt med följande påstående: rykten kan vara skadliga, vissa personer kan missa 

informationen och förbli oinformerade, informell internkommunikation är onödig och 

belastar människor. Som redan nämnts ansåg vissa att rykten kunde innebära problem. 

Förutom det så var det få informanter som uttryckte att den informella 

internkommunikationen orsakar några problem på Swedac.  

 

Informant3 tyckte inte att det finns några problem med den. Möjligen skulle det i så fall 

vara att det kan bli lite väl mycket kommunicerande, men det är bättre än att det är för lite, 

tillade informanten. Informant2 reflekterade också över om det blir för mycket informellt 

kommunicerande och om man kanske skulle arbeta mer om det blev mindre prat, men 

informanten sade sig inte kunna bedöma om så är fallet eller inte. Informant5 menade att 

det är ett problem om arbetsuppgifter kommuniceras informellt mellan en högre chef och 

en medarbetare, utan att medarbetarens närmsta chef vet om det. Detta har förekommit 

någon enstaka gång, men är i dagsläget inte ett problem inom Swedac, enligt informanten. 
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Informant4 menade också att informell kommunikation kan leda till att vissa inte 

informeras. Informanten beskriver det inte som ett väsentligt problem inom Swedac, men 

menar att det kan förekomma, kanske framför allt i mer tillfälliga projekt. Slutligen pratade 

Informant4 även om problemet med att man överlastas med information. Detta verkade 

informanten tycka är ett betydande problem. Informanten framhöll dock att det också 

händer att man får för lite information, vilket även det är allvarligt, även om detta är 

ovanligare än att man får för mycket information, enligt informanten. När det gäller 

problemet med överlastning vill jag påpeka att det framför allt är problemet med att det 

ibland är för mycket mailande som informanten nämnde. Huruvida mailandet enbart är 

informellt kommunicerande kan såklart diskuteras. Informanten var själv osäker på detta. 

Möjligen är det problem informanten beskrev att det ibland kommuniceras för mycket både 

formellt och informellt via email inom Swedac. 

 

 

7. Analys 
 

I detta kapitel analyseras mina informanters svar med hjälp av teorier och tidigare 

forskning. De tolkningar som gjorts är mina egna och alltså inte informanternas. 

 
7.1 Allmänt om den informella internkommunikationen 

 
Informanternas svar visade på att de ansåg att den informella internkommunikationen är 

relativt omfattande och väldigt viktig inom Swedac. Alla informanter hävdade t.ex. att den 

informella internkommunikationen utgör en betydande del av deras 

informationsförsörjning. Den informella internkommunikationen handlar om allt möjligt, 

både arbetsrelaterade och sociala frågor. De informella kontakterna försiggår lite varstans, 

främst inom kontoret men även utanför. Intressant är att flertalet informanter, i likhet med 

Ettarp i uppsatsens inledning, betonade fikarummens betydelse. Utifrån vad som sades vid 

intervjuerna tycks det, enligt mig, vara så att fikapauserna inom Swedac är speciellt viktiga 

för den informella internkommunikationen. Under fikapauserna är det vanligare att sociala 

frågor diskuteras, och det verkar också vara så att det under dessa förekommer fler 

informella kontakter över enhets- och avdelningsgränserna än annars.   

 

Att den informella internkommunikationen ansågs vara relativt omfattande, kan tänkas bero 

på den ”öppenhet” som, enligt informanterna, präglar kommunikationen i allmänhet inom 

