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Abstract 
 

The purpose of this paper was to understand internal communication’s critical tradition by studying the inter-

face of the subjective experience and the objective behavior within a management team. During almost two 

years this group was observed, several semi-structured interviews were conducted and a specific incident was 

analysed. The interview texts where analysed, using the Meaning Constitution Analysis developed by Roger 

Sages (2010) at Lund University. The observations were summarised in sociograms showing relationships in 

the organisation. The main results show that there are several subgroups in the management team. Further we 

conclude that social relationships build and maintain power and are used to create individual freedom. Finally 

we see that the message’s relevance varies and is depended of the communication’s nature. 

 
Keywords: Organisation, Organisational Theory, Organisational Structure, Organisational Culture, 
Organisational Communication, Internal Communication, Critical Tradition, Meaning Constitution Analysis, 
Sociogram
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Inledning 
 
Problemställning och syfte 
Målet med detta arbete var att analyser intern kommunikation hos en ledningsgrupp. Syftet var vida-
re att förstå samspelet mellan den inre upplevelsen och det yttre beteendet utifrån organisationskom-
munikationens kritiska tradition. Vi valde att studera våra respondenters och informanters livsvärl-
dar, alltså deras subjektiva upplevelser, åsikter, tankar och känslor, samt de sociala fenomen och pro-
cesser (från upplevelse till beteende) som framkom under studiens gång. Den kvalitativa undersök-
ningen genomfördes med en semistrukturerad intervjumall, ostrukturerade observationer samt en 
studie av en specifik händelse som påvisade just förhållandet mellan den inre upplevelsen och det yt-
tre beteendet. Resultaten analyserades med hjälp av Meaning Constitution Analysis (MCA), en me-
tod för analysering av meningsbyggnader samt genom sociogram, en metod som visualiserar relatio-
ner i en grupp.  
 
Tidigare forskning 

Koppling till psykologin 
Likväl som organisationsforskningen rör kommunikationsforskningen sig från att studera enskilda 
individer till att iaktta individer i sociala sammanhang. Forskningsfältet organisationskommunika-
tion är mycket ungt och forskningen har historiskt bedrivits på ett sektoriellt sätt, inom flera 
discipliner från psykologi till statskunskap. Inom organisationskommunikation handlar forskningen 
mest om vad individen gör med kommunikationen i organisationer och vad organisationen gör med 
kommunikationen. Hård af Segerstad gör uppdelningen i individers kommunikation som 20 % 
verbal kommunikation och 80 % icke-verbal kommunikation (2002). I forskningsrapporten Meaning 
in organizational communication diskuterar forskarna kring att kommunikation delas upp i objektiva 
och i subjektiva områden samt att dessa knyts an till verbal och icke-verbal kommunikation (Hogler 
et al, 2008). Detta innebär att den objektiva kommunikationen reflekterar vad individen säger, vilket 
budskap rent verbalt eller litterärt framförs. Medan i den subjektiva kommunikationen speglar vad 
individen menar, en tolkning av budskapet, budskapet så som avsändaren avsåg det vara. Denna dua-
listiska synen har länge diskuterats och debatterats inom den akademiska världen där forskarna tar 
olika sidor (Karlsson, 1995). Den ena sidan anser att man bör forska på ett kvantitativt sätt och på 
detta sätt närma sig den naturvetenskapliga forskningen genom att söka explicita, konkreta och 
empiriska fakta. Den andra sidan menar att inte går att bortse ifrån kulturella kontexter eller faktorer 
som påverkar situation och budskapets sammanhang. Till detta ändamål används experimentella 
forskningsmetoder för att nå implicita, abstrakta och kvalitativa resultat. Här finns det paralleller till 
kognitionspsykologin, genom att på ett mycket förenklat sätt säga att hjärnan kan ta beslut på två oli-
ka sätt, antingen genom neo-cortex eller genom amygdala. Neo-cortex, i den prefontala loben styr 
den logiska och rationella sättet av individers handlingar baserad på faktamässig och förnuftig infor-
mation (Goldberg, 2006). Amygdala styr den emotionella och känslomässiga sättet av individers be-
teende baserad på sinnesstämning och relationer (Goldberg, 2006). Genom att komplettera proces-
serna i neo-kortex och i amygdala kan en individ i en interaktion påverka en annan i mycket högre 
grad än när bara ena processen används. I området kommunikation finns det paralleller till detta i 
meningen av ett budskap, om sändaren använder både logiken som känslorna ökar sannolikheten att 
budskapet både når mottagaren samt att den tolkas på det avsedda sättet (Karlsson, 1995).  
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Kommunikationsforskningens historia 
Forskarna Jablin och Putnam definierar kommunikationsforskning som forskning om kommunika-
tion såsom överföring av meningsfulla budskap med hjälp av artefakter mellan individer eller grupp-
er av individer (2001). Kommunikationsforskningen har utvecklats från att betrakta människan från 
en isolerad individ till en social varelse. Området tog sin utgångspunkt, historiskt sett, från ameri-
kanska teorier om organisation, företagsledning och retorik (Miller, 2009). 1800-talets Scientific 
Management intresserade för organisationer och organisationsuppbyggnad. Fredric W Taylor arbeta-
de fram ett sätt att organisera effektiv industriproduktion (se t.ex. Lima, 2005). Taylor delade upp ar-
bete i små beståndsdelar och tränade människor att göra dessa arbetsmoment snabbare och snabbare 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Kommunikationsforskningen utgick ifrån lönsamheten i produktionen 
och därmed förstärktes ledningens betydelse och unika kompetens. Effektforskningen startade med 
grova föreställningar om hur mottagarna påverkades av olika budskap (Jablin & Putnam, 2001). Sto-
ra delen av forskningen fokuserade på innehållet i medier, t.ex. studerades 30-talets tyska propagan-
da noga. Effekterna av informationen ansågs vara direkta och omedelbara och budskapets innehåll 
det väsentliga, man ansåg att människan gjorde som budskapet förmedlade om inte motstridiga bud-
skap nådde personen (Miller, 2009). Detta innebar att kommunikationsforskningen ägnade sig mest 
åt innehållsanalyser och man tittade på budskapet utifrån sändarens perspektiv (Jablin & Putnam, 
2001). Ett tydligt samtida exempel var boken How to win Friends and Influence People av Dale Car-
negie. Intresset kring organisationers kommunikation bottnade i det amerikanska ämnet speech (Jab-
lin & Putnam, 2001). Organisationskommunikation handlade då om att undervisa studenter och che-
fer i att bli effektiva kommunikatörer, för att de ska kunna kommunicera övertygande med sina un-
derlydande (Miller, 2009). Den första boken om organisationskommunikation publicerades år 1942 
och skrevs av Alexander Heorn med titeln Sharing Information with Employees.  
 
