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Sammanfattning 
 
Namn på författare:  Per Strandberg 
 
Handläggare:   Bengt Ferlenius 
 
Namn på arbete: Att mäta betydelsen av formell och informell 

kommunikation vid beslutsprocesser. 
 
Frågeformulering: Att mäta formell och informell kommunikation vid 

beslutsfattande. 
 
Syfte: Att utvärdera den formella och informella 

kommunikationens betydelse i olika beslutsprocesser 
inom organisationen. 

 
Metod: Att utföra en kvalitativ studie och att skapa ett 

mätinstrument. Syftet med mätinstrumentet är att 
skapa en grafisk bild över kommunikationen. 
Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade och 
respondenterna är spridda i hierarkin. 

 
Teorier: Teoridelen är indelad i tre huvuddelar: Vad är 

kommunikation, skillnaden mellan formell och 
informell kommunikation, beslutsmodeller och den 
sista är organisationsstrukturer. Med dessa tre 
områdena täcker jag området för frågeställning och 
syfte. 

 
Resultat: Betydelsen av kommunikation grundar sig i de 

formella kraven. Höga formella krav ökar behovet 
och betydelsen av informell kommunikation. 
Osäkerhet på marknaden gör att betydelsen av 
informell kommunikation ökar. Platsen inom 
hierarkin påverkar även betydelsen av 
kommunikation. 
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Abstract 
 
Author:   Per strandberg 
 
Supervisor:   Bengt Ferlenius 
 
Title: To measure the impact of formal and informal 

communication in decisionprocesses. 
 
Question: To measure formal and informal 
 communication in decisionmaking. 
 
Purpose: To evaluate the importance of formal and informal 

communication in various decisionareas within the 
organisation. 

 
Method: To conduct a qualitative study and to create a 

measuring instrument to create a visual image of 
communication. The interviews will be 
semistructured and the respondents will be situated 
all over in the hierarchy. 

 
Theories: The theory part is devided into three major areas: 

what is communication, the differense between 
formal and informal communication, decisionmodels 
and organizationalstructures. With these three areas I 
will cover the question and purpose. 

 
Result: The importance of communication are based on the 

formal requirements. High formal demands increases 
the need and importance of informal communication. 
Uncertanty on the market increases the importance of 
informal communication. Also the where in the 
hierarchy the work takes place has impacts on the 
importance of communication. 
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1. Inledning 
 
Mitt uppslag till kandidatarbetet uppstod när jag deltog i ett projektarbete på Ericsson i 
Karlskrona. Under projektets gång uppstod det problem i kommunikationen mellan personer 
och avdelningar och många gånger var kommunikationen bristfällig och det ledde till att 
ingenting hände. Jag började titta lite närmare på hur informell och formell kommunikation 
användes. Det visade sig att i vissa situationer var det avgörande vilken typ av 
kommunikation som användes. Frågan om vilken typ av kommunikation som användes och 
hur det påverkade beslutsprocesserna blev grunden till det här arbetet. 
 
För att konkret se hur informell och formell kommunikation påverkar beslut har jag skapat ett 
mätinstrument. Mätinstrumentet kommer sedan att visa vilken typ av kommunikation som 
används vid olika typer av beslut. 
 
2. Problembakgrund 
 
När vi tittar på en arbetsplats idag ser vi att kommunikationen ofta är en viktig faktor. Det 
som snabbt kan upptäckas när man jämför formell och informell kommunikation är att när 
mer informell kommunikation används är det sällan på grund av att organisationen 
uppmuntrar till detta beteende.1 Informell kommunikation är ofta spontan, interaktiv och 
anses av vissa vara mer värdefull än formell kommunikation.2Formell kommunikation är ofta 
planerad och upplägget har bestämts i förväg i motsats till informell kommunikation som är 
helt oplanerad och kan handla om obestämda saker. 
 
Informell kommunikation sägs ofta vara betydelsefull för anställda. Kommunikation leder till 
informationsutbyte vilket leder till beslut för organisationen. Det har gjorts undersökningar 
som visar att olika typer av kommunikationssystem ger olika värdefull information. 
Rangordningen som gjorts säger att kommunikation ansikte mot ansikte ger mest värdefull 
information medan formella dokument det minst värdefull information.3 En fråga man bör 
ställa är dock om formell och informell information används olika mycket vid olika typer av 
beslut. I detta arbetet kommer jag att försöka se om det finns skillnader mellan betydelsen av 
kommunikation vid olika beslutsprocesser. 
 
2.1 Definitioner 
 
De två huvudbegreppen jag kommer att använda i min uppsats är formell och informell 
kommunikation. Jag har definierat informell kommunikation som kommunikation som sker 
utanför de föreskrivna reglerna och den hierarkiska gången. Formell kommunikation är all 
kommunikation som föreskrivs och krävs av organisationen. 
 

1 Informal Communication in Organizations: Form, Function and Technology sid. 3 
2 Informal Communication in Organizations: Form, Function and Technology sid. 5 
3 Informal Communication in Organizations: Form, Function and Technology sid. 6 
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3. Problemformulering 
 
Att mäta formell och informell kommunikation vid beslutsfattande. 
 
4. Syfte och mål 
 
Att utvärdera den formella och informella kommunikationens betydelse i olika 
beslutsprocesser inom organisationen. 
 
5. Metod 
 
Jag har lagt upp mitt arbete enligt ett schema som ser ut enligt följande. 
 
 
Arbetsschema   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Arbetsschemat för uppsatsen 
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Jag har valt att göra ett kvalitativt arbete. I mitt arbete kommer jag att göra intervjuer för att få 
insikt i hur den informella och formella kommunikationens betydelse återspeglar sig i olika 
typer av beslut. För att få en bra bild över hur medarbetare inom organisationen ser på 
kommunikationen kommer jag att genomföra intervjuer på olika ställen inom hierarkin. Jag 
har i mitt arbete valt att intervjua fem olika personer inom organisationen. Alla 
respondenterna arbetar inom samma område i organisationen. Jag har valt tre lägre 
tjänstemän, en projektledare och deras gemensamma chef. Anledningen till att antalet blev 
fem var att organisationen inte kunde ställa upp med fler respondenter vid intervjutillfället. I 
min undersökning ville jag få så stor bredd bland respondenterna för att se om det fanns 
skillnader på vikten av kommunikation mellan de olika nivåerna i organisationen. Resultatet 
av intervjuerna kommer att återspegla det generella behovet av kommunikation för alla 
respondenterna inom hierarkin. Med hjälp av följdfrågor kommer distinktionerna mellan 
nivåerna inom hierarkin att bli tydliga. Intervjuerna kommer att ske via semistrukturerade 
frågor. 
 
Alla respondenterna kommer att få viss bakgrundsinformation (se bilaga 4) om vad formell 
och informell kommunikation är samt en kort beskrivning av vad syftet med intervjun är vid 
tillfället för intervjun.4 Vilka frågor och hur de kommer att ställas är inte till 
intervjupersonernas vetskap förrän vid intervjutillfället.  
 
För att mäta betydelsen av formell och informell kommunikation kommer jag först att sätta 
samman ett antal beslutsområden som de anställda behandlar i sitt arbete. Beslutsområdena 
kommer att vara beslut om projekt, innehåll, priser och kundvård. Dessa beslutsområdena 
kommer att representera den ena axeln i ett diagram. På den andra axeln kommer det att vara 
frågor som berör beslutområdena. Frågorna kommer att handla om vikten av formell och 
informell kommunikations betydelse vid beslutstagande. De intervjuade kommer att få 
poängsätta frågorna, men de kommer även att få utveckla svaren för att skapa full förståelse.   
 
För att sammanställa respondenternas svar har jag skapat ett mätinstrument. Jag har valt att 
utveckla det här mätinstrumentet under punkt 7.2. När mätinstrumentet är klart kommer en 
fältundersökning att ske. Den första delen blir att undersöka organisationen i fråga för att 
identifiera vilken typ av organisationsstruktur den har. Därefter kommer jag att genomföra 
semistrukturerade intervjuer med respondenterna.  
 
Efter att ha sammanställt intervjuerna kommer jag att dra vissa slutsatser. Under punkt 7.4 
finns undersökningens genomförande bättre beskrivet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Se Bilaga 4 
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6. Teori 
 
6.1 Inledning 
 
I teoridelen har jag valt att ta upp tre generella områden inom organisationsteorin: 
kommunikation, beslutsmodeller och organisationsstrukturer. Det första området, 
kommunikation, reder ut begreppet kommunikation och vad det representerar i min uppsats. 
Det beskriver även skillnaderna mellan formell och informell kommunikation. 
 