Swedac. Flertalet informanter beskrev t.ex. att det är fritt fram att kommunicera informellt 

med vem som helst och att det inte finns någon tendens, från t.ex. ledningens sida, att vilja 

begränsa den informella internkommunikationen. Att det inte är lika öppet inom alla 

organisationer, var åtminstone Informant6:s och Informant1:s åsikt. De nämnde båda att de 

arbetat i andra organisationer som varit mer stängda. Det bör dock påpekas att det enligt 

informant2 finns personer inom Swedac som inte vågar fråga, vilket, enligt mig, kan tolkas 

som att de inte upplever samma öppenhet. Men informanternas beskrivningar tyder, som 

jag ser det, på att det överlag är ett öppet och ”kommunikativt klimat” inom organisationen, 

vilket i så fall innebär att kommunikationen sker i enlighet med kommunikationspolicyn 

som presenterades kortfattat i kapitel 2. I denna står det emellertid, förutom att 
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kommunikationen ska vara öppen, också att den ska vara saklig och begriplig. Huruvida 

den relativt omfattande kommunikationen och öppenheten, som informanterna beskrev, 

också lett till detta är inte helt klart. Informant4 menade att en del av kommunikationen 

inom Swedac har ett icke-relevant innehåll och Informant2 uttryckte att formell 

kommunikation, t.ex. riktlinjer, ibland är otydliga.      

 

Ytterligare en sak som betonas i kommunikationspolicyn är att kommunikationen inom 

Swedac sak vara snabb. När det gäller just snabbheten tycks den informella 

internkommunikationen spela en speciellt viktig roll. De flesta informanterna betonade den 

informella internkommunikationens snabbhet och att formell kommunikation oftast tar 

betydligt längre tid. Snabbheten tycks vara en av de kvaliteter som informanterna 

uppskattar mest med den informella internkommunikationen. Flera informanter nämnde att 

anledningen till att denna upplevs som snabb är att den medför att de får snabba svar när de 

kommunicerar. Att den informella kommunikationen är snabb har Persson visat i sin 

forskning.
136

 Kraut m.fl. är, som jag ser det, också inne på detta. De har i sin forskning visat 

på att den informella kommunikationen pågår kortare tid än formell, och att det tar mer tid 

att lösa uppgifter utan informell kommunikation.
137

 Kraut m.fl. påstår också att informell 

kommunikation, genom att den är interaktiv och möjliggör snabb feedback, kan vara mer 

effektiv än formell kommunikation.
138

 Snabbheten kan också tänkas bero på att den 

informella internkommunikationen i stor utsträckning sker genom rika 

kommunikationskanaler. Daft & Lengel menar att kommunikation som är informationsrik 

kännetecknas bl.a. av att den möjliggör direkt feedback.
139

 

 

Många informanter framhöll även i sina svar att sociala relationer och personkemi är 

viktiga aspekter när det gäller informell internkommunikation. Svaren visade på att 

informell internkommunikation är mer omfattande mellan personer som har god social 

relation, men också att denna kommunikation är betydelsefull för att bygga sociala 

relationer, samt att goda sociala relationer gynnar samarbetet mellan personer. Detta är 

förenligt med viss tidigare forskning. Kraut m.fl. menade att människor lär känna varandra, 

når gemensam förståelse och samordnar sitt arbete genom informella kontakter.
140

 Och 

Ekman visade i sin forskning att småprat bidrar till att bygga förtroende och gemensam 

förståelse mellan poliser.
141

      

 

Jag frågade också informanterna om det fanns några problem med den informella 

internkommunikationen. Förutom att några informanter uttryckte att rykten kan vara ett 

problem (se nedan) tycks det inte finns några större problem med den informella intern 

kommunikation inom Swedac. Det skulle i så fall vara att det finns en risk att personer 

ibland överlastas med information i form av email, vilket informant4 nämnde. Som jag 

redan nämnt anser jag att det är oklart huruvida mailandet bara utgörs av informellt 

kommunicerande, vilket även informant4 var osäker på. Möjligen är det problem 
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informanten beskrev att det ibland kommuniceras för mycket både formellt och informellt 

via email inom Swedac.  

 

7.2 Arbetssituationer  

 
Flera informanter uttryckte att informell internkommunikation spelar en viktig roll när 

personer är nya inom Swedac, t.ex. genom att dessa frågar kollegor informellt om olika 

saker och ting.  

