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Abstract 
The purpose of this research is to better understand if the prefered way of communication 
differs depending on which organizational position the person currently holds. Since we are 
now living in a world where both work related life and private life to a greater scale depends 
on the ability to keep yourself updated with both the situation worldwide and communication 
with your peers with the help of different IT solutions. Earlier research results show that a 
majority of research groups prefers face to face communication. This research used 
interviews with people on different steps of the corporate ladder to find out what their 
standing were on the subject. The respondents where both male and female, in varying age 
and had been employed from one to ten years in the organization. The results found in this 
research were not equivalent with the earlier research since our results found that almost all 
respondents were pro written communication (e-mail).  
Key words: Internal communication, e-mail, intranet, computer mediated communication, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
Syftet med den här undersökningen är att få en bättre förståelse gällande den föredragna 
kommunikationskanalen och om den ändras beroende på vilken position inom organisationen 
som personen för tillfället har. Vi lever i en värld där både det arbetsrelaterade livet och 
privatlivet till stor del beror på möjligheten att hålla sig uppdaterad angående situationer som 
sker över hela världen samt med sina kamrater med hjälp av olika IT-lösningar. Tidigare 
forskning visar att en majoritet av forskningsgrupperna föredrar kommunikation ansikte mot 
ansikte. Den här undersökningen bestod av intervjuer med individer på olika positioner i 
företagsstegen för att se vad de hade för åsikter kring ämnet. Respondenterna representerade 
båda könen, i varierande ålder och har varit anställda mellan ett till tio år i organisationen. 
Resultaten av undersökningen skiljde sig från tidigare forskning då merparten av 
respondenterna var positiva till skriftlig kommunikation (mail). 
Nyckelord: Internkommunikation, mail, intranätet, datormedierad kommunikation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förord 
 
Tack till P-O Börnfelt för all hjälp under skrivandet av denna uppsats. Vi vill även tacka våra 
respondenter för att ni ställde upp med er tid, kunskap och åsikter. Slutligen, tack alla 
kurskamrater, nära och kära som stöttat oss, stått vid vår sida och lyssnat när vi bara behövde 
prata av oss. 
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1. Inledning   
1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle ser man att allt mer kommunikation sker via olika tekniska hjälpmedel. 
Allt från sjukhus till olika universitet och högskolor använder sig av appar, mail och speciellt 
framtagen programvara för att snabbare och lättare kunna nå ut med information till en större 
skara människor (Ahrnewald & von Essen, 2008). Datorn har bidragit till den ökade 
hastigheten i dagens kommunikation (Sennett, 1999:34) och även burit med sig ett mer 
uppkopplat samhälle som innebär att vi som individer behöver processa stora mängder 
information varje dag  (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006, s. 100)  
 
Uppsatsens fokus ligger på hur synen, beroende på position i organisationen, på IT-baserad 
kommunikation är i dagsläget. Ämnet valdes på grund av intresse för den teknologiska 
utveckling som skett exponentiellt under det nya millenniet samt för att det syns en trend i att 
man i allt mindre utsträckning pratar ansikte mot ansikte för att förmedla information 
(Ekblom, 2016). Vi ville även undersöka en arbetsplats där kommunikationen sker både 
mellan olika geografiska platser samt inom kontorets fyra väggar. Heide (et. al, 2012) lyfter 
att kommunikation och organisation är beroende av varandra där de båda lyfts av varandra. 
Majoriteten av tidigare forskning på området är gjort i en tid där den IT-baserade 
kommunikationen inte var speciellt utvecklad. Därför är mycket av tidigare 
kommunikationsforskning mer inriktad på kommunikation på traditionellt vis (Lipiäinen, 
Karjaluoto, Nevalainen. 2014) Därför såg vi ett stort intresse i att undersöka detta ämne. 
 

Likheten med vår undersökta organisation är att man till största del använder sig av IT-
baserad kommunikation som lämnar mindre utrymme för tolkning av ett meddelande. 
Vetskapen om att det finns skillnader i hur man tolkar en text och hur man tolkar 
kommunikation som sker ansikte mot ansikte gjorde att vi utformade intervjuguiden för att se 
om respondenterna uppfattade sina kommunikationskanaler som ett hinder för en enkel 
kommunikation på grund av missförstånd eller om de föredrog de IT-baserade 
kommunikationskanalerna som används i dagsläget. Något som intresserade oss var att 
undersöka om respondenterna sökte personlig kontakt för att kombinera och kanske 
underlätta tolkningen av det skrivna ordet. Deltagare i vår undersökning hade uppfattat 
skillnader i hur man kommunicerar med män respektive kvinnor. Skillnaden mellan hur 
kvinnor och män kommunicerar har vi inte hittat någon forskning som stöder, därför kan vi 
endast lyfta upp detta som en åsikt reflekterad av våra respondenter. 
 
1.2 Syfte 
Att undersöka hur position förändrar individers preferenser av IT-baserade 
kommunikationskanaler 
 
1.3 Frågeställningar: Finns det någon skillnad mellan vad man föredrar för typ av 
kommunikationskanal beroende på position i organisationen?  
Vilka kommunikationskanaler står till buds? 
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1.4 Definitioner 
1.4.1 Kommunikationskanaler 
Med kommunikationskanaler menas i denna undersökning olika typer av IT-baserad 
kommunikation som e-mail, veckobrev, direktmeddelanden och information på intranät, men 
även icke IT-baserad kommunikation som samtal ansikte mot ansikte, telefonsamtal, skrivna 
lappar m.m. 
 
Jacobsen & Thorsvik (2014:262-264) lyfter fram vikten av att organisationen väljer rätt 
kommunikationskanal för att förmedla rik information i så hög grad som möjligt och nå ut 
med sin information på ett sätt så att alla förstår informationen på ett likvärdigt sätt. Väljer 
organisationen istället fel kommunikationskanal finns risken att viktig information inte når 
fram till mottagaren. 
 
1.4.2 Organisationskommunikation 
Organisationskommunikation syftar på att skapa och utbyta meddelanden inom 
organisationen för att reda ut osäkerheter i arbetsmiljön. (Goldhaber, 1990, s. 16) 
 
1.4.3 Internkommunikation 
Med internkommunikation menas i denna undersökning den dagliga kommunikation som 
sker inom organisationen och som rör arbetet. 
 
1.5 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa vår undersökning till en enhet inom organisationen för att alla skulle 
ha samma organisatoriska bas. För att kunna få svar på vår frågeställning angående 
föredragen kommunikationskanal kopplat till position inom organisationen valde vi att 
intervjua personer med så olika positioner inom organisationen som möjligt. 
 
1.6 Grundantagande 
Ett grundantagande vi haft när vi gick in i undersökningen var att IT-baserade 
kommunikationskanaler ansågs inom organisationen vara det bästa och mest föredragna sättet 
att kommunicera med sina kollegor. 
 
1.7 Organisationsbeskrivning 
Organisationen där vi genomfört vår undersökning är en avdelning i den offentliga sektorn 
där de arbetar med bl.a. kultur. Organisationen finns i södra Sverige och inom organisationen 
finns flera hundra anställda. De vi intervjuat har haft olika positioner inom organisationen. Vi 
har intervjuat en kvinnlig chef med personalansvar som arbetat inom organisationen i ca åtta 
månader vid intervjutillfället. Intervju nummer två skedde med en IT-ansvarig man som 
jobbat inom organisationen i ett tiotal år. Intervju nummer tre skedde med en arbetare utan 
personalansvar men som jobbade med IT-kommunikation i sitt dagliga arbete. Den fjärde 
intervjun skedde med en kommunikatör inom organisationen som haft sin anställning i ett par 
år. 
 
1.8 Förförståelse 
Vår förförståelse om organisationen sträcker sig till att vi vet vad organisationen gör för 
allmänheten, eftersom det är en organisation inom den offentliga sektorn. Innan 
undersökningen påbörjades hade vi ingen förförståelse om hur man jobbar med IT-
kommunikation inom organisationen. Vi hade heller ingen förförståelse för om användandet 
av IT-kommunikation är olika mellan de olika positionerna i organisationen. 
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2. Tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att digitala kanaler såsom intranät, mail, bloggar och interna 
snabbmeddelanden är benägna att göra anställda medvetna och införstådda med vad som sker 
inom organisationen genom den interna kommunikationen hos ett multinationellt företag 
(Lipiäinen, Karjaluoto, Nevalainen, 2014). De digitala verktygen anges som enkla och snabba 
att använda vilket underlättade för kommunikationen. De största fördelarna med digitala 
hjälpmedel visade sig dock vara granskningsförmågan och reviderbarheten. Dock saknades 
engagemanget och tillhörigheten genom den digitala kommunikationen vilket också är ett av 
målen med internkommunikation (Lipiäinen, et.al., 2014).  
 

I artikeln läggs vikten vid  kommunikation ansikte mot ansikte fram och studien visar att det 
är den interna kommunikationskanalen som föredras. Det upplevs lättare att förstå 
informationen vid ansikte mot ansikte men också för skapandet av relationer. Studien visar att 
digitala kanaler används när formell information från ledningen ska kommuniceras fram 
(Lipiäinen, et.al., 2014). Med tanke på att det multinationella företaget verkar globalt kan de 
digitala kanalerna underlätta några av de problem som kan uppstå inom den interna 
kommunikationen. För att det ska vara genomförbart trycker Lipiäinen (et.al., 2014) på 
faktumet att ledning och gemensamma riktlinjer är ett måste för att digitala kanaler ska kunna 
bistå organisationen positivt.  
 