Det andra området är beslutsmodeller. Här går jag igenom de vanligaste beslutsmodellerna 
inom organisationsteorin. Anledningen till att jag väljer de här teorierna är att de representerar 
alla typer av beslut som tas inom organisationer. Teorierna använder jag för att bestämma 
vilken typ av beslutsprocess som används vid olika tillfällen. Med hjälp av att identifiera 
beslutsprocessen kan jag sedan se vilka typer av åtgärder organisationen behöver åta sig för 
att förbättra kommunikationen inom organisationen. 
 
Det tredje området är organisationsstrukturer. Genom att först identifiera 
organisationsstrukturen kan jag på förhand veta vilka problem med kommunikationen som 
oftast uppstår. 
 
6.2 Kommunikation 
 
Vad är kommunikation? Kommunikation är överföring av information.5Kommunikation kan 
beskrivas av åtta element: 
 
1. Budskap: verbala och icke verbala signaler som överförs. 
2. Kanal: medel eller medium att överföra budskap. 
3. Avsändare: den individ som sänder ett budskap. 
4. Mottagare: den individ som mottar och tolkar ett budskap. 
5. Överföring: sändande och mottagande av budskap. 
6. Kodning: utformning av budskap för överföring. 
7. Avkodning: tolkning av ett mottaget budskap. 
8. Feedback: ett budskap som sänds tillbaka som svar på det mottagna meddelandet.6 
 
För att utveckla kommunikationsprocessen har det skapats en enkel kommunikationsmodell. 
Grunden för modellen är att det finns en avsändare och en mottagare. Modellen bygger på 
fyra frågor:  
 
1. Vad vill avsändaren uppnå, och hur väljer avsändaren att koda budskapet? 
2. Vad påverkar avsändarens val av kommunikationskanal, och hur överförs budskapet? 
3. Hur tolkar mottagaren budskapet? 
4. Vilken feedback ger budskapet?7 
 

5 Hall, Hur moderna organisationer fungerar, sid. 267 
6 Hur moderna organisationer fungerar, sid. 267 
7 Hur moderna organisationer fungerar, sid. 268 
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När vi ser oss runt om på olika arbetsplatser ser vi hela tiden olika former av kommunikation. 
På arbetsplatser finns det generellt två olika typer av kommunikation nämligen den informella 
och den formella. Den informella kommunikationen är den vanligaste och dominerar på de 
flesta arbetsplatser. Olika arbetsplatser uppmuntrar de anställda i olika grad till att använda 
sig av informell kommunikation. Det har visat sig att på arbetsplatser där arbetsgivaren inte 
uppmuntrar till informell kommunikation är den informella kommunikationen ofta mer 
spontan och anses av vissa vara mer värdefull.8 
 
En fara med informell kommunikation är att det ofta sprids felaktiga rykten.9 Vidare sägs det 
att anställda litar mer på informella än formella kommunikationskanaler.10 Davis menar att 
organisationer måste förebygga ryktesspridning av negativ karaktär. Negativa rykten har en 
förmåga att sätta ned anställdas effektivitet. Ett sätt att förebygga negativa rykten är att få de 
anställda att känna sig trygga i sin omgivning och skapa förståelse för de anställda som 
individer.11 
 
Rykten som är av positiv karaktär kan dock medföra att effektiviteten bland anställda höjs. 
Informell kommunikation kan användas av ledningen för att ytterliggare klargöra 
fragmenterad information som ges genom formella kanaler. Om ledningen uppmärksammar 
detta kan ledningen använda informella kanaler för att komplettera de formella kanalerna och 
öka effektiviteten. Davis ger ett par råd om hur detta uppnås. Han beskriver hur ledningen 
måste acceptera att informell kommunikation är en naturlig och integrerad del av 
organisationen. Ledningen måste också hitta de sociala banden mellan anställda som i sin tur 
är grunden för den informella kommunikationen. Inom organisationen finns det informella 
ledare som i sin tur står i centrum för var och hur den informella kommunikationen sprids. 
Det är viktigt för ledningen att identifiera vilka det är. När dessa är identifierade kan 
ledningen tillföra informell kommunikation som sedan distribueras vidare.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Informal Communication in Organizations: Form, Function and Technology sid. 3 
9 Stohl&Redding, Hur moderna organisationer fungerar, sid. 285 
10 Robbins, Hur moderna organisationer fungerar, sid. 285 
11 Hur moderna organisationer fungerar, sid. 286 
12 Davis, Hur moderna organisationer fungerar, sid. 286 
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Informell kommunikation är ett ämne som ofta ”blir över” när man talar om 
organisationsteori. Ser man informell kommunikation enligt detta perspektiv är informell 
kommunikation den kommunikation som sker utanför de föreskrivna reglerna och den 
hierarkiska gången. Med andra ord är informell kommunikation den kommunikation som sker 
utanför förbestämda aktiviteter och förlopp 13 Informell kommunikation kännetecknas av att 
den oftast är spontan, interaktiv och enligt vissa mer värdefull än formell kommunikation. 
Med värdefull menar jag att oftast får man ut mer information om den är informell än om den 
är formell. Informationen som ges vid informell kommunikation sker oftast interaktivt genom 
möten och konversationer och innehållet anpassas efter syftet. Förutbestämda karaktärer som 
tidpunkt, agenda och deltagare i den  
informella kommunikationen bestäms aldrig i förväg.14 En snabb jämförelse av formell och 
informell kommunikation kan se ut så här. 
 
Formell och informell kommunikation 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 2: Jämförelse av formell och informell kommunikation15 

 
Kraut, Fish, Root och Chalfonte menar att värdet av informationen minskar och att man därför 
väljer olika typer av informell kommunikation. Den kommunikationsmetod som ger mest 
värdefull information är att samtala ansikte mot ansikte därefter följer telefon, personligt 
skriva brev, opersonliga dokument och formella dokument.16 Det spelar också en roll var 
någonstans kommunikation sker. Att föra en diskussion i styrelserummet ger automatiskt 
samtalet en mer formell ton än om man suttit i fika rummet. Formell kommunikation sker 
oftast vid rutin ärenden inom grupper och organisationer. Det finns vissa moment inom en 
organisation som oftast sker rutinmässigt exempelvis inköp, löneutbetalningar och 
budgivning. I dessa fall finns det fastlagda rutiner för hur saker och ting ska ske och det ska 
alltid ske i en viss ordning. I vissa fall är organisationer så pass datoriserade att allt sker efter 
rutin och det kan finnas strikta regelböcker för hur arbetsuppgifter ska lösas. Men att 
koordinera och strukturera arbetsuppgifter allt för hårt brukar leda till misslyckanden då det 
uppstår oväntade händelser. I de flesta organisationer sker det oväntade händelser och det är 
då som informell kommunikation används för att lösa uppgifterna istället.17  
 

13 Informal Communication in Organizations: Form, Function and Technology sid. 5 
14 Informal Communication in Organizations: Form, Function and Technology sid. 5 
15 Informal Communication in Organizations: Form, Function and Technology sid. 5 
16 Informal Communication in Organizations: Form, Function and Technology sid. 6 
 
17 Informal Communication in Organizations: Form, Function and Technology sid. 6 

Formell   Informell 
Bokat i förväg  Obokat 
Bestämda deltagare  Valfria deltagare 
Rollindelat   Valfria roller 
Bokad agenda  Obokad agenda 
Envägs kommunikation  Interaktiv kommunikation 
Fattigt innehåll  Rikt innehåll 
Formellt språk  Informellt språk 
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För att lyckas med grupparbeten inom en organisation måste man lyckas med tre saker: 
produktion, grupp underhåll och support. Med andra ord ska de avsluta sina arbetsuppgifter, 
skriva rapporter, ta beslut och så vidare. Dessutom måste de klara av två sociala mål. Det 
första målet är att få gruppen att överleva. Oftast arbetar en grupp med flera uppgifter över en 
längre period. För att överleva behöver man anställa ny personal och uppmuntra 
gruppmedlemmarna så att de inte lämnar gruppen. Det andra målet är att stötta de individuella 
gruppmedlemmarna så att de känner sig nöjda med sitt arbete och sin tillhörighet i gruppen. 
Om gruppmedlemmarna är missnöjda med sitt arbete och gruppen så kommer de misslyckas 
med sina arbetsuppgifter.18  
 