  

När arbetsuppgifter är komplexa eller ovanliga, svarade de flesta informanterna, att 

informell internkommunikation spelar en betydande roll inom Swedac. Flera informanter 

beskrev hur de i komplexa situationer tar informell kontakt med en medarbetare för att få 

information. Informant4 uttryckte att det förmodligen är så att desto mer komplex och stor 

en uppgift är, desto större roll spelar informella kontakter. Informanternas svar stämmer, 

enligt min tolkning, delvis överens med Krauts m.fl. påstående om att informell 

kommunikation tenderar att användas när komplexiteten är stor.
142

 Om man utgår från att 

den informella internkommunikationen ofta sker genom rika medier kan detta också delvis 

anses överensstämma med Daft & Lengels teori om att rika medier krävs vid komplexa 

uppgifter, enligt mig.
143

  

 

Krauts m.fl. påstår dock också att informell kommunikation används mindre, och formell 

kommunikation mer, vid rutinartade uppgifter. Huruvida det är på det sättet kan jag inte 

svara på. Men jag kan konstatera att informell internkommunikation även tycks vara 

betydelsefull när rutinuppgifter ska lösas, Informant2:s och Informant5:s svar visade på 

detta.  

 

7.3 Rykten 
 

Strid menar att rykten i organisationsmiljö är utbytet av obekräftade och odementerade 

uppgifter mellan anställda.
144

 Rykten sprids, enligt Rogers & Agarwala-Rogers, nästa 

enbart verbalt.
145

 Att rykten förekommer och att de sprids genom informell 

internkommunikation på Swedac framkom i intervjuerna. Samtliga informanter ansåg att så 

var fallet. Av deras svar har jag kunnat uttyda att rykten brukar spridas verbalt och vara 

inofficiella, huruvida de också brukar vara odementerade är oklart.  

 

Flera anledningar gavs till att rykten uppstår i organisationen. Informant1 trodde att det 

beror på att folk vill veta saker och Informant3 nämnde att det kan bero på att folk tror att 

felaktigheter har begåtts i organisationen. Informant4 hävdade att rykten t.ex. uppstår om 

kommunikation och motiveringar till beslut är oklara, eller upplevs som oklara. Det 

informanterna uttryckte, och speciellt Informant4, hävdar jag kan knytas till Strids 

påstående om att rykten ofta uppstår när intresset för något är omfattande men 
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informationen därom är otillräcklig, samt Tubbs & Moss påstående om att rykten uppstår 

när den vertikala kommunikationen är bristfällig och ineffektiv.146 De flesta informanterna 

uttryckte eller antydde, som jag ser det, att rykten gror när något är intressant men inte 

belagt, när informationen är otillräcklig eller upplevs som otillräcklig.   

 

Ryktena inom Swedac, vilka sades kunna handla om t.ex. tillsättningar av tjänster, löner, 

samt medarbetares olika göranden och relationer, har enligt informanterna både positiva 

och negativa effekter. Ett resultat som överensstämmer med teorierna om att rykten är både 

positiva och negativa. De positiva ”effekter” som informanterna nämnde stämde dock, 

enligt mig, inte helt överens med de positiva effekter som nämndes i teorikapitlet, t.ex. 

Jacobsen & Thorsviks påstående om att rykten minskar ängslan och skapar mening.
147

 

Informant2 och Informant3 framhöll det positiva i att rykten sprider betydelsefull 

information. Som jag tolkar det, menar de alltså att rykten har positiva effekter genom att 

de förser individer med viktig information, något som inte uttrycktes i de teorier jag 

presenterade. När det gäller det negativa med ryktena framhöll t.ex. Informant4 att de kan 

bli för spekulativa och Informant6 framhöll att det är ”skitsnack”. Informanternas svar kan, 

enligt mig, kopplas till teorier om att rykten är osanna och kan skada samarbetet mellan 

medarbetare. Utifrån informanternas svar menar jag dock att det inte finns något 

allvarligare problem med rykten inom Swedac idag, vilket möjligen skulle kunna bero på 

att ryktesspridningen tycks vara liten till omfattningen.        