Fokus under andra världskriget drev området till kommunikationsproblematiken mellan ledare och 
medarbetare (Jablin & Putnam, 2001). Snart upptäckte man att människor inte reagerade som isole-
rade individer och gjorde eller tyckte som de uppmanades till, de påverkades av sin närhet (Miller, 
2009). Detta innebar att man började forska för att kartlägga informationsflöden för att identifiera 
opinions ledare (Jablin & Putnam, 2001). Genom olika typer av sociogramtekniker undersökte man 
gruppens betydelse samt roll och såg människan mer som en social varelse än som en isolerad indi-
vid. Under mitten av 1900-talet definierades människan om, från att vara en passiv ordermottagare, 
till att bli en aktiv informations sökare (Miller, 2009). Hawthorne Western Electric bevisade att till-
fredsställelse av medarbetarnas sociala behov bidrog till ökad effektivitet och produktivitet (Hård af 
Segerstad, 2002). Human relations-skolan förespråkade individers olika möjligheter att motta infor-
mation (Lima, 2005). Experiment visade att samma innehåll i information gav upphov till olika mot-
tagarreaktioner. Denna slutsats bidrog till en övergång från en mycket enkelriktad syn på kommuni-
kation till en betoning av hela kommunikationsprocessen (Miller, 2009). Från att ha utgått från bud-
skap och sändare vid studiet av effekter, valde man istället utgå från mottagare och dennes behov 
(Hård af Segerstad, 2002). Begreppet organisationskommunikation började användas först under 
1960-talet och ersatte fältet Business and Industrial Communication som behandlade intern kommu-
nikation i komplexa organisationer (Miller, 2009). Ämnet blev mer vetenskaplig och forskare börja-
de i större omfattning undersöka området genom kvantitativa metoder (Jablin & Putnam, 2001).  
 
Mot slutet av 1900-talet har vi sett en explosion av informationsmängden (Lima, 2005). Forskare på-
visade att människors fulla kapacitet och kreativa förmåga inte tillvaratogs i organisationer. De 
kvantitativa metoderna ersattes mer och mer av kvalitativa, då man intresserade sig mer om de en-
skilda människorna i organisationerna (Jablin & Putnam, 2001). Forskare ville på detta sätt skapa en 
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förståelse för de faktiska förhållandena i organisationerna, såsom medarbetarna upplevde de. Ett tyd-
ligt exempel på detta tankesätt är forskningsrapporten Leadership Development as Identity Construc-
tion skriven av Carroll och Levy (2010). Forskarna poängterar ut vikten av ett omformulerande, re-
kursiv och flerstämmig kommunikativ respons för att kunna möta kraven på ett komplicerat ledar-
skap som har huvuduppgift att lugna och omfamna individer i en ständigt ökande komplex och osä-
ker värld 
 
Fram till början av 1980-talet existerade i princip endast ett perspektiv inom fältet organisationskom-
munikation (Jablin & Putnam, 2001). 1981 presenteras två nya perspektiv inom ämnet, det tolkande 
och det kritiska perspektivet. Bakom dessa alternativa perspektiv fanns två principiella motiv (Jablin 
& Putnam, 2001);  

- En önskan om att växa från det dominerande ledningsperspektivet och en strävan efter att bli 
ett eget ämne skilt från företagsekonomi.  

- Ett ökat missnöje med den dominerande metodologin inom fältet, en strikt empirism eller po-
sitivism med betoning på orsak och verkan effekter, operationalisering av variabler, kategori-
sering av data, objektivitet och kvantitativa analyser.  

 
Kent Asp beskrev tydligt skiftningen i budskapets relevans och påverkan genom olika tidsepoker i 
sin avhandling Mäktiga massmedier (1986). Hans kategorisering av utvecklingen i tre delar motsvar-
ar vår historiska återblick där har började med perioden under effektforskningen där fokusen var 
centraliserat på budskapets innehåll och dess påverkan.  Asp fortsatte sedan vidare till en period han 
kallade de maktlösa medierna där budskapets relevans blev avhängande av situationer och omstän-
digheter (Asp, 1986). Slutligen skrev han att dagens kommunikationsforskning koncentrerar sig på 
att analysera olika synsätt för att hitta relevans på nivåer som struktur, innehåll, långsiktighet och 
kognitiva påverkanseffekter (Asp, 1986).  
 
Idag definieras organisationskommunikation vanligtvis som organisationers interna formella och in-
formella kommunikation (Jablin & Putnam, 2001). Dagens kommunikationsforskning tittar till såväl 
struktur, innehåll som mottagare och långsiktiga och kognitiva förändringar (Miller, 2009). Flera 
forskare har gjort olika försök att dela in fältet, ett exempel är Krone, Jablin och Putnam som har i-
dentifierat fyra olika perspektiv: mekanistiskt, psykologiskt, tolkande-symboliskt och system-inter-
aktionistiskt (Jablin & Putnam, 2001 samt Miller, 2009). Ett annat exempel är Putnam m.fl. som har 
identifierat sex stycken metaforer inom fältet; kanal-, lins-, länk-, utförande-, symbol-, röst- och dis-
kursmetaforen (Miller, 2009).  
 