 
 
Likheterna med vår organisation är användningen av ett flertal digitala kanaler i 
organisationen och dess enkla och effektiva sätt att få fram information till mottagarna. Även 
värdesätts digitala kanaler som ett hjälpmedel för att snabbt kunna komma i kontakt med de 
anställda och göra de införstådda i information. Skillnaden är att den interna 
kommunikationen inte verkar i ett multinationellt företag i vår studie. Lipiäinen (et.al., 2014) 
gör oss införstådda i digitala kanaler och deras inverkan och betydelse för organisationer. 
Samtidigt belyser artikeln hur viktigt det är med kommunikation som höjer engagemang hos 
de anställda i organisationen. Utifrån den tidigare forskningen lades intervjuguiden upp så att 
mängden information om digitala kanaler skulle bli så stor som möjligt. Exempelvis ville vi 
se om de anställda upplevde digitala kanaler som ett enkelt och användbart 
kommunikationsverktyg i det dagliga arbetet. Det skiljer sig från artikeln genom att det inte 
är ett multinationellt företag vi studerar och därmed kan vi se om vår undersökning skiljer sig 
i resultat gentemot artikelns resultat.  
 

Ytterligare forskning lyfter fram att IT-baserad kommunikation och kommunikation ansikte 
mot ansikte skiljer sig i hur man exempelvis tolkar ett budskap (Aguert, Laval, Gauducheau, 
Atifi, Marcoccia. 2016), (Walther, 1996). Användandet av stora och små bokstäver, 
understrukna ord och olika typer av uttryckssymboler underlättar tydandet av skriven text, 
framför allt i direktmeddelanden. 
 

Även Martinez, Falvello, Aviezer och Todorov (2016) tar upp att kommunikation utgörs av 
mer än bara de ord man säger. Språket påverkas till stor grad av kroppsspråk, tonläge och 
ansiktsuttryck. Avsaknaden av ansiktsuttryck m.m. i IT-baserad kommunikation kan göra att 
kommunikationen känns mer opersonlig (Walther, 1996). En text lämnar därför mer utrymme 
för egen tolkning, vilket även kom upp under våra intervjuer. 
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Ingen av artiklarna lyfter det etiska problemet med hur kommunikation kan användas ur 
maktsynpunkt. Exempel på detta är utnyttjandet av olika kommunikationskanaler. En 
organisations intranät har oftast ett begränsat antal personer som kan göra inlägg på det 
samma. Intranätet som kommunikationskanal lämnar ytterst lite utrymme för feedback då 
intranätet blir mer koncentrerat på envägskommunikation. Ur ett ledningsperspektiv kan man 
då välja kommunikationskanal beroende på hur mycket respons man vill ha. 
 

2.1 Teori 
   Begreppet kommunikation tas i anspråk i flera olika vetenskaper, till exempel antropologi 
och lingvistik, och definitionen är relativt svår att precisera. Andra termer som finns i 
sammanhang tillsammans med kommunikation är medier och information (Heide, Johansson 
& Simonsson, 2012). Medier är de transmissioner som sker när ett meddelande överförs i tid, 
med andra ord de kommunikationskanaler som delar meddelanden mellan människor. 
Information är innehållet som överförs i kommunikationen via medier. En av informationens 
mest kända definitioner är Gregory Batesons uttalande ”a difference that makes a difference” 
(Heide et.al., 2012:24). Han menar att människans tidigare kunskap och erfarenhet avgör vad 
som ses som information och hur det tolkas. Tillfälligheter som sker i omvärlden kopplas 
samman med människans förståndsmässiga kapacitet och innebär en viss betydelse för de 
som kan tolka informationen medan andra ser tillfälligheterna som irrelevanta (Heide et.al., 
2012). Även i den sociala dimensionen kan tillfälligheter och information tolkas olika (Lima, 
2005). Informationen om inskolning som gavs i den andra historien (Lima, 2005:13-14) kan 
inte tas emot av föräldrarna och pedagogerna försöker anpassa situationen genom att höja 
rösten och predika för barnet och dess utveckling. Bakgrundskunskapen finns inte där hos 
föräldrarna och kontexten som pedagogerna förutsätter att alla förstår finns inte tillämpad, 
därför måste pedagogernas sociala samspel utformas på annat vis (Lima, 2005). Begreppet 
kommunikation inkluderar tre antaganden som omsluter många av perspektiven inom 
kommunikation och information: 
 

“1. handla om en process snarare än ett tillstånd. 
2. vara något som äger rum mellan flera människor och knyter dem samman 

3. ha något slag objekt eller innehåll – det som görs gemensamt.”  
(Heide et.al., 2012:25). 

 

Habermas står bakom en teori om kommunikativ handling där människors möjligheter och 
svårigheter existerar i både det vardagliga och politiska arbetet (Alvesson, 2014). Han står för 
öppna, demokratiska processer där alla inblandade kan samtala med varandra.  
 

”Habermas projekt utgår från att människor är – eller snarare under goda 
betingelser kan bli – de suveräna bedömarna av sina egna intressen, vilka 
formeras och upptäcks genom den fria dialogen bland alla inblandade” 
(Alvesson, 2014:137). 

 

Habermas kritiserar det dominanta, instrumentella rationalitetsbegreppet och han anser att 
man ska ha ett bredare angreppssätt att styra samhället på. Politiken sätts i skymundan och 
ersätts med rationellt, teknokratiskt handlande för att nå ett specificerat mål (Alvesson, 2014). 
Enligt Habermas gör all kommunikation anspråk på att innehålla förnuft, argument och 
giltiga motiv och relevansen för detta är universellt i det mänskliga beteendet. Han arbetar 
mot tanken om en störningsfri kommunikation som baseras på argumentation och dialog. I 
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språket finns det vissa utgångspunkter som man utgår från enligt idealet: att individens 
argument blir accepterade men också förstådda (Alvesson, 2014).  
 

Störningsfri kommunikation hänger ihop med kommunikativ rationalitet. Kommunikativ 
rationalitet står inte för makt, expertvälde och prestige utan istället ligger fokus hos den väl 
grundade argumentationen (ifrågasätta och möjligen acceptera) i de yttrandens anspråk 
(Alvesson, 2014). Det finns fyra kriterier som används för att utreda utsagors yttranden: 
legitimitet, uppriktighet, begriplighet och sanningshalt. Dessa fyra kvalifikationer ska 
undersökas under en öppen, fri dialog där det ska vara möjligt att komma fram till ett unisont 
tankesätt. Den systematiskt förvrängda kommunikationen är motsatsen till den störningsfria 
kommunikationen (Alvesson, 2014). Maktförhållanden och dominans framträder i 
kommunikationsprocesserna och försvårar arbetet av de viktiga kriterierna i 
kommunikationen. Den systematiskt förvrängda kommunikationen styrs istället av 
felinformation, manipulation och tvetydighet. Den centrala aspekt som dominerar synsättet är 
effektivitetsöverväganden som avgör vad som är viktigt och relevant istället för de mer 
grundläggande förhållandena (Alvesson, 2014). Företag och institutioner är inte i första hand 
utformade för kommunikativt handlande utan bör istället ges prägel av målrationalitet. 
Emellertid kan kommunikativt handlande underlätta målrationalitet och ge andra ideal en 
berättigad plats (Alvesson, 2014). 
 
 
 
 
 

Habermas teori om kommunikativt handlande har fått skarp kritik. Den anses vara för 
intellektualiserad och orealistisk, till exempel på grund av språksvårigheter och en 
överskattning av individers förhållningssätt till argument. Samhällets grundläggande, 
motsägelsefulla karaktär måste tillämpas med en social handling och inte ändlösa 
diskussioner. Dessutom gör intresseskillnader att individer inte viker sig för goda argument 
då deras egna övertygelser vanligen är emotionellt grundade (Alvesson, 2014). Individer är 
inte så rationellt tänkande som Habermas har förhoppningar om utan istället finns det en 
förkärlek till positiv framtoning och yta.  Habermas hanterar de subjektiva individer, som inte 
är redo att förhandla med eller erkänna annan argumentation, med hjälp av kommunikativt 
grundade kompromisser. Han hanterar kompromisserna utifrån ett legitimt eller illegitimt 
synsätt där kommunikativt rationella termer och dess riktlinjer avgör huruvida 
kompromisserna ska hanteras (Alvesson, 2014). Kommunikationen kan också bli oregerlig då 
språket och dess vaga natur kan göra att individer använder samma ord men med olika 
betydelser för de båda parterna. Det här hindrar dock inte teorin att klarlägga vissa 
förhållanden med hjälp av viktiga aspekter. I diverse sociala sammanhang kan kommunikativ 
rationalitet användas, bland annat kan de emancipatoriska och repressiva villkoren förstås 
genom teorins tolkningsram (Alvesson, 2014). 
 