6.3 Beslutsmodeller 
 
En beslutsprocess kan delas in i tre olika delar. Den första är insamling av information, 
därefter kommer valet mellan de olika alternativen och sist verkställandet.19 
Inom den klassiska teorin, och i vissa fall även organisationsteorin, finns det, vid 
beslutstagande, något som kallas perfekt rationalitet. Med perfekt rationalitet menas att den 
som fattar beslut sitter med all nödvändig information, har klara mål, lätt kan rangordna 
alternativen och kan välja det alternativet som ger de önskade konsekvenserna.20 Inom 
organisationsteori utgår man oftast från att det råder enighet eller konsensus vid 
beslutsfattande. Sådana petitesser som oenighet, intressemotsättningar och olika 
beslutsmekanismer existerar inte.21 Verkligheten ser lite annorlunda ut enligt undersökningar 
gjorda av bland annat Simon (1966) och Schott (1991).22  
 
En beslutsprocess kan definieras av att välja alternativ, vilka åtgärder gör att organisationen 
uppnår sina mål. Dessa mål kan sedan ses som medel för att uppnå organisationens ”högre 
mål”. Langefors har kommit med en term som heter ultimärmål. Ultimärmål kan även kallas 
intentioner och är organisationens yttersta syfte. De yttersta målen kan också ses som 
”anledningen till att verksamheten, eller systemet, hålles i drift”.23 De mål som hamnar under 
ultimärmålen  kan ses som mål med mindre dignitet och deras syfte är att uppnå 
ultimärmålen. Det är dock viktigt att veta vad ultimärmålet är för att kunna bedöma de andra 
målens effektivitet.24 
 
Enligt Simon är den mänskliga hjärnan är begränsad när det gäller att samla och bearbeta 
information. Denna modellen kallar Simon för begränsad rationalitet. Begränsad rationalitet  
bygger på att informationen ofta är felaktig och ofullständig. Problemets komplexitet är ofta 
av en annan dimension än den i den rationella modellen. Tid är också en faktor. Enligt den 
rationella modellen har beslutstagare alltid den tid som krävs för att ta ett beslut, medan 
Simon i den begränsade rationalitets modellen anser att tiden för att fatta ett beslut ofta är 
begränsad.25 Enligt Kahneman, Slovic & Tversky använder människor snarare tumregler än 
analys och avvägningar vid beslut.26 

18 Informal Communication in Organizations: Form, Function and Technology sid. 7 
19 Hur moderna organisationer fungerar, sid. 295 f 
20 Hur moderna organisationer fungerar, sid. 298 
21 Organisationsteori, struktur, kultur, processer, sid. 189 
22 Hur moderna organisationer fungerar, sid. 298 
23 Organisationsteori, moderna, klassiska perspektiv, sid. 106 
24 Organisationsteori, moderna, klassiska perspektiv, sid. 106 
25 Mary J. Hatch Organisationsteori sid. 304 
26 Hur moderna organisationer fungerar, sid. 298 
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När det talas om beslutsprocesser talas det mest om fyra stycken, den rationella modellen, 
”trial-and-error”-modellen, koalitionsmodellen och soptunnemodellen. Vilken av modellerna 
som används bygger på enighet eller oenighet vid diskussioner som gäller definition av 
problem och vilken metod som ska användas.27 
 
Beslutsmodeller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Olika beslutsprocesser28 
 
Den rationella modellen utgår från att det råder enighet om mål och vilka problem som finns 
samt vilka metoder som skall användas för att uppnå målet. Även osäkerheten och 
mångtydigheten är låg. Även om komplexiteten i problemet är hög kan den rationella 
modellen användas då modellen inte blandar in komplexitet. Det finns vissa problem med den 
här modellen. Problemet är inte modellen i sig utan problemet ligger hos beslutsfattarna. I fall 
då det finns osäkerhet runt mål, problem och metoder kan beslutsfattare ändå använda sig av 
modellen för att invagga sig i en falsk säkerhet. Den rationella modellen kommer då att 
misslyckas. Forskare anser att detta beteende kommer från institutionaliserade normer rörande 
rationalitet.29Andra forskare, som betecknar beslutsprocessen som en politisk process, anser 
att det i den rationella modellen råder klarhet och konsensus kring målen och metoderna som 
ska användas.30 
 
”Trial-and-error”-modellen byger på att det finns enighet om målen och de problem som 
måste lösas. Det råder dock oenighet om vilka metoder som ska användas för att nå målen 
och/eller lösa problemen. I denna modellen är det brist på information och osäkerheten är hög, 
däremot finns det många idéer om hur problem ska hanteras. Beslut som fattas i denna 
modellen kännetecknas av försiktighet och oftast tas flera minibeslut på vägen vilket slutligen 
leder till en helhetslösning. Oftast väljer beslutsfattare att gallra informationen så att mindre 
beslut kan tas. Exempel på beslut är ofta budgetbeslut där föregående års budget oftast ligger 

27 Mary J. Hatch Organisationsteori sid. 306 
28 Mary J. Hatch Organisationsteori sid. 306 
29 Mary J. Hatch Organisationsteori sid. 306 f 
30 Organisationsteori, struktur, kultur, processer, sid. 190 
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till grund.31 Enligt March & Simon är konflikter, där det endast råder konflikter kring vilka 
metoder som ska användas, ett tillfälle då det oftast bildas koalitioner utanför själva 
förhandlingsområdet.32 
 
Inom organisationer råder ofta liten enighet om vilka mål som ska uppnås eller vilka frågor 
som är av vikt. Detta beror på att organisationer oftast har stor konkurrens om begränsade 
resurser vilket lätt leder till konflikter inom organisationen. I koalitionsmodellen är det oftast 
de personerna inom organisationen som sitter med mest makt som fattar besluten. Men när 
beslutsfattare inser sin position försöker de ofta att genom politiska processer styra och 
manipulera beslutsprocessen. I en politisk process enas en grupp individer med samma 
intressen att rekommendera alternativ som gynnar dem själva. För att vara säkra på att få 
igenom beslut jämför de ofta sin egen makt med andra grupper inom organisationen. För att 
enas om gemensamma mål förs ofta förhandlingar bakom stängda dörrar. Koalitionsmodellen 
rekommenderas när det råder större osäkerhet kring mångtydigheten än ren osäkerhet. Ibland 
anses det att organisationer som använder sig av koalitionsmodellen har brutit samman, men 
det kan också ses som en modell där majoritetens önskemål råder.33Koalitionsmodellen kallas 
också för den politiska modellen och beslutet ses som att man antigen vinner eller förlorar. 
Fokus på själva målet tappas och beslutet tenderar att bli en principfråga.34 
 
I de organisationer där det råder osäkerhet kring både mål, problem och metoder är det 
”soptunne”-modellen som råder. Här råder det hög osäkerhet om både omgivningen och 
teknologin. Modellen kan också uppkomma då beslutsfattare frekvent kommer och går. De 
beslut som tas är ofta slumpmässiga. Oavsett vilken organisation man befinner sig i kommer 
man att stöta på den här modellen förr eller senare.35Soptunne-modellen har en ad hoc 
process. Det leder ofta till att gränserna mellan formella och informella strukturer suddas ut. 
Gränsen mella arbets- och privat liv försvinner även.36 
 
Beslut inom hierarkiska organisationer tas på tre olika nivåer. Den högsta nivån tar 
institutionella beslut. Exempel på beslut kan röra strategi beslut och relationer mellan 
organisationen och omvärlden. På den andra nivån tas organisatoriska beslut. Dessa beslut 
handlar om differentiering och integration. Den tredje nivån tar operationella beslut och här  
tas beslut som rör den löpande verksamheten.37 
 
Det finns även en politisk sida att ta hänsyn till. De politiska modellerna utgår från att det 
alltid finns eventuell friktion och intressekonflikter. Enligt March & Simon reagerar 
organisationer på konflikter med fyra olika modeller: problemlösning, övertalning, 
förhandling och politik. Problemlösning och övertalning är så kallade analytiska processer 
som bygger på att konflikten inte går för djupt och att parterna inte är totalt av olika åsikt. De 
andra två, förhandling och politik,  är tecken på att det råder oenighet kring målen.38 
 
 

31 Mary J. Hatch Organisationsteori sid. 307 
32 Organisationsteori, struktur, kultur, processer, sid. 189 
33 Mary J. Hatch Organisationsteori sid. 308 
34 Organisationsteori, struktur, kultur, processer, sid. 190 
35 Mary J. Hatch Organisationsteori sid. 308 f 
36 Organisationsteori, struktur, kultur, processer, sid. 189 
37 Mary J. Hatch Organisationsteori sid. 300 
38 Organisationsteori, struktur, kultur, processer, sid. 189 
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6.4 Organisationsstrukturer 
 