Teori 
Kommunikation är en av de viktigaste funktionerna för att vi människor ska fungera. Med hjälp av 
vårt språk – verbalt och icke verbalt – tänker vi, utbyter idéer, tankar och information, skapar och å-
teranvänder kunskaper, underhåller, ger instruktioner, vägleder och undervisar (Nilsson & Walde-
marsson, 2007).  
 

Moderna traditionen 
Fram till början av 1980-talet existerade ett dominerande perspektiv inom fältet organisationskom-
munikation, det modernistiska perspektivet (Jablin & Putnam, 2001). I den gamla organisationsvärl-
den var kommunikationen en variabel som påverkade individers motivation och organisationers pro-
duktivitet och klimat (Miller, 2009). Taylors Scientific Management hade en transmissionssyn på 
kommunikation (Hård af Segerstad, 2002). Information transporterades genom organisationen enligt 
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löpandebandprincipen via viss bestämda kommunikationskanaler. Företagsledningen spred informa-
tionen för att se till att medarbetarna var välinformerade (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Den tradition-
ella organisationen baserades på en enkelriktad, hierarkisk och formell kommunikationsprocess, en 
linjär process mellan sändare och mottagare (Lima, 2005). Enligt denna syn på kommunikationsflö-
det i ett företag startade huvudflödet i toppen av organisationen och informationen spreds sedan ned 
genom hierarkin på olika sätt, se figur 1 (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Ledningskommunikationen 
ansågs traditionellt vara den viktiga kommunikationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Traditionell syn på informationsflödet 
 
Information följde organisationsstrukturen. Taylor var noga med att kommunikationen skulle ske 
tjänstevägen och begränsas till befälskedjan. Kommunikationen var arbetsrelaterad och enkelriktad 
och bestod av klara instruktioner och order (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Informationen i detta sam-
manhang betraktades utifrån två grundläggande dimensioner; förståelighet och övertalningsförmåga 
(Miller, 2009). Eftersom man negligerade människors tolkningar av informationen, utgick ifrån att 
medarbetarna var tabula rasa, lades allt krut i stället på att förflytta informationen så effektivt och så 
snabbt som möjligt (Lima, 2005). Dessutom lades det ner mycket arbete på att formulera tydliga och 
effektiva budskap med direkt verkan. Frågor som ”vad ska sägas?” och ”hur ska det sägas?” stod i 
fokus (Miller, 2009). Stimulis var det välformulerade budskapet och responsen var mottagarens ”rät-
ta” tolkning. 
 

Tolkande traditionen 
De senaste två decennierna har många organisationsforskare vänt sig mot den moderna traditionens 
syn på organisationer och kommunikation (Jablin & Putnam, 2001). Transmissionskommunikation 
kan varken fånga in de omfattande kommunikationsprocesserna i en organisation eller anpassa verk-
samheten till den komplexa, föränderliga omvärlden som vi numera lever i (Jablin & Putnam, 2001). 
Organisationspsykologen Karl E. Weicks teorier motsätter sig både mot att organisationer uppfattas 
som ett stabilt system i en konkret miljö samt att kommunikation är en separat process som sker i or-
ganisationen (Miller, 2009). Han ser organisationer som relationer mellan människor och relationer-
na kräver kommunikation för att kunna utvecklas och existera (Miller, 2009). Den kulturorienterade, 
eller tolkande, traditionen inom organisationskommunikation ser organisationen som en kultur sna-
rare än en institution eller en struktur (Jablin & Putnam, 2001). Man har invändningar mot den mo-
dernistiska traditionens syn på organisationen som ett objektivt fenomen. Man ser snarare organisa-
tionen som ett subjektivt fenomen i den meningen att människan konstruerar och rekonstruerar den 
sociala verkligheten med hjälp av kommunikation (Putnam & Maydan Nicotera, 2009). Weick har 
systemteorin som en viktig utgångspunkt, men han anser att det inte existerar en konkret och objek-
tiv omvärld utan att verkligheten är en social konstruktion som har skapats genom förhandlingar och 
underförstådda uppfattningar (Weick, 1995). Därmed blir den avgörande faktorn hur människor till-
skriver verkligheten olika meningar, alltså hur man förstår och uppfattar omvärlden (Lima, 2005). I 
denna tolkningsprocess har kommunikation en stor betydelse. Målet med de organisationsprocesser-
na som hela tiden sker, är att minska den tvetydighet som finns i informationen i och runt organisa-
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tionen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Centralt för denna tolkande tradition är symboler, betydelser 
och organisationskultur, förutom kommunikation. Weick går till och med så långt att han påstår att 
en organisation upphör om inte kommunikation existerar i verksamheten (Weick, 1995).  
 
Dagens organisationer befinner sig i en komplicerad värld, där det blir allt viktigare med informa-
tion, inte att det behövs mer information utan att den information som ges också tas emot (Nilsson & 
Waldemarsson, 2007). Till skillnad från den moderna traditionens linjära kommunikationssätt ser 
dagens organisationskommunikation mer komplicerad ut. Flödet av kommunikation sker i olika rikt-
ningar, vertikalt och horisontellt, se figur 2 (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Företagets kommunikation i verkligheten 
 