  

7.4 Kommunikationskanaler 
 

Genom att jag i min förklaring av vad jag avser med informell internkommunikation uteslöt 

skriftliga pm etc., begränsade jag vilka kanaler informanterna kan använda för informell 

internkommunikation redan från början. Jag var därför inte speciellt överraskad över att de 

tre kanaler som informanterna använde för informell internkommunikation främst var 

personliga samtal, telefon och e-mail. Det informanterna sade om förhållandet mellan dessa 

kanaler är dock intressant. 

 

Daft & Lengel menar att olika kommunikationskanaler är olika informationsrika. 

Kommunikation som kan förena skiljda perspektiv och lösa mångtydiga problem inom 

läglig tid är, enligt dem, informationsrik. Medan kommunikation som kräver lång tid för att 

skapa förståelse eller som inte kan förena skiljda perspektiv är mindre informationsrik. De 

rikare kanalerna erbjuder mer feedbackmöjligheter, mer uttrycksmöjligheter och ett mer 

personligt uttryckssätt än de mindre rika kanalerna.
148

 Informanternas svar kan tolkas 

utifrån Daft & Lengels teori. 

 

Informant4 hade svårt att uppskatta vilken kanal denne använder mest, men informanten 

försökte att inte använda email så mycket. Anledning till detta är, enligt informanten, att 

kommunikation via telefon eller personliga samtal blir mjukare och mer verkningsfull. 

Email:s riskerar dock att bli korthuggna och uppfattas som kritiska av mottagaren, menade 

informanten. Det informanten beskriver tycker jag stämmer överens med Daft & Lengels 
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teori. De rikare kanalerna (personligt samtal och telefon) erbjuder mer personlighet samt 

feedback- och uttrycksmöjlighet och kan således antas vara mer mjuka och verkningsfulla. 

De mindre rika kanalerna (email) saknar dock dessa egenskaper och kan således tänkas bli 

korthuggna och uppfattas som kritiska.   

 

Fler informanters val av kommunikationskanal kan, enligt mig, tänkas förklaras med teorin 

om informationsrikhet. Informant6 sade sig kommunicera i huvudsak informellt genom 

personliga samtal. Email tar, enligt informanten, för mycket tid. Att kommunicera via 

personligt samtal är att föredra, då får man svar direkt, menade informanten. Informant2 

använde personligt samtal och telefon mest. Telefonen använde informanten främst när 

personen som denne vill kontakta inte sitter på samma kontor. Informanterna tycks alltså, 

enligt min tolkning, helst använda de rikaste kanalerna vid informella kontakter. Den 

snabbhet som t.ex. verkar få informant6 att föredra personliga samtal kan, enligt mig, 

tänkas förklaras av att denna kanal möjliggör direkt feedback. Naturligtvis kan det finnas 

andra anledningar till informanternas val också. 

     

När jag frågade om informanterna saknade någon kanal för informella kontakter, var det 

bara informant3 som sade sig sakna en sådan. Informanten vill gärna ha en messenger-

funktion och SMS. Annars föreföll informanterna inte så intresserade av detta. Informant2 

uttryckte varför denne inte ansåg sig behöva en chattfunktion, när denne påstod att det väl 

borde gå snabbare att ringa än att chatta. Detta kan sägas stämma med Daft & Lengels 

uppdelning av kommunikationskanaler där telefon anses vara rikare än email (chatt kan 

enligt mig anses vara lite mer rik än email, men mindre rik än telefon), via telefon borde 

informanten få ett snabbare svar än genom chatt t.ex. på grund av telefonens större 

feedbackmöjlighet. Betydelsefullt i sammanhanget kan dock vara att Informant2 uttryckte 

att denne inte har använt chattfunktioner och kanske därför inte förstår dess kvalité. Daft & 

Lengel menar emellertid också att mindre rika kanaler kan vara mer effektiva att använda 

när enklare uppgifter föreligger, rika kanaler kan krångla till det i dessa situationer, menar 

de. Det var dock, som jag uppfattade det, ingen informant som var inne på denna aspekt 

under intervjuerna. 