Jacobsen och Thorsvik (2014:264) lyfter fram att framstegen inom IT-baserad 
kommunikation förändrat hur man kommunicerar inom organisationer. Detta har dock inte 
bara gett positiva resultat då det även resulterat i att privatliv och arbete blir allt mindre 
frånskilda. I tabellen nedan som Jacobsen och Thorsvik (2014:264-265) tagit fram ser man 
tydligt att genom att gå över till en mer digitaliserad och IT-baserad kommunikation mister 
man en del av förmågan att förmedla rik information. Den elektroniska kommunikationen blir 
en medelväg. 
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   Figur 1. Olika kommunikationskanalers förmåga att förmedla rik information (Jacobsen & Thorsvik, 2014) 
 

 

Definitionen av organisationskommunikation är:”Organizational communication is the 
process of creating and exchanging messages within a network of interdependent 
relationship to cope with environmental uncertainty” (Goldhaber, 1990, s. 16). Huvuddelen 
av alla teorier och forskning kring organisationskommunikation handlar om den interna 
kommunikationen i organisationen även om gränserna mellan den interna och externa 
kommunikationen blivit allt mer diffus. När organisationskommunikation utvecklades till ett 
eget forskningsområde under 1960-talet var det ledningsperspektivet, kommunikationen 
mellan chefer och medarbetare, som studerades. Då var syftet att ledningen skulle förmedla 
information på ett givande sätt så att medarbetarna skulle bli mer plikttrogna och arbetsvilliga 
(Heide et.al, 2012:66). Historien har lotsat fram organisationskommunikation som ett 
forskningsområde med en bred mångfald av perspektiv, metoder och ämnen. Det breda 
spannet gör det svårt att få en överblick av området, samtidigt som olika forskare från andra 
samhällsvetenskapliga ämnen – sociologer, språkvetare och psykologer – kan dra nytta av 
organisationskommunikation (Heide et. al., 2012). Utvecklingen av 
organisationskommunikationsteorier har skett parallellt med utvecklingen av 
organisationsteorier. Systemteorin lägger fokus på organisationsnivån istället för 
individnivån. Individerna i organisationen påverkas av omgivningen och normerna ger 
mindre plats åt individernas behov och sätter istället organisationens behov i fokus (Heide et. 
al 2012). En annan teori är CCO, Communication Constitution of Organization, där en rad 
perspektiv har samma bakgrund - kommunikation är den bidragande faktorn för skapandet av 
organisationer. Inte till den grad att kommunikation och organisation är samma sak utan hur 
sammansatta kommunikationsprocesser konstruerar organisationer samtidigt som resultatet 
av detta formar kommunikationen (Heide et. al, 2012). 
 

Digital kommunikation har blivit mer regel än undantag. Simonsson (2002:46) lyfter fram att 
det förvisso finns tidigare forskning inom området, men att den forskningen till stor del är 
baserad på “studier inom traditionella, hierarkiska organisationer där datormedierad 
kommunikation ännu inte fanns”(Simonsson, 2002:46). I och med den snabba utveckling 
internet gjort under de senaste åren finns det fler möjligheter till digital kommunikation 
istället för traditionella pappersbrev eller möten ansikte mot ansikte (Dahlgren, 2002). En del 
hävdar att språket blir slarvigare genom samtal via internet, bland annat genom åsidosättning 
av regler för meningsbyggnaden som vi i vanliga fall hade använt i pappersbrev (Dahlgren, 
2002). Drivkraften som ligger bakom den enorma expansion som internet har gjort under de 
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senaste åren är till viss del tidigare tekniska problem och lösningar inom området men också 
användarnas behov och ökande intresse. Nya mötesplatser där människor kan bilda relationer 
skapar också marknader för varor, tjänster och andra idéer (Dahlgren, 2002).  
 

“Den mänskliga existensen kan sägas begränsas och definieras av den plats, den tid 
och de sociala relationer där vi befinner oss. Genom kommunikation och interaktion 
med andra människor förhåller vi oss till och skapar mening ur vardagslivets 
erfarenheter. Att människor interagerar är en grundförutsättning för att en gemensam 
förståelse av verkligheten och en känsla av delad identitet ska uppkomma.” 
(Dahlgren, 2002:146) 

 

Det hör till vanligheterna att bli hänvisad till internet om man vill ha mer information om 
varor, tjänster, tävlingar, välgörande ändamål, blanketter med mera. Användningsområdena 
är många och beroende på människors intressen och uppfattning finns det flera synvinklar av 
internets användbarhet (Dahlgren, 2002). En del tycker att internet är en självklar del i 
vardagen medan andra inte ser något behov av att använda mediet (Dahlgren, 2002). År 2000 
hade hälften av Sveriges befolkning tillgång till internet hemma (Dahlgren, 2002:64). 
Tjänstemän låg i topp med där 85 procent hade tillgång till internet medan andelen 
pensionärer var 15 procent. Kommunikation genom internet öppnar möjligheten att kontakta 
personer som inte är tillgänglig lokalt på ett annat sätt än tidigare medier. Även små 
organisationer har större chans att vara tillgängliga för eventuella kontakter. 
Kommunikationen öppnar dörrar för deltagande i både produktion och användandet av 
informationen vilket utmanar den sedvanliga dikotomin mellan sändare och mottagare 
(Dahlgren, 2002). Från ovanstående fakta kan slutsatsen om “platslösa platser” genom 
datorbaserad kommunikation ses som en möjlighet där individen kan, tillsammans med 
andra, skapa mening och sammanhang i vardagen (Dahlgren, 2002:148). Är det då möjligt för 
människor att känna en samhörighet på en plats utanför tid och rum? Reids studier visar att 
digitala kanaler utvecklar en kultur och gemensamma normer av delade betydelser och även 
sanktioner. Bayms studie om diskussionsgrupper kring såpoperor visar också en gemensam 
förståelse av verkligheten där de medverkade har roller och en social struktur (Dahlgren, 
2002:148). Emellertid ger skapandet av sådana föreställningar ramar och resurser som beror 
på strukturer i människors förståelse och sätt att interagera. I Corrells studie om den 
elektroniska baren fyller den språkliga beskrivningen den saknade geografisk baserade 
platsen eftersom ingen vet vem som kommer eller går i det elektroniska rummet. I studien 
kan man se vilka möjligheter och begränsningar som det digitala kommunikationssystemet 
har för gemenskapen (Dahlgren, 2002). 
 

2.2 Slutsats  
Utifrån tidigare studier kan slutsatsen om en koppling till vår organisation dras till artiklarna. 
Betoningen på att kroppsspråk och ansiktsuttryck gås miste om vid kommunikation via 
digitala kanaler och följden av det är att budskapet i meddelandet kan tolkas på ett 
annorlunda sätt. En konklusion är att genom kommunikation ansikte mot ansikte är det lättare 
att behålla och skapa tillhörigheten och engagemanget. De två begreppen kan komma i 
skymundan genom kommunikation via de digitala kanalerna. Enligt teorin är medier och 
information samt sändare och mottagare lika viktiga begrepp oavsett kommunikationssätt. 
Det icke rationella tänket som de flesta individer använder sig av i kommunikationen gör, 
enligt kritiker till Habermas teori, att känslor styr mer i argumentationen än vad fakta gör. 
Organisationskommunikationen har med sitt breda spann av perspektiv och teorier skapat en 
möjlighet för flera samhällsvetare att studera ämnet. Även utvecklingen av den digitala 
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kommunikationen har skapat flera stora möjligheter för organisationer att utveckla sin 
kommunikation, både internt och externt. I och med den geografiska möjligheten med 
“platslösa platser” kan digitala kommunikationskanaler hjälpa till att föra samman individer i 
gemensamma diskussioner. Däremot är gränsen mellan var arbete och privatliv allt svårare att 
fastställa genom att de digitala kanalerna ökar möjligheten att kommunicera enklare och 
snabbare.  
 

3. Metod 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod (Holme & Solvang, 1997:100-101) för att 
genomföra vår undersökning. Frågeställningen krävde mer än bara några korta svarsalternativ 
och genom intervjuer kunde vi få en djupare inblick i organisationen. Följdfrågor var ett 
viktigt moment för att få ut så mycket information som möjligt av det empiriska materialet 
och därför valde vi intervjuer. Vi skapade ett frågeformulär till en semistrukturerad intervju 
som utfördes med fyra personer i organisationen i enskilda intervjuer om ca 30 minuter. Den 
intervjuguide som användes låg till grund för vilka ämnen och frågeställningar som skulle tas 
upp (Holme & Solvang, 1997:101). Under intervjutillfällena gavs tillfälle att frångå 
intervjuguiden med följdfrågor och övriga frågeställningar som kunde komma upp. 
Respondenterna i urvalet hade mycket stor spridning vad det gäller position inom 
organisationen för att ge en så rättvisande bild som möjligt av hur organisationens 
kommunikation faktiskt går till. Urvalet gjordes på detta sätt för att få ett så brett perspektiv 
som möjligt. Respondenterna valdes ut med följande kriterier som grund. Respondenterna 
skulle vara ha så spridd tjänstegrad som möjligt och om möjligt med blandade åldrar. 
Respondenterna hade olika lång arbetslivserfarenhet i organisationen där den som jobbat där 
längst jobbat inom organisationen i tio år, medan den som jobbat där kortast anställdes så sent 
som förra året. 
 