I dagens informationssamhälle råder ett enormt informationsflöde och detta har bidragit till att det 
blivit allt viktigare att utforma och strukturera informationen till mottagaren (Jacobsen & Thorsvik, 
2008). Weick anser att människan saknar bestämda, stabila åsikter och attityder, då vår förståelse av 
verkligheten är sociala konstruktioner som utvecklas i utbyte med andra (Weick, 1995). Denna syn 
på kommunikations kallas vanligen för den meningsskapande synen (Johansson & Heide, 2008). En-
ligt denna syn på kommunikations är målet med kommunikationen att försöka nå ut med ett medde-
lande i tid och rum. Effektiv kommunikation handlar därför inte om hur mycket som kan sägas utan 
om hur mycket som kan utelämnas (Johansson & Heide, 2008). En effektiv kommunikation kräver 
koordinering (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Planerad kommunikation är en benämning för det for-
mella informationsarbetet som fungerar som ett målinriktat strategiskt ledningsinstrument för den in-
terna och externa informationen (Johansson & Heide, 2008). Medveten kommunikation är den res-
pons du får. Om du alltid gör det du alltid gjort, får du det som du alltid fått. Medveten kommunika-
tion är att bli mer samstämmig i hela kommunikationen där tydlighet och kongruens är grunden 
(Miller, 2009). Samstämmighet kan delas in i följande tre delar (Nilsson & Waldemarsson, 2007); 

- Semantisk kongruens betyder att budskapet inte är motsägelsefullt genom att själva orden till 
sin betydelse säger emot varandra. 

- Verbal kongruens betyder att det finns en överensstämmelse mellan orden och det som man 
visar, med kroppsspråk, mimik, gester och blickkontakt. Det verbala och det icke-verbala 
budskapet är alltså detsamma.  

- Lingvistisk kongruens menar att det tydliga budskapet har också kongruens mellan det som 
sägs och hur det sägs genom tonfall, tempo, betoningar pauseringar och andra små tecken 
som kan tydas. 

 
Kritiska traditionen 

Organisationen är en organism, i ständig utveckling och anpassning mot omvärlden, där verkligheten 
är komplex och många gånger kaotisk och det är omöjligt för någon av oss att förstå allt som sker 
omkring oss, därför försöker vi förstå en liten bit av verkligheten (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Vi 
skiljer på två olika former av verklighet; den objektiva och den subjektiva (Putnam & Maydan Nico-
tera, 2009). Den verklighet som vi alla kan förstå är den subjektiva verkligheten. För att skapa denna 
förståelse utgår vi ifrån våra tidigare erfarenheter, kunskaper, åsikter, normer och värderingar (Ja-
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cobsen & Thorsvik, 2008). Vi skapar också vår egen verklighet, så som vi uppfattar det, genom 
kommunikation (Putnam & Maydan Nicotera, 2009). Genom att använda språket och sätta ord på det 
som händer runt omkring oss skapar vi förståelse och mening för det som sker (Nilsson & Walde-
marsson, 2007). Därmed blir vårt tänkande en social process och kommunikationen en social kon-
vention som uppstår bland en grupp människor (Weick, 1995). Den objektiva verkligheten kan vi 
uppfatta genom våra sinnen och förstå genom vårt språk och dess symboler (Nilsson & Waldemars-
son, 2007). Det är viktigt att poängtera att orden har olika betydelse för olika människor. Den kritis-
ka traditionen som är en utveckling av den kulturorienterade traditionen, beskriver framförallt dessa 
socialkonstruktivistiska tankarna (Jablin & Putnam, 2001). Man betonar makt och kontroll som ock-
så är del av den huvudtes som traditionen bjuder. Alla i en organisation har makt då alla är ömsesid-
igt beroende av varandra, dock är makten olika beroende på position, roll, kön, utbildning, sociala 
nätverk samt retorisk förmåga (Jablin & Putnam, 2001). Makt är därmed något perceptuellt som ska-
pas och förstärks genom kommunikation. Foucault påstod att makten styr och kontrollerar männi-
skor genom kontroll av deras själ (Foucault, 1998). Denna kontroll sker genom uppfostran och socia-
lisering in i en viss kultur och därmed ofta är dold och underförstådd. Denna reproduktion av verk-
ligheten sker i organisationer där kommunikation används som ett maktmedel. Kommunikationen 
avgör vilka verklighetsbilder blir tillgängliga och vilka bilder låses och därmed begränsar organisa-
tionsmedlemmarnas verklighetsuppfattning.  På detta sätt skapas och vidmakthålls sociala och poli-
tiska strukturer. Det kritiska perspektivet kan ses som en uppmaning till ett mer reflexivt tänkande 
kring för givet tagna tankar, idéer, handlingsmönster och institutioner. Målet är att medvetandegöra 
de dolda samt de tagna för givna sociala och tekniska strukturerna och påvisa hur dessa ger olika för-
utsättningar till påverkansmöjligheter i en organisation. 
 
Studiens uppläggning 
Vår valda organisation är en global högteknologisk verkstadskoncern och har en världsledande posi-
tion inom tre utvalda affärsområden; metallbearbetning, materialteknik, gruv- och anläggningsindus-
tri. Vi kom i kontakt med ett av affärsområdena och har sedan april 2009 observerat en lednings-
grupp på daglig basis. Vi har iakttagit deras livsvärldar, hur de agerar och reagerar i löpande arbets-
vardag. Vi har noterat hur organisationsstrukturen styr ledningsgruppen och hur ledningsgruppens 
beslut påverkar i sin tur organisationsstrukturen. Vi har registrerat hur formella och informella beslut 
tas och utövas. Under alla dessa observationer har vi märkt hur den interna kommunikationen påver-
kar och påverkas av varje aktion, reaktion, beslutstagning och beslutsutövning. För att tydliggöra hur 
det interna upplevelsen tar sig i form i yttre beteende genom intern kommunikation har vi valt att un-
dersöka en specifik händelse och har följt denna hela vägen genom organisationshierarkin. Vi har ä-
ven valt att intervju personer som direkt berörs av ledningsgruppens beslutsprocess och organisation-
ens interna kommunikation för att ytterliggare kunna matcha ledningsgruppens upplevelser mot de-
ras och organisationens beteende. Då dessa upplevelser har vi fått beskriven till oss verbalt har detta 
material resulterat i en text där kvalitativ analysmetod lämpade sig väl. Livsvärldar är subjektiva 
upplevelser, åsikter, tankar och känslor. Subjektiviteten är även en viktig och styrande del i den soci-
ala interaktionen. Vi har valt att arbeta med sociogram som tydliggjorde visuellt de relationer, vilka i 
mångt och mycket kan ses som tyst kunskap, som fanns i denna ledningsgrupp för att kunna kartläg-
ga denna sociala interaktion. För att förstå den interna kommunikationen, har vi valt att fokusera vå-
ra forskningsfrågor kring den hierarkiska förändringen av budskapets relevans samt dess beroende 
och påverkan av våra informanters och respondenters inre upplevelser och yttre beteenden. Vi be-
traktade kommunikation som en process som resulterar i en subjektiv reaktion hos den interageran-
de. Vi funderade kring hur sambanden mellan själva kommunikationen och reaktionen fungerar där 
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ett budskap avkodas och tolkas samt i vilka kontext dessa sker. Utifrån dessa tankar konkretiserade 
vi våra forskningsfrågor.  
 