 

7.5 Organisationsstruktur 
 

Att informanterna uttryckte att den informella internkommunikationen är relativt 

omfattande tyder på att det finns både en formell och en informell struktur inom Swedac. I 

alla fall om man menar att den informella strukturen/organisationen utgörs av den 

informella internkommunikationen, vilket Davis & Newstrom verkar göra.
149

 De informella 

kontakterna handlar, enligt informanterna, både om arbetsmässiga och sociala frågor, vilket 

överensstämmer med den slutsats jag drog av Johanssons och Barnards påståenden om den 

informella strukturen/organisationen, nämligen att den fyller både en arbetsmässig och 

social funktion.
150

 Hur denna informella struktur förhåller sig till den formella strukturen, 

som avspeglas i organisationens arbetsdelning, ska jag bl.a. diskutera nedan. 

  

Arbetsdelningen på Swedac är enligt mig funktionsbaserad. Organisationen består av fyra 
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avdelningar och nio enheter med ganska olikartade uppgifter. Detta är den bild som 

framträder i organisationsschemat, i realiteten finns dock en hel del kontakter och 

samarbete mellan enheterna. Alla informanter nämner också att de i viss utsträckning 

arbetar tillsammans med personer över enhets/avdelningsgränserna. 

 

Med tanke på ovanstående var det inte speciellt överraskande att alla informanter ansåg att 

det förekommer informella kontakter mellan personer som inte har att göra med den 

formella arbetsdelningen inom Swedac. Men alla, utom en informant, betonade att den 

informella internkommunikationen framför allt försiggår inom enheterna, vilket skulle tyda 

på att informell kommunikation inom enheterna är betydligt vanligare än mellan enheterna, 

något flera andra studier visat på, enligt Jacobsen & Thorsvik.
151

 Vad det beror på att de 

flesta informanterna mestadels kommunicerar informellt inom sin enhet är emellertid svårt 

att svara på. Kanske beror det på den formella strukturens påverkan, de som informanterna 

jobbar tillsammans med har de troligen lärt känna bäst och har mest gemensamt med, vilket 

jag skulle vilja påstå är den mest naturliga förklaringen. En annan faktor som kan spela in 

är den fysiska strukturen som jag kommer att behandla nedan. Jag vill dock påpeka att den 

informella kommunikationen inom avdelningarna, alltså även mellan enheter, enligt vissa 

informanters svar tycktes var relativt vanlig, mer vanlig än mellan olika avdelningar i alla 

fall. 

  

Informanternas svar tyder på att den informella och formella strukturen överensstämmer 

relativt väl, inget tyder i alla fall på att de är helt olika. Rogers & Agarwala-Rogers menar 

att den formella strukturens duglighet kan bedömas utifrån hur väl den överensstämmer 

med de informella kommunikationsmönstren (stor överensstämmelse tyder på att strukturen 

är duglig).
152

 Med hänsyn till informanternas svar kan Swedacs formella struktur således 

ses som duglig och ändamålsenlig. Men detta behöver inte betyda att det inte är önskvärt 

med mer informellt kommunicerande mellan enheterna, t.ex. så efterlyste Informant2 detta.    

 

När det gäller det informella kommunicerandet vertikalt i strukturen ska det nämnas att den 

sortens kommunikation tycks ske i relativt stor utsträckning. Enligt informanternas svar går 

det att kommunicera informellt även med högre chefer, flera informanter beskrev dock att 

informella kontakter med den närmsta chefen är vanligast.  