Frågeställningen hade en uppbyggnad så att respondenterna förstod syftet med 
undersökningen och respondenterna gav samtycke till att delta i undersökningen (Kvale & 
Brinkmann, 2009:87). Respondenterna gavs även utrymme att ställa frågor om det var något i 
intervjun de inte förstod och ville ha förklarat mer ingående. Kontaktuppgifter utbyttes så att 
båda respondenterna skulle ha möjlighet att korrigera eller lägga till svar efter intervjun via 
telefonkontakt och/eller mail. Intervjuerna spelades in, med respondenternas tillåtelse, för att 
säkerställa att ingen information skulle gå oss förbi, vilket hade kunnat ske om man bara hade 
antecknat vid intervjutillfället (Repstad, 2007:93). Inspelningarna gjordes i det professionella 
inspelningsprogrammet Logic Pro via inbyggd mikrofon i en inspelningsoptimerad dator. Vi 
som författat undersökningen har erfarenheter från organisationer där man haft olika 
förhållningssätt till IT-baserad kommunikation. Författarna av undersökningen har bland 
annat jobbat inom organisationer som nästan enbart jobbar med IT-baserad kommunikation 
mellan tjänstemän och produktionsmedarbetare på grund av att tjänstemän och 
produktionsmedarbetare arbetade på olika platser rent geografiskt.  
 
Varje intervju bokades via mail med respektive respondent. När mötet blivit bokat skickade 
vi även med frågeformuläret så respondenterna kunde förbereda sig inför intervjun. Vid 
intervju tillfället åkte vi till respondenternas arbetsplats där vi fick sitta ner i ett avskilt rum 
med respondenten där vi hade möjlighet att sitta ostört, gå igenom frågorna med 
respondenten och spela in intervjun. Efter genomförda intervjuer transkriberade vi materialet, 
gick igenom svaren, bearbetade och sammanställde detta. 
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Datainsamlingen gjordes under en begränsad period om drygt två veckor, detta på grund av 
begränsad tid att utföra undersökningen. Mellan intervjuerna har författarna lyssnat igenom 
och transkriberat intervjuerna för att kunna förbättra intervjuerna då det kommit fram 
ytterligare information i tidigare intervjuer som var intressant att undersöka hur de andra 
respondenterna ställde sig till. 
 

För att analysera den insamlade empirin valde vi en hermeneutisk ansats, detta för att försöka 
se en helhet i intervjuerna (Starrin & Svensson, 1994:76-77). Med den hermeneutiska 
ansatsen analyserade vi först intervjuerna en och en för att se en helhet av varje respondent 
för sig för att sedan analysera hur enhetens samlade svar ställdes mot varandra. 
 
 
 
3.1 Metoddiskussion 

Vi valde att ha semistrukturerade intervjuer, detta för att intervjupersonerna inte skulle 
komma ifrån ämnet (Holme & Solvang, 1997:101). En del av frågorna i intervjun berörde 
kommunikationskanaler, vilket respondenterna gärna pratade mycket om. Den 
semistrukturerade intervjuformen lät oss styra samtalet mot internkommunikation och 
förståelse mellan medarbetare och gjorde även att vi under intervjun kunde ställa följdfrågor 
för att relatera informationen respondenterna gav oss till undersökningens ämne. Intervjuerna 
utfördes för att få svar på våra frågeställningar om kommunikationskanaler och framförallt 
IT-baserad kommunikation. På grund av att intervjun tar upp saker som kommunikation och 
hur det påverkar arbetet för individer ansåg vi att en öppen intervju lätt hade kunnat få helt fel 
inriktning (Denscombe 2009:234-235). 
 

Några nackdelar författarna blivit varse om under undersökningens gång har varit att man 
genom oförutsedda sena avhopp ej kunnat samla in den mängd material man önskat. Detta 
kan eventuellt ge en missvisande bild, men då merparten av respondenternas svar knappt 
hade några meningsskiljaktigheter valde författarna ändå att gå vidare med den empiri de 
hade. 
 
 
 

3.2 Etik 
Vi har gjort ett etiskt ställningstagande utefter Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Ejlertsson 
2005:29-30). Vi uppfyllde nyttjandekravet genom att fråga respondenterna vid 
intervjutillfället ytterligare en gång om de ville svara på intervjun samt genom att understryka 
att det var helt frivilligt och att uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt.  
 
Innan intervjuerna genomfördes frågade vi muntligt om samtycke från samtliga respondenter. 
Samtycke gavs även till att spela in intervjuerna så författarna lättare skulle kunna ge en 
rättvisande bild av vad som sagts under intervjuerna. Respondenternas anonymitet och 
konfidentialitet garanterades genom att endast författarna till denna uppsats haft tillgång till 
forskningsmaterialet som framtagits genom intervjuerna under undersökningens gång. 
Respondenterna nämns aldrig vid namn i citat från intervjuerna och alla inspelade intervjuer 
och transkribtioner raderas efter uppsatsens slutförande. 
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3.3 Urval 
Vi ville undersöka en stor organisation belägen i närområdet, i detta fall i en mellanstor stad i 
södra Sverige. Valet av en större organisation gjordes för att det skulle vara en organisation 
där mycket kommunikation sker mellan många olika organisatoriska plan och i det här fallet 
även mellan olika geografiska platser, trots att det rör sig om samma organisation inom den 
offentliga sektorn. Förhoppningen var även att den större organisationen skulle även 
underlätta för urvalet och att det skulle bli lättare att få respondenter till våra intervjuer.  
 

För att kunna besöka den offentliga verksamheten och få en första kontakt med 
organisationen skickades inledande mail där undersökningen förklarades kortfattat samt med 
en önskan om personligt möte. De inledande mailen som skickades ut gick till två 
chefspositioner inom två enheter. Vi fick svar av de båda att de gärna träffades på möte för att 
diskutera förutsättningarna. Våra möten resulterade i ytterligare möte med avdelningschefen 
för en av enheterna i kommunen och vi fick möjligheten att utföra studien inom dennes enhet. 
 

4. Resultat   

I det här avsnittet presenteras studiens resultat och respondenternas svar. Resultatet är 
disponerat tematiskt. De olika intervjupersonernas åsikter om digital kommunikation 
presenteras utifrån övergripande beskrivning av internkommunikationen, vad som underlättar 
och försvårar kommunikationen inom organisationen, internkommunikationens utveckling 
genom åren och dess framtidsutsikter. Respondenterna är anonyma och resultatet behandlas 
konfidentiellt. Alla citat är direkt tagna från intervjuerna och de är placerade utifrån 
lämplighet kring texten.   
 

4.1 Internkommunikation  
 

Respondenterna uppger att det är en fungerande internkommunikation i organisationen och 
att det i regel är mail som används flitigast. En av intervjupersonerna tyckte att det personliga 
mötet var den absolut viktigaste kommunikationskanalen eftersom dialogen mellan parterna 
minskar missförstånden. Oavsett hur länge intervjupersonerna hade jobbat inom 
organisationen fanns det ett samtycke om att mail och intranätet stod för den största delen av 
internkommunikationen, även om ett par respondenter uttryckte att möten och papperslappar 
förekom. Högsta ledningen använde intranätet för att få ut information. En intervjuperson 
nämnde att informationen i veckobrevet tidigare berörde vissa parter men inte alla som fick 
brevet. Nu hade veckobrevet information som alla skulle ta del av. Även Skype var en del av 
den digitala kommunikationen och används internt av medarbetarna, både chattfunktion och 
videosamtal. Videokonferenser förekommer i utbildningssyfte eller externt som mötesplats 
med leverantörer. Merparten av respondenterna tyckte att mail var den bästa 
kommunikationskanalen då man kan gå tillbaka i konversationen och göra sig påmind om 
tidigare information. En respondent upplevde att det blev mer struktur i arbetet via mail och 
lättare att arbeta systematiskt.  
 

“- Vi har ju, det är mycket e-post, i alla fall för min del. Jag föredrar e-post 
kan jag säga, för det är ganska skönt att ha något att gå tillbaks till. Sen är det 
ju många som gärna gillar att skriva små lappar och lägga på skrivbordet men 
(skratt) det är lite jobbigare kan jag tycka för man vet inte vem som har lämnat 
den eller man ser inte handstilen kanske och lite sånt. “ 
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En respondent nämnde att de har en tidning för externt bruk där man kan nå ut till kunder 
men ingen intern personaltidning. Samma respondent nämner även organisationens egna 
hemsida, då den fungerar externt utåt till kunder men också som en bra informationskanal till 
organisationens anställda. Intranätet beskrevs av respondenterna som den viktiga källan till 
information, där bland annat veckobreven läggs upp. En intervjuperson menade att så mycket 
av informationen som möjligt skulle finnas tillgänglig på intranätet. En av respondenterna 
tyckte att även om det lades ut information på nätet istället för analogt var det generella 
pappersanvändandet alldeles för stort. I utbyte mot stationära datorer hade laptops blivit allt 
mer vanligt. Därmed var det lättare att transportera elektroniska hjälpmedel och därför sågs 
papper som traditionellt.  
 

“- Det är lättare att ta med sig datorn på mötet eller om man har en platta 
eller så. Så att egentligen behövs det inte så mycket papper, men det lever 
ändå kvar för det har varit så mycket utskrifter. Och jag tror att det är mycket 
tradition som gör det.” 