Huvudfrågeställningar 
– Hur ser budskapets relevans ut genom hierarkin i den undersöka organisationen? 
– Vilka upplevelser ger skillnaderna i budskapets relevans upphov till? 
– Vilka beteenden ger skillnaderna i budskapets relevans upphov till? 

 
Metod 

Vi valde en kvalitativ datainsamlingsmetod och en kvalitativ analysmetod där resultatet presenteras 
som en text.  
 
Respondenter 
Två olika urval av respondenter användes. Eftersom en process inom personalområdet undersöktes, 
intervjuades personer som arbetar med personalfrågor på daglig basis och en ledningsgrupp som tar 
beslut om hur verksamheten ska styras observerades, bl.a. utifrån personalarbetet. Vi har dessutom 
kompletterat dessa undersökningar med en observation av en specifik situation kopplat till en pro-
cess inom personalområdet. Nedan beskrivs resultaten av urvalsförfaranden har skett för dessa tre 
kompletterande undersökningar. Vår intervju undersökning inkluderade sex deltagare. Samtliga hade 
en svensk kulturell bakgrund och utgjorde därmed en relativt homogen grupp. För att säkerställa en 
bred spännvidd i intervjudata, har vi valt ut respondenter på olika hierarkiska nivåer inom personal-
området. Vi valde ut fyra undersökningspersoner som var män och tre som var kvinnor. Vidare hade 
de olika grad av utbildning, olika hierarkiska positioner och kommer från olika sociala förhållanden 
(tabell 1).  
 

Tabell 1. Intervjurespondenternas ålder, kön och hierarkisk befattning. 
Kön Ålder Hierarkisk nivå Befattning Antal anställda Benämning 
Man 35-40 5 Personalman 50 R1 
Kvinna 30-35 5 Personalkvinna 200 R2 
Man 55-60 5 Personalman 150 R3 
Kvinna 45-50 4 Personalchef  15 R4 
Kvinna 45-50 4 Personalchef  650 R5 
Man 50-55 3 Personalchef  4500 R6 

      R=respondent 
 
Vår observationsundersökning inkluderade nio deltagare. Då alla dessa informanter tillhörde en och 
samma ledningsgrupp förblev gruppen homogen. Även den kulturella bakgrunden, könsfördelningen 
och åldersstrukturen gav oss ett homogent undersökningsunderlag. Däremot hade medlemmarna oli-
ka grad och olika nischer på utbildning, olika arbetslivserfarenhet, olika verksamhetsområdesansvar 
och kommer från olika sociala förhållanden (tabell 2). 
 

Tabell 2. Observationsinformanternas ålder, kön och hierarkisk befattning. 
Kön Ålder Hierarkisk nivå Befattning Benämning 
Man  45-50 2 Exekutiv Vice VD  I1 
Man  55-60 2 Exekutiv Vice VD  I2 
Man  55-60 2 Exekutiv Vice VD  I3 
Man  50-55 2 Exekutiv Vice VD  I4 
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Man 55-60 2 Exekutiv Vice VD  I5 
Man 45-50 2 Exekutiv Vice VD  I6 
Man 50-55 2 Exekutiv Vice VD  I7 
Kvinna 35-40 2 Exekutiv Vice VD  I8 
Man 60-65 1 Verkställande Direktör  I9 

              I=informant 
 
Instrument 
Intervju var en självklar val för vår datainsamling, då vi var intresserade av respondenternas upple-
velser, tankar, känslor, reflektioner och åsikter - deras livsvärldar. I vår semistrukturerade intervju-
mall undvek vi dubbla, ledande och värderande frågor. För att få både en bred och djup data samt få 
en inblick i hur personalarbetet är uppbyggt och hur det faktiskt fungerar, valde vi att dela in inter-
vjun i olika områden; struktur, aktiviteter, bemanning, kompetensutveckling och personalomsätt-
ning. Strukturkapitlet gav oss en grundläggande bild över ramverket för verksamhetens personalen-
het. Genom att ställa frågor som ”kan du kortfattad beskriva verksamhetens omfattning?” samlade vi 
in information om organisationsstruktur, vägar för rapportering samt den aktuella uppdelningen i hi-
erarki, storlek, kön och ålder. Aktivitetsavsnittet hjälpte oss att forma en bild av ansvar- och befo-
genheter, beslutsvägar samt hur verksamheten drivs genom processer och nyckeltal. Frågor som 
”kan du beskriva vilka arbetsuppgifter föreligger?” var aktuella i detta stycke. Avsnittet för beman-
ning handlade om hur man hanterar beläggning i organisationen. Vi fick upplysning om regelverk 
och policys som stödjer dessa personalsysslor är vi ställde frågor om statistik och avvikelser från 
beskrivna regelverk. I biten kring kompetensutveckling blev vi upplysta genom frågor som ”hur be-
döms nyttan av kompetensutveckling?” kring hur kostnader budgeteras, företagsutbildningar nomi-
neras, genomförs och uppföljs. Det sista kapitlet kring personalomsättning gav oss en bild av hur rö-
relserna sker lokalt och internationellt samt hur de mäts. Exempel på frågor var ”hur mappas kritiska 
positioner och kompetenser i organisationen?”. 
 