 

Jacobsen & Thorsvik hävdar att fysisk närhet mellan människor, enligt flera 

undersökningar, har visat sig leda till mer kommunikation mellan dem.
153

 Detta har även 

Kraut m.fl. visat i sin studie på ett forsknings- och utvecklingslabb.
154

 På Swedacs kontor är 

människor inom samma enhet oftast placerade nära varandra. Kanske ligger därför en del 

av svaret på frågan ovan - om varför de flesta informanterna mestadels kommunicerar 

informellt inom sin egen enhet - i att den fysiska strukturen ser ut som den gör inom 

Swedac. När det gäller den fysiska strukturen i betydelsen utformningen av kontoren, kan 

det enligt Informant2:s svar vara så. Informanten beskriver att denne kommunicerar mest 

informellt med de som befinner sig nära dennes kontor, och dessa tillhör dennes enhet. 
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Informant4 menade dock att den fysiska utformningen inte har någon påverkan på vem 

denne kommunicerar informellt med. Den tidigare forskningen – som visat på närhetens 

betydelse för vem man kommunicerar med – tycks alltså när det gäller utformningen av 

kontoret stämma in på informant2:s svar men inte på informant4:s. 

 

Mina informanters svar tyder på att även den fysiska lokaliseringen av kontoren till viss del 

påverkar den informella kommunikationen inom Swedac. Det var flera som uttryckte att de 

inte kan kommunicera via personligt möte i lika stor utsträckning med personer på ett annat 

kontor. Telefonen och email är därför de kommunikationskanaler som informanterna främst 

använder när de kommunicerar informellt mellan kontoren. Jacobsen & Thorsvik refererar 

studier som visat att grupper som är utspridda inte fungerar lika bra som de som är 

samlokaliserade och kan kommunicera via personliga samtal. Ett socialt avstånd uppstår 

ofta, enligt Jacobsen & Thosrsvik, mellan grupper när de är utspridda och problemet tycks 

vara bristen på kommunikation via personliga möten.
155

 Informant4 var, som jag ser det, 

inne på detta när denne pratade om skillnaderna mellan kontoren. Informanten ansåg att 

skillnaderna främst berodde på att så mycket informell kontakt sker via email. Mer 

användande av telefon och personligt samtal skulle minska vi- och domkänslan, menade 

informanten. Informant1 föreföll, enligt mig, vara inne på ett liknande spår. Denne trodde 

att det skulle bli bättre kontakt mellan medarbetarna i Borås och Stockholm om dessa skulle 

sitta på samma kontor. Jag vill dock klargöra att inte alla informanter nämnde att det är 

någon speciell skillnad mellan kontoren, eller för den delen att det skulle vara något 

problem att kommunicera informellt (eller formellt) med medarbetare på det andra 

kontoret. De informanter som upplevde och nämnde skillnaden föreföll, enligt mig, inte 

heller tycka att den innebär något större problem i dagsläget. 

  

Den informella internkommunikationen spelade en betydande roll för flertalet informanter i 

samordningen av deras arbete. Mintzberg menar att det finns sex samordningsmekanismer 

och att den ena av dessa, ömsesidig anpassning, innebär att samordning uppnås genom 

informell kommunikation mellan personer.
156

 Samordningen sker oftast på flera olika sätt i 

en organisation, men ömsesidig anpassning är i stort sett alltid en nödvändig mekanism, 

menar Mintzberg.
157

 Inom Swedac är det, enligt mig, tydligt att så är fallet - ömsesidig 

anpassning förekommer trots att andra samordningsmekanismer också används. Informant3 

beskrev hur denne tillsammans med sin närmsta kollega ständigt kommunicerar informellt 

för att samordna sitt arbete. Informantens beskrivning, menar jag, tyder på att det rör sig om 