 
Alla respondenter använder digitala hjälpmedel dagligen för att kommunicera internt med 
medarbetare och chefer. Mail används mest regelbundet men varje vecka förekommer 
användning av andra digitala medel som intranät och sociala medier. Den digitala 
kommunikationen är med andra ord en stor del i den dagliga interna kommunikationen. En 
respondent talade om att information lades upp i en grupp på intranätet en gång i veckan för 
att undvika situationen med massmail till de anställda. Samma respondent använde sig även 
av Skypes chattfunktion för att snabbt kunna ta kontakt med en del kollegor. Utifrån alla 
respondenternas åsikter är digitala hjälpmedel självklara i organisationen för att kommunicera 
med kollegor. En av intervjupersonerna kom fram till att mailen nyttjades varje timme under 
arbetstid och att man ständigt var uppkopplad.  
 

“- Det är ju varje dag, flera gånger om dagen. Det är mitt sätt att 
kommunicera alltid, för jag vill ha spårbarhet i det som jag kommunicerar ut. 
Det kan vara viktigt.” 

 
Återigen kom intranätet på tal. De flesta respondenterna var nöjda med informationen som 
framgick där. När det har skett större omorganiseringar, som under hösten 2016, var även 
mailen kontinuerligt uppdaterad med information angående förändringen. Viss information 
kunde även ligga externt så att utomstående kunde ta del av det. Där kunde de anställda hålla 
sig uppdaterade.  
 

“- T.ex. vi kollar ju mycket med avtal och sånt liksom och upphandlingar och 
sånt ju och viss av den informationen hittar man ju offentligt så att säg. Så 
att... nej, intranätet är ju mycket information.” 

 
Här var det både splittrade och sammanhängande svar bland respondenterna. Beroende på 
vilken befattning och arbetsuppgifter intervjupersonerna hade spred sig kommunikationen 
varierande mellan alla positioner. Gemensamt för alla var att kommunikationen sker både till 
medarbetare och chefer inom deras egna område. Alla respondenter förklarade att deras 
arbetsuppgifter kräver att de har regelbunden kontakt med chefer genom digital 
kommunikation. Skillnaden var att de höll sig till sin avdelning gällande kommunikation med 
chefer och medarbetare.  En intervjuperson talade om att dennes avdelning bestod av ca 60 
anställda exklusive chefer och att regelbunden kommunikation skedde inom den avdelningen. 
Utöver det fanns en IT-grupp och intervjupersonen var även i kontakt med externa 
leverantörer där kommunikation skedde regelmässigt.  
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“- Alltså det är både medarbetare och chefer eftersom jag ska vara ett 
chefstöd också till dem här så ja… jag är sån att jag frågar väldigt gärna och 
även om jag har gjort något så vill jag gärna tala om det så att de blir 
informerade, så jag är ganska kommunikativ där.” 

 
“- Så jag har ju en ganska regelbunden kommunikation med cheferna då. Sen 
är det även mycket med medarbetare både via mail… det är mycket de som 
jobbar med program är mest kanske.” 

 
Respondenterna var alla överens om att oftast när information skulle ges skedde det via 
intranätet om det var något som gällde en större grupp. Gällde det istället en mindre grupp 
eller rent utav endast information som skulle ges till en person skedde detta via mail 
alternativt Skypechatten. En av respondenterna tycker att möten och informationsträffar 
kompletterar den digitala kommunikationens informationssätt då det är enklare att hålla en 
diskussion när man träffas personligen vid möten. En intervjuperson tyckte intranätet var en 
hållbar informationskälla då man själv kan söka upp informationen. En tredje respondent 
tyckte också att mail var överlägset det hjälpmedel man använder mest. Ute på andra 
arbetsplatser inom organisationen vid kommunikation ansikte mot ansikte menade 
respondenten att han alltid ville få saker på mail ändå så att ärendet inte förträngs eller 
försummas.  
 

“- Ja det är nog intranätet ja, ja jag tror alltså, jag tror att organisationerna 
har lärt sig lite med att, det är bättre att ha det på ett ställe än att man får det 
på mailen, ett flöde. Eller ja det är min personliga åsikt.” 

 
 

4.2 Åsikter kring internkommunikationen 
 
Överlag förekom inte missuppfattningar i organisationen enligt respondenterna. En 
intervjuperson menade att det var sökfunktionen i intranätet som kunde skapa 
missuppfattningar om en del ord i sökningen inte var korrekta. Det blev som en begränsning 
där svårigheter kan uppkomma vid sökningar efter rätt dokument eller annan information. En 
annan intervjupersons åsikt var att vid mail kunde missförstånd uppstå ibland som kunde 
besparats genom ett telefonsamtal istället. Det kunde skapa en del frustration vid mail 
eftersom följdfrågor inte kan ställas och mailandet inte skapade en riktig dialog. Dock 
påpekade samma intervjuperson att det kan vara svårt att få tag i en person via telefonen och 
mailen var ett smidigare sätt. Känslan var även att dennes arbetsuppgifter missuppfattades 
ibland av andra kollegor och att man frågade om fel saker. 
 
En respondent talade om att de införde ett nytt datorsystem i höstas, alla utbildningstillfällen 
och information från alla håll och kanter gjorde att det blev “information overload”. 
 

“- Nä men om man söker på ett ord så kommer det in, så kommer det upp filer 
istället för sidan man vill komma till, så kommer det upp om man till exempel 
söker på stöd så kanske jag får en PDF eller ett word-dokument där det står 
stöd åt utvecklingsstörda eller någonting sånt där, och så var det ett annat 
stöd jag ville åt, mitt stöd och vad jag kan hitta för någonting. Men det är väl 
något dem utvecklar, det kanske inte är så lätt och göra det.” 
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En annan upplevde inga missuppfattningar i organisationen, emellertid hade det förekommit 
missuppfattningar på tidigare arbetsplatser.  
 

“- Inte vad jag har upptäckt nu, men jag har märkt på andra ställen, att just 
mail kan vara svårt att… ja att folk tolkar text fastän de inte ska göra det utan 
de ska bara läsa rakt av. Och det var nog mest för att jag kom från en manlig 
verksamhet till en kvinnlig som… där märkte jag jättestor skillnad att kvinnor 
tolkar mail lite mer, som jag inte hade skrivit till exempel.” 

 
Alla respondenter tycker att en personlig kontakt med kollegorna är väsentlig. Det skiljer sig i 
hur intervjupersonerna tycker att man uppnår den personliga kontakten på bästa sätt. En 
respondent talade om att prata med människor när man är ute på olika uppdrag är viktigt för 
att bibehålla en god kontakt. 
 

“- Så det är absolut viktigt att prata. Likadant då liksom om man pratar liksom 
med folk utifrån att den här personliga kontakten den har man ju igen när man 
då snackar lite mer än att bara skriva och skicka. Det blir liksom lite 
mekaniskt att bara skriva eller så. Så att absolut, mycket personlig kontakt. 
Sen är det ju en avvägning också liksom eller så.” 

 
En annan respondent såg hellre till att lovorda och försöka bygga självförtroende för att 
kunna skapa en personlig kontakt. 
 

“- Om jag ska, om jag ska bygga upp… alltså jag är väldigt noga med att ge 
beröm till människor. Om det är någon gång jag skriver att jag behöver 
personal som kan hoppa in på det här passet och någon svarar så är jag 
väldigt noga med att ge de ett… alltså tacka de väldigt mycket för det och 
berömma dem, och sen ja nu när jag är ny så är jag lite blyg när man ska 
komma in i grupper så där är jag nog mer avvaktande just i den personliga 
rollen, men om man tänker när man är van sen, då blir det ju mer att man går 
fram och pratar med, och ja kanske lite det här att man letar upp vad 
människan egentligen, eftersom jag är beteendevetare mer, så jag frågar mer 
vad de gör på sin fritid för att där få den kontakten. Så jag pratar inte jobb 
utan jag pratar hellre personen, så den får växa eller att man får den 
kontakten. Sen tror jag att man kan, jag tror att en människa blir mer glad av 
det, och att jag får ut mer i gensvar, positivt gensvar sen.” 

 
En intervjuperson tyckte att mappsystemet där viss information ligger kunde förbättras då det 
lätt uppkom kopior av samma fil men var annars nöjd med den interna kommunikationen. En 
intervjuperson tyckte att intranätet brister för att alla anställda inte tar till sig informationen 
som står där.  
 

“- Det är inte kanalen som fattas utan viljan hos folk och vanan hos folk 
kanske snarare.” 

 
En annan respondent menade att den interna kommunikationen kan digitaliseras ytterligare. 
När jobbpass behöver ersättare är en önskan att en databas var tillgänglig för alla så passen 
kunde ersättas snabbare. I dagsläget krävs först en mailkonversation för att sedan lägga in 
passet manuellt. 
 

“- Ja just det, den försvårar ju där ju för jag fick ju, jag fick ju inga svar och 
då vet jag ju inte: ska jag maila ut igen? Jag vet ju liksom inte hur det kom. 
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Men hade man haft en databas så kanske man hade kunnat styra mer och se att 
man plockade in någon då som var tillgänglig eller hur man nu gör. Så det, 
där är det svårt med att bara maila. Men där gäller det ju att bygga upp en 
helt annan struktur. Men det är ju fortfarande IT eller kommunikation och inte 
muntligt som man ska ha.” 