Burns och Stalker diskuterar mekanistiska och organiska system. Mekaniska system 
representerar stabila betingelser eller då organisationen utsätts för lite tryck från omvärlden 
vad gäller förändring. Det organiska systemet är bättre då organisationens omgivning är 
instabil och föränderlig. Den organiska systemet är av en öppen karaktär och betonar 
ömsesidiga relationer, rådgivning och kontinuerlig inre förändring.39 
 
Det finns ett par olika organisationsstrukturer. Organisationer har ofta ett 
organisationsschema. Organisationsschemat ger en snabb blick över organisationens makt 
hierarki. För att ha nytta av ett organisationsschema ska det alltid vara uppdaterat. 
Förändringar inom organisationen samt rivalitet och konflikter gör ofta att maktbalansen 
ändras utan att det syns rent fysiskt. Den första strukturen är den som kallas enkel struktur. 
Den enkla strukturen kännetecknas av en låg grad av komplexitet därför att differentieringen 
är väldigt begränsad. Den används ofta av mindre organisationer där organisationsschemat 
kan hållas i huvudet. En enkel stuktur kan även användas av mindre enheter inom en större 
organisation.40 
 
Den funktionsbaserade stukturen är nästa steg om organisationen växer ur den enkla 
stukturen. Här börjar organisationen delas in efter olika verksamheter och/eller 
arbetsfunktioner. Exempel kan vara produktion, försäljning och marknadsföring. Den 
funktionsbaserade strukturen hjälper till att minska dubbelarbete samt att maximera 
stordriftfördelar och specialisering. Kontrollmöjligheterna för den högsta chefen ökar då det 
är lättare att skapa sig en blid över vad medlemmarna i organisationen sysslar med.  
Nackdelen med den funktionsbaserade strukturen är att det oftast bara är den högsta chefen 
som har en övergripande bild av verksamheten. Detta blir extra tydligt om den högsta chefen 
försvinner av någon anledning. Det är då väldigt svårt för lägre chefer att snabbt skaffa sig en 
bild över organisationen. En annan nackdel är att den högsta chefen lätt blir överarbetat då 
organisationen ofta är väldigt centraliserad.41 
 
Nästa steg i utvecklingen av organisationsscheman är den divisionaliserade strukturen eller 
M-formen som den också kallas. Den divisionaliserade strukturen består av ett flertal 
funktionsbaserade strukturer. Varje funktionsbaserad struktur har fått speciella uppgifter som 
kan vara både geografiska ( till exempel lokalkontor hos banker) och produktspecifika ( 
Volvo och Ford). Den högsta chefen sitter nu istället på ett huvudkontor och de 
funktionsbaserade strukturerna svarar dit. De funktionsbaserade strukturerna svarar för den 
dagliga verksamheten medan högsta chefen kontrollerar dessa. Vissa fall av divisionaliserad 
struktur kallar man dem för konglomerat och holdingbolag. Detta är oftast vid uppköp då 
organisationen kommer in på ett nytt näringslivsområde. Nackdelarna med 
divisionsstrukturerade organisationer är att vissa stordriftsfördelar går bort. Oftast har varje 
funktionsbaserad struktur i den divisionaliserade strukturen till exempel en egen 
säljavdelning, redovisningsavdelning och så vidare. Detta leder till minskad lönsamhet. 
Fördelarna är att organisationsstrukturen har lättare för att växa än den funktionsbaserade.42 
 

39 Organisationsteori, moderna, klassiska perspektiv, sid. 95 ff 
40 Mary J. Hatch Organisationsteori sid. 212 ff 
41 Mary J. Hatch Organisationsteori sid. 215 
42 Mary J. Hatch Organisationsteori sid. 216 ff 
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Matrisstrukturen är en struktur som ska förena de bästa delarna av den funktionsbaserade 
strukturen och den divisionaliserade strukturen. Från den funktionsbaserade har man tagit 
effektiviteten och från den divisionaliserade har man tagit flexibilitet och känslighet. För att 
det ska fungera har man överlappat den funktionsbaserade och den divisionaliserade 
strukturens logik. Matrisorganisationen är egentligen två strukturer där varje struktur har en 
ledningsgrupp. Den funktionsbaserade ansvarar för att fördela specialister på projekt, utveckla 
deras färdigheter samt att kontrollera deras prestationer. De som är ansvariga för projektdelen 
i matrisstrukturen kontrollerar budget, tidsplaner och mål som är projektspecifika. De 
ansvarar även för färdigställandet av projekt till minsta möjliga tidskostnad.43  
 
Matrisstrukturen är uppbyggd så att specialister kan delta i flera projekt samtidigt. Oftast är 
det olika ledningar av projekt och organisationer som förhandlar om vilka projekt 
specialisterna ska delta i. Ett av de största problemen med matrisstrukturen är den dualistiska 
auktoritetsstruktur. Problemet är att de anställda kan råka ut för motstridiga krav från olika 
projektledare inom samma projekt. Detta är också en av matrisstrukturens fördelar. Det leder 
nämligen till en ökad uppmärksamhet på normer och de krav som ställs på projektet. 
Matrisstrukturens uppbyggnad leder ofta till konflikter mellan projektledarna och 
funktionscheferna. Båda har olika krav på sig och konflikterna uppstår ofta då olika 
specialister ska knytas till olika projekt. Konflikterna uppstår oftast i projektets inledning då 
grupperna sätts samman. En stor utmaning för den som leder hela matrisstrukturen är att 
balansera funktionernas intressen och projektens intressen så att ingen av sidorna blir 
dominanta. Om det skulle uppstå en obalans leder det till att matrisstrukturens fördelar 
försvinner, antigen den funktionsbaserades effektivitet eller den divisionaliserades flexibilitet. 
Det finns andra fördelar med en matrisstruktur. En av dessa är flexibiliteten att starta nya 
projekt. I de andra strukturerna krävs ofta strukturella förändringar för att starta nya projekt 
exempelvis att starta en ny division. En annan fördel är att strukturen lätt kan maximera 
utbytet av dyra specialister. Det beror på att en specialist kan användas i flera projekt 
samtidigt.44 
 
Multinationella organisationer måste oftast genomföra organisatoriska förändringar då 
företaget tar steget ut i den globala världen. Det finns olika sätt att bli global. I de fall då 
företaget endast vill marknadsföra sina produkter på en ny marknad, tar man ofta kontakt med 
lokala experter på just den marknaden man ska in på. På det organisatoriska planet, i den 
funktionsbaserade strukturen, läggs ansvaret ofta på en export avdelning. Den organisatoriska 
strukturen behåller således den ursprungliga formen utan några större förändringar. När 
företaget sedan får erfarenheter av nya marknader ser de ofta vilka fördelar det finns med att 
bli globala. M-strukturen inför då oftast en internationell division. Fördelen med M-strukturen 
är att den kan arbeta lika mycket både på den inhemska som den globala marknaden. Tillslut 
blir det ett multinationellt företag där den största inkomsten kommer från utlandet. Vid det här 
laget har organisationen också byggt upp ett nät av leverantörer, tillverkare och distributörer 
utomlands. Det är nu organisationen inte kan delas in i en inhemsk enhet och en internationell 
enhet. Istället ersätts den internationella enheten av en internationell M-struktur. Denna kan 
vara specificerad på både produkter och geografiska områden. Dessa nya internationella 
strukturer fungerar sedan som den ursprungliga M-strukturen och fokuserar sig på geografiska 
områden eller produkter. Problemet med dessa strukturer är att de ofta blir väldigt komplexa. 

43 Mary J. Hatch Organisationsteori sid. 219 f 
44 Mary J. Hatch Organisationsteori sid. 220 ff 
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Oftast är det samordningsproblem mellan matriserna som är orsaken. Här börjar man kunna se 
organisationen både ur modernisternas och postmodernisternas syn.45 
  
Det finns ett dynamiskt sätt att se på teknologi. Dynamiskt är när det fokuseras på hur saker 
och ting fungerar. När det diskuteras om dynamiska modeller inom den modernistiska 
organisationsteorin är det den öppna systemmodellen som fått störst genomslag. I en öppen 
systemmodell menar man att organisationer består av processer som omvandlar input till 
output.46 
 
Den öppna systemmodellen 
 
 

 
Input  Omvandlingsprocesser   Output 

 
 
 
Figur 4: Öppen systemmodell47 
 
När beslut fattas är det oftast ett flertal faktorer i beslutet som påverkar valet av 
kommunikation. En av de avgörande faktorerna är osäkerhet. Osäkerhet är oftast resultatet av 
två andra faktorer, komplexitet och förändringstakt. Komplexiteten beror på hur omgivningen 
ser ut vid tidpunkten för beslutet. Förändringstakten beskriver hur snabbt eller långsamt 
omgivningen förändras. Ett problem med detta perspektivet är att det utgår från att alla som är 
inblandade i beslutet ser omgivningen ur samma perspektiv. Denna ståndpunkt har bekräftats 
av empiriska studier.48  
 