För att få en kompletterande bild av hur personalarbetet bedrivs vände vi oss till de som bestämmer 
och styr organisationen, ledningsgruppen. Här valde vi observation som ett passande verktyg. Vi ob-
serverade denna grupp under en längre tid, nästan två år. Vi fick delta ledningsgruppens operativa 
veckomöten, där löpande aktiviteter hanterades och togs beslut om. I nästa steg fick vi närvara i mö-
ten där en utökad ledningsgrupp med tre hierarkiska nivåer var representerade. I dessa möten fokuse-
rades i majoritet kring rapportering kring det finansiella och kring den befintliga marknadssituation-
en. Slutligen fick vi följa med på kvartalsmöten där verksamhetens matris var fullt företrädd. Här av-
handlades strategiska frågeställningar i majoritet utifrån ett informationsperspektiv. I dessa observa-
tioner stod våra informanters medvetande, upplevelser och känslor i centrum. Vi grundade vår infor-
mationssamling på observation av människors ord, handlingar samt kroppsspråk och försökte beskri-
va situationen som den upplevdes av objektet.  
 
Procedur 
För att säkerställa en hög kvalitet i både datainsamling och databearbetning försäkrade vi ett öppet 
förhållningssätt genom hela uppsatsarbetet. Med observationerna registrerade vi vad som hände och 
studerade deltagarnas omedvetna processer. Vi använde ostrukturerade observationer, med andra ord 
har inte vi i förväg bestämt oss vad som ska analyseras i det observerade. Då vi observerade naturli-
ga situationer kan vår observation kallas för fältobservation. Vi valde att genomföra en deltagande 
observation för att kunna smälta in i gruppen och inte orsaka spända och tryckande situationer. För 
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den semistrukturerade intervjumallen använde vi, till att börja med, öppna och breda frågeformule-
ringar för att inte begränsa individen och därmed riskera att gå miste om, för individen, viktiga as-
pekter. Vi distribuerade intervjumallen till samtliga respondenter i förväg för att ge möjlighet för den 
som ville och kunde förbereda sig. Individuella möten bokades in, där vi anpassade oss efter deras 
tillgänglighet i största möjliga mån. Vid intervjutillfället försäkrade vi att vi fick sitta helt ostört och 
tiden var generöst tilltagen för att ge utrymme för reflektioner och eftertankar. För att skapa ett 
lämpligt klimat i form av öppenhet och tillit började vi dialogen med att diskutera etiskt förhåll-
ningssätt, konfidentialitet samt syftet och målen med intervjutillfället. Vi kalibrerade även respon-
dentens och våra förväntningar på mötet men även om vad resultatet kommer att användas till samt 
på vilket sätt. Vi lade stor vikt vid att respondenten upplevde mötet både komfortabelt men också 
intressant och spännande. Respondenterna uttryckte sig fritt, använde sina egna ord och sina egna 
subjektiva beskrivningar. Vi etablerade en förutbestämd struktur bestående av ett antal färdigformu-
lerade frågor medan struktureringen skedde under själva intervjuerna och kompletterades av följdfrå-
gor och nya frågor under intervjuernas gång. Vi agerade engagerade och stödjande men säkerställde 
att vi inte medvetet påverkade respondenterna genom att berätta om sina egna erfarenheter eller åsik-
ter om det som avhandlades. För att kunna behålla det öppna klimatet var det viktigt att vi visade och 
agerade utifrån en okritisk och tillåtande attityd, vi visade empati men inte sympati. För att bekräfta 
vad vi har fångat upp under mötets gång avslutade vi med en kort sammanfattning som respondenten 
hade full möjlighet att kommentera. Utöver detta bad vi om återkoppling på hur respondenten upp-
levde själva intervjun. Samtliga möten spelade vi in och transkriberade. Ett utkast av intervjun distri-
buerades sedan till alla respondenter för möjlighet till justering och komplettering. På detta sätt fick 
vi även en godkännande av intervjuinnehållet.  
 
Enligt den hermeneutiska cirkeln finns en växelverkan mellan kontext och innehåll, del och helhet 
samt mellan förståelse och förförståelse (Alvesson & Skjödberg, 1994). För att kunna hålla en hög 
nivå på öppenhet och förutsättningslöshet har vi aktivt arbetat med att inte medvetet bära på förutfat-
tade meningar eller hypoteser. För att kunna explicitgöra våra förförståelsen har vi, under resans 
gång, lagt en stor mängd energi och tid för reflektioner, koordinering och för att lära känna varandra.  
Utifrån en trianguleringssynpunkt har vi haft möjligheter att samla in information från olika synvink-
lar då vi använde både observationer, intervjuer och har studerat en specifik händelse. Vi har även 
iakttagit ledningsgruppen i olika konstellationer. För att säkerställa att vi har uppfyllt syftet har vi 
bedömt resultatet utifrån aspekter som värdefullt, meningsfullt, användbart och innebördsrikedom. 
Vi har aktivt sökt efter avvikande data och argumenterat utifrån en kombinerad logisk och empirisk 
förhållningssätt. När det gäller generalisering har vi baserat detta på valt ämne och vald population, 
inte på mängd eller på frekvens i informationen. Utifrån en trianguleringssynpunkt har vi haft möj-
ligheter att analysera informationen från olika synvinklar då vi använde teorier både kring organisa-
tionskommunikation och organisationsstruktur för att tolka och förstå resultat, men har även haft till-
gång till olika analysverktyg som MCA och sociogram. Vi har undersökt människors upplevelser 
och då blir det orealistiskt att påstå att vi inte har motsägelser i vårt resultat. Däremot, utifrån ett ko-
herenskriterium, har vi lagt möda på att själva beskrivningen och tolkningen är logiskt sammanhän-
gande.  
 