 
En intervjuperson menade att den externa kommunikationen var snabbare än den interna 
ibland, med andra ord att de anställda inte hade varit tillräckligt underrättade utan fick reda på 
förändringen genom den externa kommunikationen. En respondent tyckte mappsystemet 
kunde få mer struktur men berättade även att en lösning höll på att infinna sig. Även 
intranätet kunde förbättras, trots att respondenten medgav att det var mycket smidigare nu än 
när intranätet infördes. Ett annat problem som kom på tal var att en del använde sig av 
elektronisk kalender medan andra hade en papperskalender. 
 

“- Vi skulle egentligen fått beslut uppifrån att alla ska börja använda 
elektronisk kalender. Och det gör vi inte. Och det är jättedumt att vi inte gör. 
De flesta gör det, men några gör inte det. Och det är ju liksom så mycket det 
att man ska boka möten och sånt i och med att vi har rätt mycket möten, där vi 
träffas mycket och sånt. Och sitta och boka möten då med fem personer varav 
tre använder elektronisk kalender och två har pappersvarianten, det är helt 
omöjligt alltså. Så där är någonting som vi skulle kunna bli mycket bättre på.” 

 
4.3 Tillbakablick inom internkommunikation och framtidsutsikter 
 
Gemensamt för alla respondenter var att strukturen hade blivit bättre sen de började jobba 
inom organisationen. Den respondent som jobbat där längst berättade att de inte hade ett 
fungerande intranät under tidigare år och det var en avgörande faktor vid information från 
högsta ledningen, det fungerade mycket bättre i dag. En annan respondent talar om sociala 
medier som en av de kommunikationskanaler som kommit på senare år men tycker samtidigt 
att det lagts mer krut på att utveckla den externa kommunikationen. Det förekommer även 
mer jobb i tvärgrupper nu efter funktion och kompetens. Samtidigt kommunicerar man 
ungefär på samma sätt med kollegor i dag som tidigare. En respondent tryckte på faktumet att 
strukturen utvecklats enormt. Även om det var en ovana till en början går ärenden snabbare 
att hantera nu.   
 

“- Nu är det ett ärende som ska in, det ska läggas upp, ärendet startar och sen 
ska det avslutas.” 

 
En annan intervjupersons åsikt var att det blivit mer digitaliserat till det bättre. Som 
sjukskriven eller föräldraledig kunde man numera komma åt veckobrevet smidigt hemifrån 
och slippa missa viktig information. 
 

“- Ja det har nog blivit bättre faktiskt, det är mer digitalt nu än var det var 
kanske. Bland annat veckobreven låg på g.kolon då som är vår såhär, vad ska 
man säga… vår server, de låg liksom där veckobreven, och nu ligger de ju på 
intranätet och det kan jag tycka är lättare för då kan man komma åt dem, även 
hemifrån och det är bra för dem som är föräldralediga och sånt, att även dem 
kan gå in och läsa om de vill se vad som händer under tiden de är borta och 
sådär.” 
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Gemensamt för alla respondenter var att en centralisering inom datasystemen var önskvärt. 
Genom en centralisering var systemet tvunget till att bli ännu mer digitalt ansåg 
intervjupersonerna. Beroende på respondentens position i organisationen var det olika delar i 
datasystemet som kunde förbättras och effektiviseras. En respondent önskade att anställda 
blev mer fria och mindre styrda och att man på det sättet skapar ett större ansvarsantagande 
hos personalen. Åsikten hängde ihop med att slippa kontrollera och allt skulle ske allt mer 
automatiskt.  
 

“- Nä jag vet inte… alltså här skulle jag nog vilja att det var, vi säger det här 
schemat då, att schemat var kopplat till deras arbetstid, att det var kopplat till 
stämplingar, att det, hela flödet blev lätt att hantera. Nu är det olika system, 
det är ett Excel, det är en stämpelklocka här och sen är det ett annat 
lönesystem, så det hade jag ju önskat…” 

 
En annan respondent la fokus vid arbetsrutiner och förhoppningen om att vanliga 
papperskalendrar skulle ersättas med elektroniska. En respondent tyckte att intranätet kunde 
bli enklare att ta del av. Två respondenter hoppades på att mobiler skulle få ta en allt större 
plats genom en allt mer digitaliserade organisation. Det fanns även en tanke att vid 
digitalisering få ett rörligare kontor och en större flexibilitet.  
 

“- Jag tror att vi kommer satsa mer och mer på mobila enheter. Så hoppas jag 
ju att alla kommer liksom elektroniska kalendrar. Vi kommer ju vara mer 
uppkopplade och jobba mer flexibelt.  Man är inte låst till.. Vi har en kollega 
här, vår IT-strateg som då han har ju kontoret i ryggsäcken i princip. Så jag 
tror vi blir mer flexibla, både geografiskt och tidsmässigt, men mest 
geografiskt tror jag liksom eller så där. Jag tror det kommer bli mindre styrt 
att man liksom sitter på sin arbetsplats utan att det kommer vara mer rotation 
vad det gäller att sitta utanför.. så..” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Analys 
 

5.1 Internkommunikation 

Intranätet ses som den största källan till information. Likaså används mail och Skypechatten 
för att bli informerade. En komplettering till detta var möten och informationsträffar. Dessa 
digitala kanaler är gemensamma nämnare i organisationen genom att de anställda både får 
och söker information därigenom. 
Organisationen använder sig av intranätet för att få fram information som kommer från chefer 
och ledning likt artikeln Digital channels in the internal communication of a multinational 
corporation (Lipiäinen et. al, 2014), där ledningen använder digitala kanaler för att 
kommunicera ut den formella informationen till de anställda. I vår intervju talade en av 
respondenterna om att man som sjukskriven eller föräldraledig ändå kan få tag i information 
hemifrån. Meningen med intranätet kan kopplas ihop med Dahlgrens (2002) slutsats om att 
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skapa en ”platslös plats” där människor kan integrera och tillsammans skapa en mening. Det 
är ett effektivare sätt för ledningen att få fram kommunikationen till individer som inte är 
tillgängliga lokalt (Dahlgren, 2002). Ledningens i organisationen vill få fram störningsfri 
kommunikation som bygger på legitimitet, uppriktighet, begriplighet och sanningshalt 
(Alvesson, 2014) och använder sig därför intranätet som kommunikationskanal eftersom 
målsättningen är att alla inom organisationen ska ta till sig och förstå informationen. Det här 
är en viktig fråga i organisationen och enligt teorin CCO (Heide et. al, 2012) är just 
kommunikationen den bidragande faktorn när det gäller skapandet av organisationer.  
 

Mail upplevs som den bästa kommunikationskanalen på grund av att man kan gå tillbaka i 
konversationen och göra sig påmind om tidigare information och på så sätt strukturera upp 
sitt arbete.  
 

I jämförelse med Lipiäinen et. al (2014) föredrar en majoritet av våra respondenter att 
internkommunikationen går via mail istället för ansikte mot ansikte. Vi fick känslan av att 
detta till viss del berodde på att man ville ha ryggen fri och kunna styrka vad man sagt eller 
ej. Alla respondenter lyfte även att kommunikation via de IT-baserade 
kommunikationskanalerna var deras primära kommunikationskanal som användes av alla 
positioner flera gånger om dagen. Oavsett ålder var alla respondenter positivt inställda till att 
information kommuniceras genom de digitala kanalerna vilket är väsentligt för individer som 
jobbar på samma arbetsplats. Det här kan jämföras med Heide (2012) som menar att 
kommunikationen inte är ett tillstånd utan en process som bearbetas av individer och knyter 
dem samman. Dock ska det lyftas att det fanns respondenter som gärna hade sett att det skulle 
vara mer kommunikation ansikte mot ansikte i form av olika möten, detta för att det är lättare 
att förmedla information på rätt sätt på så sätt och att det sen kan kompletteras med skriftlig 
information, något som stöds i Jacobsen och Thorsviks (2014:264) tankar om vilka 
kommunikationskanaler som har bäst förmåga att förmedla rik information. Walthers (1996) 
teori om att den IT-baserade kommunikationen blir allt mindre personlig verkade inte röra 
majoriteten av våra respondenter då det till och med fanns respondenter som tyckte att allt 
mer information inom organisationen skulle digitaliseras. 
 

Vilka positioner man kommunicerar med dagligen beror till stor del vilken position man 
besitter i organisationen. 
De digitala kanalerna förespråkar inte Habermas teori (Alvesson, 2014) där öppna, 
demokratiska processer där alla i gruppen kan samspråka eftersom åtminstone en respondent 
anser att mail inte ger samma möjligheter till dialog som kommunikation ansikte mot ansikte. 
Dessutom är intranät oftast en envägskommunikation. Lipiäinen et. al (2014) visar i sin 
artikel att granskningsförmågan är en fördel i de digitala kanalerna vilket också merparten av 
respondenterna tycker på grund av ”sparbarheten”.  
 

5.2 Åsikter kring internkommunikation 
 

Missuppfattningar i mail kan vara ett problem ibland. Ett problem som uppmärksammades 
var att ju sämre man känner personen desto svårare är det att skriva ett meddelande som 
mottagaren tolkar som avsändaren tänkt. 
Jacobsen och Thorsvik (2014:266) belyser problemet med att kommunicera via mail när 
sändare och mottagare inte känner varandra så väl. Även om det finns fördelar med mail, så 
som att man kan kommunicera med många samtidigt och det går lätt att gå tillbaka i 
historiken har det enligt Jacobsen och Thorsvik (2014:266) sällan snabb återkoppling och 
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finns det ingen relation mellan sändare och mottagare att grunda konversationen på är det lätt 
att det leder till missförstånd. En av respondenterna förklarade problemet med att det ibland 
skulle vara både enklare och snabbare att ringa den berörda mottagaren. Problemen med 
missuppfattningar både i mail och på intranät kan bero på mediernas förmåga att förmedla rik 
information (se figur 1) bl.a. beroende på att man inte ges möjligheten att tolka ansiktsuttryck 
och kroppsspråk (Martinez, et. al. 2016). 
 