Modellen har utvecklats och inriktar sig nu istället på beslutsfattarens uppfattning av 
omgivningen. Denna modell kallas för informationsperspektiv och inriktar sig på vilken typ 
av information en chef behöver för att ta beslut. I en omgivning där komplexiteten är låg och 
förändringstakten är låg har oftast beslutsfattaren all information som behövs för att fatta 
beslut. Men så fort en av dessa parametrar förändras, förändras också behovet av 
information.49  
 
6.5 Sammanfattning 
 
Enkelt sagt är kommunikation överföring av information mellan en avsändare och en 
mottagare. Efter det beskrevs skillnaderna mellan formell och informell kommunikation. 
Formell kommunikation bestäms ofta i förväg har bestämda deltagare och en bokad agenda. 
Den informella kommunikationen präglas av att den är spontan har valfria deltagare och en 
obokad agenda. En fara med informell kommunikation är att det lätt sprids rykten som 
försämrar effektiviteten bland de anställda. Organisationen måste därför agera för att hindra 

45 Mary J. Hatch Organisationsteori sid. 226 ff 
46 Mary J. Hatch Organisationsteori sid. 157 
47 Mary J. Hatch Organisationsteori sid. 157 
48 Mary J. Hatch Organisationsteori sid. 114 
49 Mary J. Hatch Organisationsteori sid. 115 
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den här typen av negativ ryktesspridning. Däremot kan organisationer använda sig av positiv 
ryktesspridning som kan leda till högre effektivitet. Det kan användas vid fall då 
organisationen behöver utveckla fragmenterad information som ges via formella kanaler. De 
två huvudbegreppen jag kommer att använda i min uppsats är formell och informell 
kommunikation. Jag har definierat informell kommunikation som kommunikation som sker 
utanför de föreskrivna reglerna och den hierarkiska gången. Formell kommunikation är all 
kommunikation som föreskrivs och krävs av organisationen. 
  
Det andra området är beslutsprocesser. Här togs de fyra modellerna upp som beskrivs i Mary 
Jo Hatch bok Organisationsteori. Den första modellen heter den rationella modellen. I den 
rationella modellen råder det enighet i både målet och hur organisationen ska göra för att ta 
sig dit. I ”trial-and-error”-modellen råder det enighet i målet men ej i vilken väg man ska ta 
sig dit med. I denna modellen tas oftast ett antal mindre beslut istället för ett stort för att nå 
målet. Koalitionsmodellen står för oenighet om målet men enighet om hur man ska ta sig dit. 
För att ta beslut i detta läget slår sig ofta beslutsfattarna ihop och skapar majoritetsbeslut. I 
den sista modellen ”soptunnemodellen” råder det oenighet i både mål och vilken väg man ska 
välja. Denna situation uppstår ibland inom organisationer då beslutsfattare kommer och går. 
 
Det sista området är organisationsstrukturer. Den enklaste strukturen är den som även kallas 
den enkla strukturen. Detta är oftast den strukturen man ser i mindre och nystartade 
organisationen. Nästa steg var den funktionsbaserade. I den funktionsbaserade delas 
verksamheten in i funktioner som ansvarar för sig själva oftast till en chef. Nästa steg är den 
divisionsbaserade strukturen som bygger på ett flertal funktionsbaserade. Den sista strukturen 
är matrisstrukturen som i sin tur bygger på både den funktionsbaserade och den 
divisionaliserade. Här tas den funktionsbaserade strukturens flexibilitet och den 
divisionaliserades logik. Konflikter inom matrisstrukturer uppstår oftast i inledningen av 
projekt samtidigt som flexibiliteten gör det lättare att starta nya projekt. 
 
Teorierna kommer att ge grunden för hur beslut tas och därmed hur de påverkar 
kommunikationen. Organisationsstruktur och beslutmodeller ger en viss förhandsinformation 
hur kommunikationen sker. 
 
Grafisk modell 

Organisationsstruktur 
 
 
 

Beslutsmodeller 
 
 

Kommunikation 
 
 

Beslut 
 
Figur 5: Grafisk modell över teori och syfte.  
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7. Empiri 
 
7.1 Upplägg av undersökning 
 
Anledningen till undersökningen är att identifiera kring kommunikationens karaktär kring 
vissa specifika beslutsområden vilka bestämts på förhand. Resultaten kommer att visa behovet 
av formell och informell kommunikation och dess betydelse uppåt, nedåt och sidledes inom 
organisationen vid ett antal olika beslutsområden.  
 
Mitt första steg i undersökningen är att skapa ett mätinstrument. Instrumentet lägger grunden 
för de frågor som kommer att ställas under fältundersökningen. Efter att mätinstrumentet är 
klart undersöks organisationen där fältundersökningen kommer att ske. Efter att identifierat 
vilken typ av organisation det rör sig om kan jag dra vissa slutsatser om problem som kan 
uppstå i en specifik organisation. Med hjälp av den informationen kan jag, om jag vill, rikta 
undersökningen mot organisationens svagheter. 
 
Nästa steg blir att genomföra fältundersökningen och sammanställa resultatet. 
Undersökningen kommer att vara explorativ för att testa mätinstrumentet, och saknar 
represnativitet utanför testgruppen. Genom att studera diagrammet kan man identifiera vilka 
beslutsområden där det råder mycket kommunikation. Man kan även identifiera 
beslutsområden där det är skillnader mellan formell och informell kommunikation.  
 
Efter att ha sammanställt diagrammet ska staplarna i diagrammet förklaras med resten av 
intervjumaterialet. Därefter kan slutsatser dras med stöd av teorier. Jag har valt att inte 
redovisa kommunikationens riktning i diagramform då det i min undersökning inte visat några 
noterbara utmärkelser. 
 
7.2 Mätinstrumentet 
 
Mätinstrumentet är uppbyggt för att täcka vissa specifika delar av kommunikationen. I den 
första avdelningen ställs generella frågor om vikten av formell och informell kommunikation i 
organisationen samt vikten av att kommunicera med de överordnade. I den andra avdelningen 
undersöks vikten av hur kommunikationen sker med överordnade med tonvikt på betydelsen 
av formell och informell kommunikation uppåt i hierarkin. I den tredje avdelningen 
analyseras formell och informell kommunikation nedåt samt sidledes i organisationen. Den 
sista avdelningen tar upp hur de intervjuade själva tar emot information. Den här delen ska 
visa om det finns samband mellan varifrån hierarkin informationen kommer och om den 
intervjuade föredrar formell eller informell kommunikation från specifika ställen inom 
hierarkin.50 
 
Jag har valt ut fyra stycken beslutområden som passar in på den organisationen jag ska 
undersöka. Dessa beslutsområden kan ändras och anpassas till varje enskild organisation eller 
avdelning där man väljer att använda den. Beslutsområdena jag har valt är projektbeslut, 
innehåll, pris och kundvård. Projektbeslut handlar om projekt ska fortsätta efter det att visa 
milstolpar har passerats. Vid dessa beslut sker oftast kommunikationen först inom 

50 Se Bilaga 1 
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projektgruppen som ger sin rekommendation, därefter tas beslutet högre upp i organisationen. 
Innehåll handlar om vad projekten ska innehålla. Vissa saker ska in i projekten och andra ska 
ut. Detta är en komplicerad process där flera parter är inblandade. Pris området handlar om 
vilket pris som ska tas på en vara eller tjänst. Oftast finns det en färdig mall för prissättning 
men ibland måste man gå utanför standarden. Den sista är kundvård. Här diskuteras kunder 
som klagar och hur de behandlas inom organisationen. I vissa fall måste den som tar emot 
klagomål få svar från andra delar av organisationen. 
 
Grunden till mätinstrumentets utseende ligger i ground-theory modellen. Som begrepp har jag 
valt kommunikation vid beslutsfattande och sedan har jag valt ut två dimensioner, formell och 
informell kommunikation, som representerar de kvalitativa värdena.51 
 
Varje intervjuad kommer att få sätta ett betyg på deras syn på vikten av formell och informell 
kommunikation vid de fyra beslutsområdena. Skalan kommer att vara 1-5, där ett står för att 
det inte är viktigt, det vill säga att det inte krävs någon form av formell eller informell 
kommunikation för att ta beslut och fem som står för att det är mycket viktigt, det vill säga att 
det krävs mycket formell eller informell kommunikation för att ta beslut. På så sätt bildas en 
poängsumma för vikten av kommunikationsmetoderna. Genom att jämföra summorna på 
formell och informell kommunikation för varje beslutsområde går det att se vilken 
kommunikationsform som föredras på varje beslutsområde. Det går dessutom att se exakt när 
de olika kommunikationsmetoderna används. För att bygga substans till siffrorna kommer jag 
även att ställa följdfrågor till de intervjuade. 
 