ömsesidig anpassning i nästan bokstavlig mening. Informant4 beskrev ett tillfälligt projekt 

där den stora delen av samordningen skett genom informell kommunikation. Tre andra 

informanter, som sade sig vara ganska självständiga i sitt arbete, använde sig ibland av 

informell kommunikation för att samordna arbetet. Att en del av samordningen inom 

Swedac sker genom ömsesidig anpassning och informell internkommunikation är således 

uppenbart. Och detta sker alltså trots att arbetet också är samordnat på andra sätt och trots 

att informanterna anser sig arbeta relativt självständigt.     
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8. Slutsats 
 
I det här avslutande kapitlet ska jag svara på de frågor jag ställde i början av uppsatsen.  

 

Den första frågan som jag avsåg att svara på i min uppsats var: ”Hur upplever och använder 

de anställda den informella internkommunikationen?”. Samtliga informanter framhöll att 

den informella internkommunikationen är väldigt viktig inom Swedac och att den är relativt 

omfattande. Informanternas svar visade på att den kanske mest betydande kvalitén med 

informell internkommunikation är dess snabbhet, formell kommunikation är oftast mycket 

mer tidskrävande. Genom informell internkommunikation utbyts information om allt 

möjligt, det kan handla om arbetsrelaterade frågor likväl som sociala frågor. Alla 

informanter ansåg att den har en betydande roll för deras informationsförsörjning i arbetet. 

Jag fann även att informell internkommunikation används när medarbetare är nya och att 

den både spelar en roll vid komplexa och mindre komplexa situationer. Men den fyller 

också en viktig funktion för att bygga goda sociala relationer mellan medarbetare. Om de 

sociala relationerna är goda gynnar det, enligt flera informanter, samarbetet mellan 

personer. En del av den informella internkommunikationen utgörs också av de rykten som 

informanterna bekräftade förekommer inom Swedac. Ryktesspridningen anses dock inte 

vara speciellt omfattande. Flera informanter tyckte inte att rykten utgör något problem, men 

två informanter tyckte att dessa kan vara negativa. I övrigt verkar informanterna ha en 

mycket positiv inställning till den informella internkommunikation inom Swedac. Det 

förefaller inte finns några större problem med den. 

 

Andra frågan som jag ville besvara var: ”Vilka kommunikationskanaler använder de 

anställda för den informella internkommunikationen och hur används de olika kanalerna?”. 

De tre kanaler som informanterna i huvudsak använde för att kommunicera informellt inom 

organisationen var personliga samtal, telefon och email. Jag kan inte svara på vilka av dessa 

som används mest, däremot fanns det tecken på att flera informanter föredrog personligt 

samtal och telefon framför email. Detta tror jag kan bero på att dessa kanaler är mer 

informationsrika än email. Slutligen var det bara en informant som uttryckte att denne ville 

ha tillgång till fler kommunikationskanaler. De flesta uttryckte inte något sådant behov. 

    

Den tredje frågan jag ville svara på var: ”Hur förhåller sig den informella 

internkommunikationen till organisationsstrukturella aspekter som arbetsdelning, fysisk 

struktur och samordning?”. När det gäller arbetsdelningen kan jag konstatera att alla 

informanter menar att det förekommer informell internkommunikation som inte följer den 

formella strukturen. Med andra ord förekommer det kommunikation mellan personer som 

tillhör olika enheterna etc. De flesta informanterna menade dock att den största delen av 

den informella internkommunikationen försiggår inom enheterna. Av informanternas svar 

drog jag slutsatsen att den informella struktur, som kan sägas skapas av den informella 

internkommunikationen, överensstämmer relativt väl med den formella. Detta kan tolkas 

som att Swedacs formella struktur är ändamålsenlig. Den fysiska strukturen påverkade i 

viss utsträckning den informella internkommunikationen. När det gäller den fysiska 

lokaliseringen av kontoren, så påverkar den genom att informanterna inte kan kommunicera 

informellt via personligt samtal i så stor utsträckning. Detta kan vara en av flera 

anledningar till att några informanter upplevde att det finns en kulturskillnad mellan 
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kontoren i Stockholm och Borås. Kontorens fysiska utformning påverkar, enligt en 

informant, den informella internkommunikationen. En annan informant uttryckte att den 

inte påverkar i någon större utsträckning. Slutligen är det också tydligt att informell 

internkommunikation har en betydande funktion i samordningen av arbetet inom Swedac. 