Alla intervjupersoner var överens om att en personlig kontakt är viktig. Vissa såg till att 
prata med kollegor vid olika uppdrag utanför kontoret medan andra förespråkade beröm och 
byggandet av självförtroende hos kollegorna. 
Vilka medarbetare som respondenterna upplever en personlig kontakt med är till stor del 
beroende på vilka positioner de kommunicerar regelbundet med. Den största delen av 
kommunikationen i organisationen sker genom digitala kanaler vilket har visat sig i Corrells 
studie (Dahlgren 2002) innebära både möjligheter och begränsningar gällande samhörighet på 
en plats utanför tid och rum. Respondenterna är dock beroende av, och merparten trivs med, 
de digitala kanalerna för att regelbundet kunna kommunicera information till återkommande 
positioner. En del uppfattade kaffepauserna tillsammans med den regelbundna kontakten 
ansikte mot ansikte ute på olika arbetsplatser som en del av den personliga kontakten. Samma 
resultat har visats i studien som Lipiäinen (et. al, 2014) genomfört där ansikte mot ansikte 
upplevs som en lättare kommunikationskanal att skapa relationer genom jämfört med de 
digitala kanalerna.   
 

Teknisk okunskap om hur organisationens IT-baserade kommunikationsverktyg fungerar och 
ovilja att använda densamma bidrar till en bristande internkommunikation. 
 

Det här var en av få frågor när nästan alla hade olika uppfattningar och åsikter om bristerna i 
kommunikation. En av tankegångarna är att individer uppfattar internkommunikation olika 
beroende på deras arbetsuppgifter. Det kan kopplas till de tre antaganden inom begreppet 
kommunikation (Heide et. al, 2012). Beroende på individernas bakgrund och intresse varierar 
uppfattningen om vilka kommunikationskanaler är bäst lämpade för individen (Dahlgren, 
2002). Alla respondenters åsikt är att IT-baserad kommunikation är en förutsättning för att 
organisationen ska fungera. De digitala medel som används är snabba, effektiva och 
underlättar den interna kommunikationen i organisationen (Lipiäinen et. al, 2014). Ännu en 
gång understryks kommunikationen som en förutsättning för att organisationen ska fungera 
genom teorin CCO (Heide et. al, 2012) 
 
5.3 Tillbakablick inom internkommunikation och framtidsutsikter 
 

Strukturen inom organisationen har blivit bättre på senare år sen man införde allt fler 
digitala kanaler även om det var en ovana att använda sig av från starten. Att erhålla 
information från ledningen har blivit enklare att hitta på intranätet.  
 

Digitala kanaler har blivit standardiserade genom åren i organisationen vi undersökt och den 
interna IT-kommunikationen är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Lipiäinen et. al (2014) 
menar att riktlinjer behövs för att organisationen ska få hjälp av digitala kanaler och det kan 
också liknas vid vår organisation där intranätet har förbättras under de senaste åren och 
därmed även strukturen. De digitala verktygen gör internkommunikationen effektivare så att 
de anställda tar emot informationen snabbare än innan då informationsöverföringen inte 
skedde via digitala kanaler. Från intervjun framgår det att fungerande kommunikationen är en 
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väsentlig del i organisationen vilket kan kopplas till teorin CCO där den bidragande faktorn 
till en funktionerande organisation är kommunikationen (Heide et. al 2012). Sen några år 
tillbaka är sociala medier ett exempel på en ny mötesplats inom organisationen där individer 
kan bilda relationer vilket har kopplingar till Dahlgrens (2002) text om nya marknader för 
varor och tjänster.  
 

Inför framtiden var en centralisering av datasystemet var önskvärt från respondenterna. Även 
avskaffandet av papperskalendrar togs upp och även friare tyglar och därmed större 
ansvarstagande hos personalen. Mer digitalisering, helt enkelt. 
Centraliseringen som respondenterna vill se ligger i grund till att vissa kan se informationen 
som irrelevant medan andra bortser från informationen eftersom den ses som betydelselös. 
Det kan kopplas till Gregory Batesons uttalande ”a difference that makes a difference” 
(Heide et. al, 2012:24). Eftersom IT-baserade kommunikationskanaler introduceras allt mer 
kan det vara en möjlighet för organisationen men samtidigt göra intrång på individernas 
privatliv på grund av kommunikationens oberoende av tid och rum (Jacobsen & Thorsvik, 
2014:264-265). Ett problem som organisationen har nu är att vissa använder sig av 
papperskalendrar medan andra har den elektroniska modellen vilket försvårar arbetet. Om 
man i framtiden tar ett beslut om att de anställda enbart ska använda sig av elektroniska 
kalendrar är det parallellt med Lipiäinen et. al (2014) artikel - alla anställda måste vara 
inställda på gemensamma riktlinjer för att digitala kanaler ska hjälpa organisationen framåt. 
Artikeln tar även upp vikten av engagemang hos de anställda och en av respondenternas 
önskan är just att ge de anställda mer ansvar och på så sätt skapa en större frihetskänsla.  
 

5.4 Slutsats 
 
Syftet med denna undersökning var att undersöka hur position förändrar individers 
preferenser av IT-baserade kommunikationskanaler. Fram till den allra sista intervjun trodde 
vi att hela organisationen tänkte på samma sätt. Att IT-baserade kommunikationskanaler var 
det bästa och mest föredragna sättet att kommunicera med sina kollegor. En ingångs-tes vi 
hade var olika positioner inom organisationen skulle ge olika svar gällande respondentens 
åsikter om IT-baserad skriven kommunikation. På grund av ett sent avhopp kunde vi inte till 
fullo utforska denna tes, men en respondent som har en relativt hög hierarkisk position 
började sin intervju med att förklara att denne tyckte att det viktigaste kommunikationen 
skedde genom det personliga mötet. 
 

Av den empiri som samlats in kan vi dra slutsatsen att den föredragna 
kommunikationskanalen troligtvis inte beror på vilken hierarkisk position man har inom 
organisationen utan istället beror på hur enheten traditionellt sätt jobbar.  
 
Syftet med undersökningen var var att undersöka hur position förändrar individers 
preferenser av IT-baserade kommunikationskanaler. Under speciellt en av intervjuerna kom 
värdesättningen av kommunikation ansikte mot ansikte på tal. Mail och videomöten är 
effektiva sätt att ge och få information men kan inte helt ta över den interna 
kommunikationen. Slutsatsen blev att även om spridningen och mängden användning av 
digitala kanaler fortsätter öka inom organisationen finns uppskattningen av att kommunicera 
ansikte mot ansikte kvar. 
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6. Diskussion 

Resultatet visar att på senare år har organisationen använt sig av fler digitala kanaler för att 
kommunicera internt gällande chefer och medarbetare. Ett av resultaten är att information 
mestadels kommuniceras ut till de anställda i ett digitalt forum, intranätet, eller via mailen. 
Följden kan vara att som anställd enklare drabbas av information overload och förbise viktig 
information som är väsentlig för den anställdes arbetsplats och uppgifter. En fundering är att 
individens tidigare kunskap och erfarenheter blir svårare att fastställa vid 
informationsöverföring via digitala kanaler i och med massutskick till anställd som i 
organisationen sker vid exempelvis en omorganisering. En möjlighet är att det blir mer 
komplext och svårt att ta till sig och tolka informationen som man får vid ständigt matande 
digitala kanaler (Heide et. al, 2012). Till stor del framgår det att ledningen måste få ut 
information till de anställda utan att blanda in en tvåvägskommunikation som till exempel ett 
diskussionsforum. Ledningen i organisationen innehar sålunda en viss makt som de utövar 
genom intranätet för att organisationen inte kan ha en tvåvägskommunikation i alla de beslut 
som tas. 
 

Centraliseringen som alla respondenter vill se inom den digitala interkommunikationen i 
framtiden är tydlig. Genomförs centraliseringen kan en följd bli att gränsen mellan arbete och 
privatliv minskar allt mer. Hur uppkopplade till vårt arbete ska vi vara egentligen? Utifrån 
respondenternas svar kan sjukskrivna redan nu få tag i information om vad som är aktuellt i 
jobbet. En fördel med att låta digitala kanaler ta en större plats i arbetslivet är att oavsett var 
man som anställd befinner sig kan man vara med och diskutera exempelvis omorganisationer 
genom videokonferenser.  
 

Metodens utformning i denna undersökning gav oss en bra grund för att samla in empiri. 
Våra inledande möten med organisationen gav oss en grundförståelse för vad de upplevde att 
de hade dålig koll på inom internkommunikationen. Utifrån de inledande mötena, insamlad 
tidigare forskning, diskussion med handledare och konsultation i forskningshandböcker 
angående kvalitativ metod utformade vi intervjuguiden för att passa vår undersökning så bra 
som möjligt. Dock hade resultatet kunnat bli än mer rättvisande om man intervjuat fler 
personer samt om man eventuellt kompletterat med en enkätundersökning. En 
metodkombination hade kunnat komplettera varandra genom att bidra med en bättre 
överblick över hela enheten istället för en utvald grupp. Eventuellt hade vi kunnat skapa än 
mer relevanta frågor till intervjuerna om man haft en inledande enkätundersökning.  
 