Efter att respondenterna svarat på frågorna och satt betyg på beslutsområdena går det att 
skapa sig en snabb bild över hur mycket formell och informell kommunikation som används. 
Dessa kan sedan sättas in i ett diagram för att bli tydligare. 
 
Kommunikationsmönster 

 
Figur 6: Exempel på kommunikationsmönster 

51 Bo Eneroth, Hur mäter man vackert, sid 144 
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Frågorna bygger på mätinstrumentets uppbyggnad52 förutom ett par bakgrundsfrågor. Syftet 
med bakgrundsfrågorna är att respondenten ska känna sig bättre, och dessa frågor är inget 
avgörande för utgången av resultatet.53 Ibland finns det risker för att respondenterna känner 
osäkerhet kring deras deltagande i undersökningar. 
 

52 Se Bilaga 2 
53 Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, sid 120 
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7.3 Ericsson AB i Karlskrona 
 
Ericsson är en matrisorganisation. De har en fysisk organisation i Karlskrona där jag utförde 
mitt fältarbete, samtidigt som de har en virtuell organisation som sträcker sig så långt bort 
som till Shanghai. Karlskrona är ett av Ericssons sex kompetenscentra. De inriktar sig främst 
på att ta fram mjukvaror. Den fysiska organisationen i Karlskrona har inte drabbats hårt av 
Ericssons personal neddragningar de senaste åren, däremot har den virtuella organisationen 
drabbats hårt. Ett av problemen med matrisstrukturer är den dualistiska auktoritetsstrukturen. 
Strukturen medför då ofta motstridiga krav från olika projektledare inom samma projekt. För 
att undvika detta har Ericsson infört höga krav på den formella delen av olika beslut. 
Samtidigt har de anställda fått större ansvarsområden för att själva kunna fatta beslut. 
 
Man skulle kunna tro att neddragningarna inom Ericsson skulle medfört svårigheter inom 
kommunikationen vid beslut. De personer som tidigare deltog vid besluten har försvunnit och 
jag trodde att beslutsmodellen skulle likna ”soptunne-modellen” det vill säga att det togs 
mindre beslut som ofta saknade innehåll. Det visade sig under mina intervjuer att fallet var 
tvärt om. Efter neddragningarna fanns det plötsligt mindre antal personer som deltog i 
besluten vilket ledde till fler och snabbare beslut. En av anledningarna till att det gick så 
smärtfritt var att besluten trycktes nedåt i organisationen. Det nämndes också av en 
respondent att strategin bakom besluten har ändrats och att de nu för tiden ska bygga på 
ekonomisk långsiktighet.  
 
Beslutmodellen som används oftast är ”trial-and-error”. Det beror på att varje större beslut 
genomförs av en rad mindre. Av respondenterna fick jag reda på att desto högre upp i 
hierarkin man är desto mer använder man sig av konsensus beslut. På de lägre nivåerna tas 
besluten oftast av en person utan att konsensus uppnås. I Ericsson fall fungerar det så att det 
tas beslut högt upp om ett projekt ska startas eller inte. Man skapar en kravspecifikation som 
sedan skickas nedåt i organisationen. Längre ner i organisationen bestäms sedan hur målen för 
kravspecifikationen ska uppnås. 
 
Respondenterna som jag intervjuade beskrev Ericsson som väldigt formell med väldigt strikta 
riktlinjer inom de mesta. Hierarkin inom organisationen är också väldigt stark. Företagets 
inriktning mot informell kommunikation har också ändrat genom åren. En av respondenterna 
nämnde att det innan fanns nätverk inom organisationen för informella samtal. Detta har dock 
försvunnit under de senaste åren. På frågan om respondenterna kände att företaget uppmuntrar 
till informell kommunikation fick jag tvetydiga svar. Några tyckte att organisationen gjorde 
det andra att den inte gjorde det. Alla var dock överens om att informell kommunikation är 
nödvändig inom vissa beslutsområden. 
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7.4 Undersökningens genomförande 
 
I min undersökning kommer jag att intervjua fem respondenter och då kommer 
extremvärdena i undersökningen att bli mellan 25 och 150.  
 
Kommunikationsmönster 
 

Figur 7: Undersökningens resultat i diagramform 
 
Genom att studera grafen kan man dra vissa slutsatser. Vid projektbeslut krävs det mycket 
kommunikation, både formell och informell. Anledningen till att det krävs mycket 
kommunikation är att det krävs stor enighet kring kravspecifikationer. Alla var också eniga 
om att orsaken till att de satte det högsta betyget var kravspecifikationen. När de betygsatte 
behovet av informell kommunikation ansågs det att den informella kommunikationen 
visserligen var viktig då den ligger till grund för kravspecifikationen, men den är dock inte 
lika viktig som den formella. Den projektledare som jag intervjuade ansåg också att eftersom 
Ericsson är en matrisorganisation var den formella kommunikationen viktig då informell 
kommunikation kan leda till personalbrist. Vikten av att tala informell med överordnade 
skiljde sig åt beroende var i organisationen de anställda befinner sig. Efter Ericssons 
personalneddragningar har företaget försökt skjuta besluten nedåt i organisationen. Resultatet 
av det är att osäkerheten kring beslut om projekt har skjutits uppåt i hierarkin och då känner 
de ett större behov att kommunicera. Intressant var att de som arbetar längst ner i hierarkin 
känner ett litet behov av att tala med sina överordnade medan de som arbetar längre upp 
känner ett större behov.  
 
Innehållet i ett projekt bestäms oftast högre upp i hierarkin. I grafen kan vi set att behovet av 
både formell och informell kommunikation är hög. Vid beslut om innehållet i projekt 
samarbetar ett flertal avdelningar med varandra. Marknadsavdelningen är oftast den avdelning 
som har mest att säga. De inledande samtalen mellan avdelningar sker oftast informell för att 
sedan ta en formell karaktär. Respondenterna ansåg att den formella informationen var 
mycket viktig, då den leder till en kravspecifikation. Utan den formella kravspecifikationen 
skulle innehållet i projekten kunna variera beroende på vem de talar med. Det skulle kunna 
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leda till matrisorganisationens svaghet nämligen motstridiga krav från olika projektledare. På 
innehållet var behovet av kommunikation från de underlydande väldigt viktigt. Även den 
informella kommunikationen mellan dem som sitter på samma nivå inom hierarkin fick höga 
poäng. 
 
För att bestämma priset på en produkt finns det färdiga mallar. Därför är behovet av 
kommunikation litet och det var alla respondenterna överens om. På Ericsson finns det en 
speciell avdelning som sköter prissättningen. Denna avdelningen tar fram prislistor och mallar 
till projektledaren. Kommunikationen med denna avdelning ansågs viktig, men den ansågs 
dock vara så formaliserad att jämfört med andra aspekter av projektet var den ganska liten. 
Respondenterna hade en väldigt neutral inställning mot prissättningen av produkter. Ingen av 
dem kände att de behöver diskutera prissättningar med sina kollegor, chefer eller 
underlydande. Det som de kände att de behövde var ett formellt beslut på hur mycket deras 
produkt ska kosta.  
 
Kundvård ansågs av de flesta respondenterna krävs mer informell än formell kommunikation. 
Kundvården var väldigt speciell vad gäller kommunikationsmönstret. Klagomålet tas ofta 
emot på en låg nivå inom organisationen för att sedan skickas uppåt, och därefter nedåt igen. 
Problemet diskuteras ofta informellt innan det tar en formell karaktär i form av ett åtgärds 
formulär. Den informella kommunikationen mellan de som arbetar på samma nivå inom 
organisationen ansågs vara viktigare än den formella. Typen av kommunikation, i detta fallet 
formell och informell, skiljde sig också åt beroende på vilken kund det rörde sig om. Ibland 
svarade man formellt och ibland informellt. Den informella kommunikationen ansågs 
viktigare av de som arbetade högre upp inom organisationen än bland de som arbetade längre 
ner. Beslut om åtgärder tas av de som besitter kompetensen i just det aktuella området. 
Däremot kan högre chefer påverka beslut om så krävs. 
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7.5 Undersökningen resultat 
 
Ericsson är en matrisorganisation som verkligen utnyttjar fördelarna med en 
matrisorganisation. För att överkomma matrisorganisationens svagheter har de infört starka 
direktiv och strikta formella mallar. Genom att flytta besluten nedåt i organisationen har de 
även ökat möjligheten att ta snabbare beslut än innan.  
 