Dataanalys 
Vi delade upp vår analysprocess i tre delar; tolkning, strukturering och komprimering. I tolknings-
fasen skapade vi vår förståelse genom att använda oss av våra egna livsvärldar eftersom vår förståel-
se är beroende av våra kunskaper, erfarenheter, arv, uppfostran, förväntningar, mål och känslor. Vi 
konstaterade också att våra tolkningar är beroende av sammanhanget i både livsvärlden men också i 
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den situationen som budskapet gavs. Under struktureringen ordnade och sorterade vi vårt material på 
ett sätt som gav oss förståelse och mening. Genom att integrera och differentiera delade vi in materi-
alet i olika enheter och försökte hitta samband utifrån sammanhang mellan enheterna och helheten. 
Efter att vi har strukturerat vårt material påbörjade vi en omarbetning, en sammanfattning och en 
komprimering. Vi behövde reducera mängden av vårt material så den blev hanterbar inför denna rap-
port utan att för den delen förlora innehållsrikheten, relevansen och meningsfullheten. Genom att hit-
ta gemensamma nämnare under strukturering påbörjade vi en sorts generalisering som vi fortsatte 
med under komprimeringen. Resultatet blev en mer övergripande text. Vår analys av intervju under-
lagen gjorde vi med hjälp av metoden MCA och bygger på Husserls fenomenologiska psykologi. 
MCA finns i digitaliserad form som ett statistik verktyg, kallad Minerva. Vi kom i kontakt med 
MCA och Miverva genom universitetslektorn och docenten Roger Sages vid Lunds universitet. Me-
toden används för att analysera meningen i ett budskap. Genom i första steg dekonstruktion som åt-
följs av analys samt slutligen rekonstruktion byggs ett syntetiserat resultat. Vilka steg som används 
beror på vad man ska undersöka, i vår undersökning har vi använt oss av Epochen samt den fenome-
nologiska reduktionen. 
 
I och med att kvaliteten i analysmetoden är beroende av en ostyrd och fri text byggde vi vår intervju-
mall på breda och öppna frågeställningar just för att inte begränsa respondenten genom frågan på nå-
got sätt utan så att respondenten kan svara som han eller hon vill och har förstått det. Epochen är ett 
sätt att lyfta fram meningen med objektet istället för att fokusera på objektet i sig (Karlsson, 1995). 
Här använde vi respondenternas svar, vi ändrade inte och rättade inte textmassan för att kunna behål-
la det i sin råa form. Precis så som respondenten har svarat har den förstått det, utan våra förförståel-
ser, kunskaper, uppfattningar eller annat som kunde färga svaret. Genom att medvetet sätta dessa på-
verkansfaktorer åt sidan kunde vi komma oss våra respondenter så nära som möjligt. För att kunna 
göra detta rent praktiskt delade vi upp texten i mindre bitar eller meningsenheter (figur 3).  
 

 
Figur 3. Längre intervjurespons uppdelad i meningsenheter. 

 
Genom att korta textstycken kunde vi tydligare se mönster och transparens i texten för att kunna ana-
lysera det vidare. I nästa fas identifierade vi modaliteter. En modalitet är förutsättningen för att en 
meningsenhet kan finnas (Karlsson, 1995). En modalitet kan vara av olika slag t.ex. subjekt eller af-
fekt. Dessa beskriver individens existentiella sätt att vara i världen och därmed ger det oss en förstå-
else om individens upplevelse- och erfarenhetsformer (Karlsson, 1995). Vi lade tonvikten hur någon-
ting uttrycks och inte vad som uttrycks. Modaliteterna hjälpte oss att hitta den djupaste delen av sub-
jektiviteten. Figur 4 visar modaliteten ”Clearity” och dess underkategorier. 
 

 

Figur 4. Undersökningens modaliteter samt modaliteten ”Clearity” och dess underkategorier. 
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Som figur 4 visar har vi valt ut sex olika modaliteter som hjälpte oss med meningsanalysen. I följan-
de tabell redogör vi för de modaliteter vi använt samt den betydelse vi lagt i dessa. 
 

Tabell 3. Modaliteterna Belief, Function, Affect, Property, Subject och Clearity samt dess 
underkategorier. 

Modalitet – Belief Förklaring
Doxa-affirmation Meningsenheten är uttryckt utan någon tvekan. Personen är säker på någonting. 
Possibility Någonting är möjligt. 
Probability Någonting är inte säkert, men troligt. 
Question En fråga är ställd om någonting. 
Doxa-negation Någonting är inte känt för personen. Personen säger att han/hon inte vet. 
Modalitet – Function  
Perceptive Meningsenheten är uttryckt i konkreta och specifika termer (fakta). 
Signitive Meningsenheten är uttryckt i abstrakta termer (tolkning). 
Imaginative Meningsenheten kräver föreställningar av någonting som inte existerar (hypotes) 
Modalitet – Affect  
Positive Meningsenheten är uttryckt med en positiv affekt/känsla. 
Neutral Meningsenheten är uttryckt med neutral känsla/affekt eller utan någon affekt. 
Negative Meningsenheten är uttryckt med en negativ affekt/känsla. 
Modalitet – Property  
Mine Någonting tillhör ”mig”. 
Yours Någonting tillhör ”dig”/”er”. 
His Någonting tillhör ”honom”. 
Hers Någonting tillhör ”henne”. 
Its Någonting tillhör ”det”. 
Ours Någonting tillhör ”oss”. 
Theirs Någonting tillhör ”de”. 
Others Någonting tillhör ”andra”. 
Not stated Ingenting är sagt om tillhörighet. 
Modalitet – Subject  
I ”Jag” är subjektet i meningsenheten 
You ”Du” är subjektet i meningsenheten 
We ”Vi” är subjektet i meningsenheten 
He ”Han” är subjektet i meningsenheten 
She ”Hon” är subjektet i meningsenheten 
They ”De” är subjektet i meningsenheten 
One-All Alla eller alla i en specifik kontext, skulle kunna vara subjektet. 
Unspecified Subjektet i meningsenheten är inte specificerat. 
Modalitet – Clearity  
Distinct Meningsenheten är uttryckt utan tvekan och med tydlighet 
Ambiguous Meningsenheten är uttryckt med ambivalens 
Unclear Meningsenheten är uttryckt med tvekan och med otydlighet 