  

Min allmänna slutsats om den informella internkommunikationen på Swedac är att den 

fungerar relativt väl, den är nyttig för organisationen och den uppskattas.  
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Bilagor 

 
Bilaga 1: Intervjuschema 
 

Allmänt 

Hur skulle du beskriva kommunikationen och kommunikationsklimatet på Swedac? 

 

Kan du beskriva den informella intern kommunikationen inom Swedac (omfattning, vart sker den 

etc.)?  

 

Vad handlar den informell intern kommunikationen om? 

 

Är den informella intern kommunikationen en del av din informationsförsörjning? I så fall hur 

omfattande är den i förhållanden till andra källor? 

 

Hur skulle du klara dig utan informell intern kommunikation? 

 

Tycker du att informell intern kommunikation uppmuntras eller hålls tillbaka inom organisationen? 

 

Finns det normer/sociala regler som påverkar när du kommunicerar informellt eller formellt? 

 

Vad spelar den sociala relationen mellan människor någon roll för den informell interna 

kommunikation? 

 

Kommunikationskanaler 

Vilka kommunikationskanaler använder du när du kommunicerar informellt inom organisationen? 

 

Varför föredrar du dessa kanaler? 

 

Saknar du någon kanal för att kunna kommunicera informellt (t.ex. en chattfunktion)? 

 

Organisationsstruktur 

Påverkar den formella organisationsstrukturen den informella intern kommunikationen? Vilka 

kommunicerar du mest med (inom: enheten, avdelningen, andra avdelningar etc.)?  

 

 Har du några informella kontakter som inte följer den formella strukturen (kontakt med folk på 

andra avdelningar etc.)? 

 

Påverkar det geografiska avståndet den informella intern kommunikationen? Vilka kommunicerar 

mest med informellt (personer i: rummet bredvid, samma korridor, samma våning etc.) 

 

Vad upplever du är anledning till att du kommunicerar (informellt) mer eller mindre med någon del? 

 

Hur är ditt arbete samordnat? 

 

Spelar den informella intern information någon roll i samordningen av arbetet? 
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Övrigt  

Om du ställs inför en situation som du upplever är  komplex och tvetydig, hur går du då tillväga för 

att få information? 

 

Om du ställs inför en mer rutinartad uppgift som du inte upplever som komplex, hur går du då 

tillväga för att få information? 

 

Upplever du att rykten eller t.o.m. skvaller om organisationen sprids genom den informella intern 

kommunikationen? 

 

Om så, Kan du beskriva dessa rykten? 

 

Vad anser du om rykten? 

 

Finns det problem med informella intern kommunikationen? 
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Bilaga 2: Swedacs kommunikationspolicy (internt dokument) 
 

 

Vår interna och externa kommunikation är en förutsättning för att uppnå Swedac:s mål och 

vision. Alla har en viktig roll för att skapa ett kommunikativt klimat både internt och mot 

omvärlden. Med kommunikation avses här såväl dialog som information. 

 

Alla som möter oss i olika sammanhang ska uppfatta oss som en tydlig och tillgänglig 

organisation. Vårt kommunikationsarbete ska därför vara samordnat, konsekvent och 

målgruppsanpassat. Den externa kommunikationen ska präglas av ett Swedac-gemensamt 

budskap.   

 

Kommunikationen mot omvärlden och internt ska vara 

 

 - Öppen 

 

- Snabb 

 

- Saklig 

 

- Begriplig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