Något som eventuellt skulle kunna hota validitet och reliabilitet var att vi fick hjälp av 
organisationen att välja enhet och respondenter. Respondenterna var dock medverkande 
frivilligt, men eventuellt kan respondenters svar blivit annorlunda om inte deras chefer vetat 
om vilka som deltog i undersökningen. Trovärdigheten hade troligtvis stärkts ytterligare om 
vi fått möjlighet att intervjua fler personer som givit oss en större spridning. Exempelvis 
saknades möjlighet att intervjua högsta chef och medarbetare längst ner i den hierarkiska 
ordningen. Då vi fick vissa indikationer på att organisationens intranät hade fler möjligheter 
än vad många visste eller hade vilja att lära sig om hade det varit intressant att observera 
användandet av intranätet för att se huruvida detta stämmer. 
 

Teorin Communication Constitution of Organization (Heide et. al, 2012) där 
kommunikationen ligger i grund för bildandet av organisationer kan kopplas till flera av 
respondenters svar. En reflektion som växte fram under intervjuerna var hur omfattande den 
digitala internkommunikationen är. Utan den dagliga användningen av digitala kanaler hade 
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troligtvis interkommunikationen haft stora problem med att förmedla information till de 
anställda på ett kontinuerligt och effektivt sätt där alla kan ta del av den. Precis som artikeln 
Lipiäinen et. al (2014) visar vår organisation att digitala kanaler av alla dess former inom 
internkommunikationen är benägna till att göra anställda införstådda med och medvetna om 
information. Även om det finns en risk att anställda blir ”mailbombade” är alternativet 
ohållbart eftersom telefonsamtal och andra kommunikationskanaler inte räcker till inom den 
interna kommunikationen. De digitala hjälpmedel som finns i organisationen är en 
förutsättning för att information ska nå alla anställda som finns på de olika geografiska 
platserna. 
 
 

Upplevelsen av att HR och kommunikation har en större samhörighet än tidigare har växt 
fram under uppsatsperioden. En god samverkan mellan de två begreppen ger upphov till en 
organisation där individerna trivs, missuppfattningar minimeras och samarbeten utförs mellan 
de anställda på ett bättre sätt. Det gör att gruppen jobbar mot samma mål istället för att 
motarbeta varandra. Sammanfattningsvis understryks vikten av att olika avdelningar inom 
organisationen har regelbunden kommunikation som gör parterna införstådda i 
informationen, både som sändare och mottagare. 
 

Habermas teori om kommunikativ handling (Alvesson, 2014) där utgångspunkten i 
kommunikationsprocessen är att alla kan samtala öppet och demokratiskt är förvisso svår att 
uppnå med hjälp av digitala kanaler. Ledningen använder sig större delen av 
envägskommunikation genom intranätet eftersom det är information de anställda ska göra sig 
förstådd med och inte diskutera om. För de anställda kan ett mail vara lättare att få respons på 
och på det sättet öppna möjligheterna för en öppen och demokratisk kommunikationsprocess. 
En vändpunkt i studien var i mötet med vår sista intervjuperson. De föregångna 
respondenterna hade haft liknande åsikter gentemot den interna kommunikationen och 
organisationens digitala kanaler. Den sista respondenten hade skilda uppfattningar vad gällde 
en del frågor. Exempelvis på frågan om en övergripande bild på organisationens 
interkommunikation visade sig personliga möten ansikte mot ansikte var något som 
föredrogs. Slutsatsen av denna vändning är att kommunikationen sannerligen är viktig i 
organisationen för att de anställda ska kunna interagera med varandra på bästa sätt. Därmed 
kunde undersökningen omfattat fler respondenter för att få en bättre översyn av de anställdas 
åsikter gentemot den digitala interkommunikationen i organisationen.  
 

Ett eventuellt komplement till empirin förutom enskilda intervjuer vid en ny undersökning är 
gruppintervjuer där de anställda kan samverka i en diskussion om hur de ser på digitala 
kanaler. En gruppintervju är också ett intressant sätt att läsa av respondenterna eftersom det 
framgår från intervjuerna att merparten av kommunikationen dem emellan sker via digitala 
kanaler. Respondenterna får i så fall gärna vara så många till antalet att två eller flera 
gruppintervjuer är möjliga så en reflektion mellan dessa diskussioner kan undersökas. 
Eftersom en av respondenterna hade vissa åsikter som frångick från de andra 
intervjupersonernas kan undersökningen bli mer omfattande och grundlig enbart med fler 
enskilda intervjuer från olika positioner i organisationen. Efter varje intervju kom vi på något 
ytterligare som hade varit intressant att fråga nästa respondent och därför hade 
gruppintervjuer också varit ett bra komplement eftersom intervjupersonerna får möjlighet att 
svara på samma frågor. En observation vi gjorde var att en respondents åsikt var att alla 
anställda inte kunde de digitala verktyg som både hjälper och underlättar för deras 
arbetsuppgifter. Vi valde att inte ta med det i analysdelen utan såg det mer som en intressant 
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reflektion då det ännu en gång påpekas hur omfattande de digitala kanalerna är i 
organisationen.  Under vår undersökning fick vi inga indikationer på att det skulle vara någon 
skillnad på vald kommunikationskanal i relation varken till kön eller etnicitet, dock skulle 
detta vara en intressant del att undersöka vidare.  
 

För fortsatt forskning ser vi ett behov av att vidare undersöka de IT-baserade 
kommunikationskanalerna, hur de påverkar våra relationer och organisationer. Som tidigare 
nämnts i denna undersökning hör kommunikation och organisation i allra högsta grad ihop, 
men hur påverkar övergången till en platslös plats kommunikationen mellan individer, 
organisationer och mellan individ och organisation?  
 
Denna undersöknings arbetsvetenskapliga bidrag är att öka förståelsen för sambandet mellan 
HR och kommunikation samt att de är beroende av varandra för att en organisation ska 
fungera på ett så hållbart och resultatrikt sätt som möjligt. 
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8. Bilagor 
 
Bilaga 1 - Samtyckesfrågor 
 
Fråga om samtycke att spela in som lästes upp inför intervjustart. 
Är det okej om vi spelar in den här intervjun så vi lättare kan gå tillbaka och lyssna på dina 
svar så vi minimerar risken att något blir fel? 
 
Inspelat samtycke till intervjun med information om undersökningens syfte 
Syftet med den här intervjun är att, genom att tala med dig som jobbar inom XX-
organisation, få en större förståelse för hur du upplever kommunikation inom din 
organisation samt hur det påverkas av en allt högre grad av tekniska informationskanaler. Är 
du införstådd med detta? 
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Jag måste även tillägga att du när som helst får dra dig ur, ångra dig eller ta tillbaka dina svar. 
Dina uppgifter kommer behandlas konfidentiellt om du vill, men jag vill ändå ta ditt namn 
ifall jag behöver komma i kontakt med dig igen för att komplettera intervjun. Går det bra? 
Efter att undersökningen är genomförd och färdig kommer alla inspelningar, kontaktuppgifter 
och liknande att raderas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
Ålder?  
Kön? 
Vad har du för utbildning och/eller yrkeserfarenhet? 
Vad har du för befattning inom organisationen? 
Hur länge har du jobbat inom organisationen? 
 
Kan du ge en övergripande beskrivning av organisationens interna kommunikation? 
(ev. Vilka kanaler använder organisationen sig av i sin interna kommunikation?) 
 
Har ni intranät, personaltidning, hemsida eller andra forum där man kan finna viktig 
information? 
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(BESKRIV VILKA IT-BASERADE KANALER FINNS?? vilken typ av info läggs ut där, 
vad informerar man om?) 
 
Hur ofta sker kommunikation genom de digitala hjälpmedlen? 
 
Upplever du att det förekommer mycket missuppfattningar i er organisation? (På vilket sätt?) 
(Behöver du lägga ner tid för att förstå budskapet i informationen du får eller är den 
lättförståelig?) 
(skiljer det sig i kommunikationen om du ska kommunicera med män eller kvinnor?) 
 
Hur får du information om vad som sker i organisationen som stort?  
(vilken typ av kommunikationskanal föredrar du?) 
 
Hur söker du information om vad som sker i organisationen som stort? 
 
Till vem/vilka positioner kommunicerar du regelbundet och hur?  
 
(Vilken info till medarbetarna lägger du ut och hur?) 
 
Hur ser du på kommunikationsavdelningens roll? Vad är er uppgift och hur hanteras det från 
enheterna? 
 
- Strävar du efter att uppnå en personlig kontakt med dina kollegor? (Om så är fallet, hur då?) 
 
Förklara hur du upplever internkommunikationen inom organisationen -> (följdfråga) på 
vilket sätt underlättar en fungerande internkommunikation och hur försvårar en bristande 
internkommunikation ditt arbete?  
 
Hur har den interna IT-kommunikationen utvecklats sen du började jobba i organisationen? 
 
Vad tror du kommer hända med den interna IT-kommunikationen i framtiden? 
 
Finns det något du vill tillägga?  
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