I de fyra beslutsområdena jag har valt för denna uppsats kan man tydligt se hur 
kommunikationen påverkar de olika besluten. För att ta projektbeslut använder de sig av 
mycket informell kommunikation. Detta är en orsak av den osäkra marknaden där kunderna 
blir kräsnare och kräsnare. Även det faktum att besluten måste ha en ekonomisk långsiktighet 
gör att det blir fler faktorer måste beaktas. Beslut om projekt tas högre upp i hierarkin och de 
fattas enligt koalitionsmodellen. Enligt modellen kan det tyda på att organisationen faller 
samman men i Ericssons fall beror osäkerheten snarare på koncernens dåliga resultat i 
kombination med nya direktiv. I projektbesluten råder det hos Ericsson en enighet i vad 
projektet ska uppnå. Hur de ska gå tillväga skjuts nedåt i organisationen och bestäms senare 
av projektledare. Projektledaren jag intervjuade använder sig sällan av koncensusbeslut utan 
använder sig av den rationella modellen. Det faktum att beslut kring projekt kräver mycket 
formell kommunikation och information ger resten av organisationen klara direktiv och ger 
dem en möjlighet att minska osäkerheten. 
 
Beslut om innehållet i projekten sker längre ned i organisationen. När en projektledare får 
formella direktiv om att starta ett nytt projekt vet denne redan från början målet med 
projektet, däremot råder det osäkerhet kring vilka metoder som ska användas. Den 
beslutsmodellen som passar bäst in är ”trial-and-error”. När ett projekt startar tas oftast ett 
flertal mindre beslut där de bestämmer vilka moduler osv. som ska ingå i projektet. 
Osäkerheten är stor i början, och det kan ses av den mängd informell kommunikation som 
krävs. Osäkerheten blir mindre efterhand genom att organisationen har formella mallar för att 
underlätta arbetet.  
 
Beslutsområdet pris kan ses från två vinklar. Vi kan se det från respondenternas vinkel i 
fallstudien och det kan ses det från den gruppen som skriver prislistorna och mallarna. Från 
den gruppen som jag har undersökts perspektiv, använder de sig av den rationella modellen. 
De får en färdig prislista från en annan avdelning som de använder. Här är osäkerheten låg 
och det visas med att det råder lite kommunikation, både formell och informell, kring dessa 
beslut. 
 
Vid beslut om kundvård används ”trial-and-error”-modellen. I detta fallet finns det ett säkert 
mål, nämligen klagomål från en kund, men det råder osäkerhet hur det ska lösa. Här ser vi den 
tydligaste skillnaden mellan formell och informell kommunikation. Mängden informell 
kommunikation är betydligt större än den formella. Här har beslutsfattarna större 
valmöjligheter när det gäller att fatta beslut. De kan del skicka ärendet vidare eller så kan de 
själva lösa problemet. Det finns alltså möjligheter att både informellt och formellt hjälpa 
kunden. Anledningen till att det tas flera mindre beslut beror på klagomålet. Förutom att 
hjälpa kunden måste det tas beslut i hur organisationen ska hindra problemet från att uppstå i 
framtiden. Då kan det tas beslut om uppgraderingar, buggfixar och så vidare.  
 

 24 

mailto:he00pst@student.bth.se


                               Blekinge Tekniska Högskola 
                               Institutionen för Ekonomi, Management och Samhällsvetenskap 
                               C-uppsats i företagsekonomi 
                               Per Strandberg, he00pst@student.bth.se 
 
Ericsson, som organisation, uppmuntrar inte till informell kommunikation. De är väldigt 
hierarkiskt och formellt styrda och det finns mallar för att fatta beslut. Trotts mallarna, finns 
det ett stort behov av informell kommunikation. Den informella kommunikationen skapar en 
gemensam grund för beslutsfattande hos de anställda. Behovet av formell kommunikation och 
information är också stor för att hindra missuppfattningar kring beslut om projekt, innehåll 
och så vidare. Organisationen är väl medveten om att det krävs mycket informell 
kommunikation och låter de anställda fylla sina behov utan att gå in med pekpinnar eller 
uppmuntran. Detta sätt att behandla informell kommunikation är det sätt som enligt forskare 
fungerar bäst.  
 
7.6 Undersökningens validitet och reliabilitet 
 
I en kvalitativ undersökning är det främst ett par problem som göra att undersökningen kan 
ifrågasätts. Har man utnyttjat metodens mångtydighet maximalt, har man utnyttjat samspelet 
mellan användaren och metoden maximalt och har man kunnat garantera intersubjektiviteten? 
I de två första fallen gäller det att samla in så mycket olika data som möjligt, i det tredje gäller 
att förstå hur man har kunnat upptäcka och urskilja de data som samlats in. När data samlas in 
måste man verkligen förstå på vilken nivån som datan ligger.54  
 
För att lösa det första problemet, att utnyttja metodens mångtydighet maximalt, har jag valt att 
intervjua respondenter på olika nivåer inom hierarkin. Detta ledde till att jag fick olika svar 
vad gäller betydelsen av kommunikation vid vissa specifika beslutsområden. Detta var ett 
viktigt upptäckt när det gällde att bekräfta validiteten i svaren jag fick. Jag har även använt 
mig av en semistrukturerad intervjuform för att kunna ställa följdfrågor då jag upplevt att det 
krävs mer data för att kunna dra slutsatser. 
 
För att skapa en acceptabel intersubjektivitet som är relativ till varseblivningsmetoden har jag 
använt mig av tydliga teorier och varit väldigt specifik i mitt sätt att ta fram relevanta data. 
 
När jag granskat resultatet av min fältundersökning måste jag vara lite självkritisk. Jag vågar  
påstå att fastän antalet respondenter varit lågt finns det starka indikationer på att resultatet har 
hög validitet när det gäller de lägre tjänstemännen. De cheferna jag intervjuade gav 
annorlunda svar som stärker validiteten i denna gruppen.  
 
Hade jag fått göra om intervjuerna hade jag bett om att få fokusera mig på ett lager av 
hierarkin och begärt att få intervjua ett större antal respondenter. Men jag känner ändå att 
resultatet visar att mätmetoden fungerar så som jag avsett. Med hjälp av teorier och insamlad 
data kan jag dra vissa slutsatser om behovet av kommunikation och information vid deras 
beslutsområden.  
 
 

54 Bo Eneroth, Hur mäter man vackert, sid 65 f 
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8. Möjligheter till fortsatt forskning 
 
Det finns ett flertal möjligheter till att utveckla modellen. I min uppsats har jag valt att låta 
organisationen välja ut problemområdena. Den kan, med vidare forskning, visa sig att det 
skulle kunna finnas ett antal fasta problemområden som alltid kan tillämpas på organisationer 
oavsett var i hierarkin man befinner sig. 
 
Man skulle även kunna föra in andra definitioner på nyckelorden i uppsatsen. Resultaten 
skulle då ändras och kanske tydligare framföra önskade resultat. Poängsättningssystemet 
sätter gränser och det kan vara svårt att verkligen hänvisa poängen till en viss effekt eller 
åtgärd. 
 
Idag är mätmetoden utvecklad generellt för en hel organisation men jag kan tänka mig att med 
enkla åtgärder går det att specifikt gå in och exempelvis studera institutionella , 
organisatoriska och operationella beslut. Då kan det gå att ta fram åtgärdspaket för specifika 
kommunikationsproblem och tydligare koppla resultaten.  
 
En av de svåraste frågorna jag stötte på var hur jag ska definiera vad viktigt är för 
respondenterna. I litteraturen jag läst fick jag inget enkelt svar, men om det går att ytterliggare 
förtydliga begreppet går det att få tydligare svar. Här skulle man kunna samarbeta med 
lingvistiker.  
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9. Sammanfattning 
             
I min undersökning har jag varit i en organisk struktur. Strukturen var för ett tag sedan 
mekanisk och även om besluten har tryckts ned i organisationen, syns fortfarande spåren efter 
den mekaniska. Organisationen är väldigt formell vilket påverkar besluten. Alla 
respondenterna har arbetat inom organisationen ett längre tag och kunde jämföra 
kommunikationen som den är nu och hur den var då. Nästan alla respondenterna var ense om 
att det krävs mindre kommunikation nu än innan. På frågan vad de menade med mindre var 
svaret att det var ett mindre antal personer att kommunicera med nu än innan. Däremot var 
betydelsen av kommunikation lika stor eller större. 
 
En slutsats man kan dra är att desto mer formell kommunikation kräver desto mer informell 
kommunikation kommer ske. Denna slutsats drog jag då jag jämförde de fyra 
beslutsområdena. Endast kundvård skiljde sig från övriga. Vid kundvård sker det märkbart 
mer informell kommunikation än formell kommunikation. Det beror, enligt respondenterna, 
på att det saknas strikta formella regler. Här är det upp till var och en hur de gör. På frågan om 
det var mycket osäkerhet vid dessa besluten fick jag ett jakande svar. Enligt teorierna leder 
ökad osäkerhet till ökad kommunikation. 
 
Beslutsprocesserna påverkas olika av formell och informell kommunikation. Vid 
projektbeslut ansågs den informella kommunikationen vara mycket viktig. Vid projektbeslut 
sker mycket informell kommunikation, som ansågs mycket viktig, för att ta fram formella 
riktlinjer, som även de är mycket viktiga. Vid projektbeslut är ett flertal olika parter med och 
förhandlar och enligt undersökningen är det koalitionsmodellen som användes mest. 
Projektbeslut omfattas också av en hög komplexitet och en hög förändringstakt. Det leder till 
en ökad kommunikation.  
 
Det blir tydligare att se en lägre komplexiteten påverkar beslut om vi studerar 
kommunikationen kring prisbeslut. Idag vet företaget hur mycket kunderna vill betala mindre 
för produkter. Vid projektbeslut är det inte den formella kommunikationen som drar ut på 
besluten utan omvärldens komplexitet och behovet av informell kommunikation. Här är det 
den formella kommunikationen som får mest betydelse vid beslut. 
 
Samma princip gäller vid innehållet i projekten. Betydelsen av både formell och informell 
kommunikation var hög. Vikten av informell kommunikation vid beslut om innehåll var minst 
lika viktigt som vid projektbeslut. Skillnaden är att det oftast tas ett flertal beslut under 
projektets gång hur målet ska lösas. Även här anses den formella kommunikationen vara 
viktig då projektet inte kan sätta igång förrän det formella är bestämt. Den informella 
kommunikationen från de som ska arbeta med projektet , det vill säga de som arbetar under 
beslutsfattaren, ansågs av samtliga vara mycket viktig och är grunden när formella beslut 
fattas. En anledning till att innehållet i projekt kräver lika mycket kommunikation som 
beslutet att starta projekt är ansvarsfördelningen inom organisationen. Istället för att alla 
beslut tas på samma ställe fördelas de över organisationen. Även här ska mycket informell 
information samlas innan ett formellt beslut fattas. Detta behov av kommunikation gör att det 
tar längre tid att fatta beslut om innehåll.  
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11. Bilaga 1 
 
Mätinstrument 
 

 Projektbeslut Innehåll Pris Kundvård 
Generellt om kommunikation     
Vikten av formell kommunikation     
Vikten av informell kommunikation     
Hur ges information uppåt     
Vikten av informell kommunikation uppåt     
Vikten av formell kommunikation uppåt     
Hur ges information nedåt och sidledes     
Vikten av informell kommunikation      
Vikten av formell kommunikation     
Mottaga information     
Vikten av formell kommunikation     
1. Uppifrån     
2. Sidledes     
3. Nerifrån     
Vikten av informell kommunikation     
1. Uppifrån     
2. Sidledes     
3. Nerifrån     
 

Figur 8: Här samlas datan in för att skickas till diagrammet 

Mätinstrumentet används på så sätt att intervjuaren sätter in respondenternas poäng i rutorna 
under de fyra beslutsområdena. I den vänstra kolumnen ställs frågan, exempelvis ”vad 
respondenten anser om vikten av formell kommunikation vid projektbeslut”. Respondenten 
svarar exempelvis 4. Efter att ha besvarat alla frågorna om alla beslutområdena förs siffrorna 
in i ett diagram som visar vikten av kommunikation i beslutsområdena ( se diagram sid. 19). 
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12. Bilaga 2 
 
 
Frågeformulär till respondenter. 
 
1. Vilken avdelning arbetar ni på? 
2. Hur länge har ni arbetat där? 
3. Hur länge har ni arbetat på Ericsson? 
4. Hur stor är vikten av formell kommunikation, generellt talat vid:  

a. Projektbeslut 
b. Innehåll 
c. Pris 
d. Eskalering 

5. Hur stor är vikten av informell kommunikation, generellt talat, vid:  
a. Projektbeslut 
b. Innehåll 
c. Pris 
d.   Eskalering 

6. Hur viktigt är det att tala informellt med er överordnad vid: 
a. Projektbeslut 
b. Innehåll  
c. Pris 
d. Eskalering 

8.  Hur viktigt är det att tala formellt med er överordnad vid:  
a. Projektbeslut 
b. Innehåll 
c. Pris 

      d.   Eskalering 
7. Hur viktigt är det att tala informellt med de som arbetar under respektive sidledes mer er 

vid:  
a. Projektbeslut 
b. Innehåll 
c. Pris 

      d.   Eskalering 
8. Hur viktigt är det att tala formellt med de som arbetar under respektive sidledes mer er 

vid:  
a. Projektbeslut 
b. Innehåll 
c. Pris 

      d.   Eskalering 
9. Hur viktig är formell information när ni tar emot information från era överordnade vid:  

a. Projektbeslut 
b. Innehåll 
c. Pris 

      d.   Eskalering 
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10. Hur viktig är formell information när ni tar emot information från de som arbetar på 

samma nivå som ni vid:  
a. Projektbeslut 
b. Innehåll 
c. Pris 

      d.   Eskalering 
11. Hur viktig är formell information när ni tar emot information från era underlydande vid: 

a. Projektbeslut 
b. Innehåll 
c. Pris 

      d.   Eskalering 
12. Hur viktig är informell information när ni tar emot information från era överordnade vid: 

a.   Projektbeslut 
b. Innehåll 
c. Pris 

      d.   Eskalering 
13. Hur viktig är informell information när ni tar emot information från de som arbetar på 

samma nivå som ni vid:  
a. Projektbeslut 
b. Innehåll 
c. Pris 

      d.   Eskalering 
14. Hur viktig är informell information när ni tar emot information från era underlydande vid:  

a. Projektbeslut 
b. Innehåll 
c. Pris 

      d.   Eskalering 
15. Har ni några andra åsikter om formell och informell kommunikation på företaget som jag 

ej tagit upp? 
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13. Bilaga 3 
 
 
Ericssons har två typer av organisation. De har dels en fysisk organisation och dels en virtuell 
organisation. Detta är en översikt över organisationen. 
 
Ericssons fysiska organisation 

Lars Magnus Ericsson 
 
 

Ericsson AB 
 
 

 Kontoret i Karlskrona 
 
 

 
Utvecklare/Kina     Stab               Produktledning  System Management  Support  
 
 
 
                      Strategic Product Management 
Figur 9: Ericsson fysiska organisation 

 
 
Ericssons virtuella organisation 
 
 
MU  BUGS  BMOC  BUGS 
 
 
   CNSA 
 
 
       PDI 
 
 
    NDVAS 
 
 
  Strategic Product Management SM TSS
 Provisioning  
Figur 10: Ericssons virtuella organisation 

Den virtuella organisationen består av ett flertal avdelningar med olika funktioner. Inom 
Ericsson finns en mängd olika virtuella organisationer beroende på vilka produkter de 
tillverkar. Jag har endast fokuserat på en avdelning, Strategic Product Management, för att 
visa hur en avdelning kan befinna sig i två olika organisationer. 
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14. Bilaga 4 
 
 
Introduktionsinformation till respondenter. 
 
Syftet med denna uppsats är att se hur formell och informell kommunikation används vid 
beslutsfattande. Jag definierar informell kommunikation som all den kommunikation som sker 
utöver den formella ni använder er vid beslut. Ni kommer att få svara på frågor om vikten av 
kommunikationen som sker runt fyra beslutsområden i er organisation.  
 
Projektbeslut. Området projektbeslut innefattar beslut om eventuell fortsättning av projekt då 
vissa milstolpar passerats. 
 
Innehåll. Vad ska projektet innehålla, vad ska in eller ut? 
 
Pris. Vilket pris ska tas för produkten? 
 
Eskalering. Vad ska göras åt missnöjda kunder? 
 
Frågorna kommer att handla om hur ni kommunicerar med dels era medarbetare horisontellt 
inom organisationen, dels lodrätt med era chefer osv. På varje fråga kommer ni att få sätta 
betyg. Skalan är indelad mellan 1-5, där 1 står för inte alls viktigt och 5 står för mycket 
viktigt. Efter ni satt ert betyg kommer jag be er att utveckla och förklara varför ni valde just 
det betyget. 
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