 
Efter att ha definierat modaliteterna som syns i tabell 3, fortsatte vi analysarbetet genom den feno-
menologiska reduktionen, vi försökte fragmentera en individs förförståelse. Passiva synteser skapar 
det givna och ligger sedan till grund och färgar individens uppfattning av objektet just nu (Karlsson, 
1995). Meningsenheterna innehöll information om dessa tidigare synteser. Genom att analysera me-
ningsenheterna kunde plocka fram olika betydelser, s.k. partiell intention. Figur 5 visar ett exempel 
på hur vi kopplade ihop meningsenheterna med de definierade modaliteterna.  
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Figur 5. Undersökningens modaliteter kopplade till definierade meningsenheter. 

 
Det viktiga vid detta skede var att betrakta alla partiella intentioner likvärdiga. Vi delade upp de par-
tiella intentionerna i entiteter och predikat, se figur 6. Entiteter var individens verklighet och predi-
katet individens individuella sätt att tala om entiteten, vilket tillsammans bildade den noematiska 
kärnan (Karlsson, 1995).  

 

 
Figur 6. Partiella intentioner uppdelade i entiteter och predikat. 

 
När vi sedan kopplade modaliteterna till detta, kunde vi forma det Husserl kallar den kompletta noe-
mat eller den fulla betydelsestrukturen. Det är denna betydelse som individen svarat med egna ord på 
frågan så som individen har förstått den (Karlsson, 1995). Figur 7 visar hur denna struktur ser ut uti-
från modaliteten Clearity. 
 

 
Figur 7. Noemat utifrån modaliteten Clearity. 

 
Avslutningsvis har vi valt att tolka underlaget utifrån resultatet genom de samband som visualiserade 
sig för oss.  
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Analysen av våra observationer gjorde vi genom sociogram. Sociogram är en nätverksanalys som vi-
suellt visar befintliga relationer.  Diagrammet som avbildar sociala kontakter i en grupp, kan visa 
struktur och mönster i en grupps agerande till varandra, sätt att få inflytande socialt samt kommuni-
kationsvägar. Forskarna Everett Rogers och Agarwala-Rogers (1976) har vidgat och förnyat detta 
angreppssätt som de kallar nätverksanalys. Genom sociogram kartläggs företags informella kontakt- 
och kommunikationsmönster. För att hitta en trend i de observationer som vi har samlat på oss sedan 
våras 2009 har vi valt att etablera ledningsgruppens sociogram. Genom att studera vi vilka som um-
gås med vilka, vem som talar med vem fick vi fram en social gruppstruktur. Vi använde sociogram-
tekniken på tre olika nivåer, eller dimensioner. Vid den första nivån fokuserade vi på att identifiera, 
att urskilja informella subgrupper inom ledningsgruppen helt enkelt genom observation av individer-
nas beteende sinsemellan. När detta var etablerad kvantifierade vi informationen. På denna nivå in-
riktade vi oss på att genom antalet relationer mellan individer utröna hur sammansvetsad gruppen är 
genom att jämföra gruppmedlemmarnas relationer till övriga individer i organisationen. Vi utgick i-
från regeln att ju mer sammansvetsad gruppen är, desto fler relationer mellan individerna och desto 
färre med övriga inom organisationen. Under den slutgiltiga fasen analyserade vi kvalitetsnivån. Ge-
nom att studera relationernas kvalitet härledde vi om gruppen till exempel är av social eller av instru-
mentell karaktär. Vi observerade ifall gruppen styrs av en ledare som de andra frågar till råds och 
som bestämmer vad som skall göras eller hur det skall göras – eller om den var en social grupp som 
samtalar och umgås utan att verksamheten är inblandad eller någon leder. För att studera informa-
tionsflödet i organisationen valde vi att använda på nytt sociogramtekniken. Vi studerade vilka per-
soner vidarebefordrar information, vilka personer tolkar informationen för andra eller till vem går 
man för att få reda på olika saker.  

Resultat 
Utifrån observationerna väljer vi att titta på den sociala relationen i ledningsgruppen i tre steg i föl-
jande sociogram. I den initiala identifikationsnivån kan vi se flera subgrupper i ledningsgruppen, se 
figur 8. 

 
Figur 8. Sociogram, nivå 1. Identifikation av subgrupper inom undersökta ledningsgruppen. 

 
Sociogrammet i figur 8 visar att informanterna I6 & I8 bildar en fast subgrupp med varandra och 
med I9. I7 och I4 har vardera i en fast subgrupp med I9 men också är i tillfällig grupp med varandra. 
I3 och I1 befinner sig i en tillfällig grupp ibland men inga andra former av grupper samtidigt som I5 
och I2 ingår inte i några subgrupper. De som befinner sig i fasta subgrupper också formar andra sub-
grupper, fasta eller tillfälliga medan de som ingår i enbart en tillfällig subgrupp inte verkar forma el-
ler ingå i andra subgrupper. De som befinner sig i någon slags fast subgrupp står närmare I9 än de 
som inte befinner sig i fasta subgrupper. På sociogrammets andra nivå undersöker vi antalet relation-
er och jämföra gruppmedlemmarnas relationer till övriga individer i organisationen. Figur 9 beskri-
ver kontaktytor mellan samma ledningsgrupp och övriga organisationen som består av ledningsgrup-
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pens egna enheter i form av stabsfunktioner, olika produktionsområden (visas lodrätt i matrisen) och 
olika säljområde (visas vågrät i matrisen). Matrisen visar hierarkiska nivåer där den högsta hierarki-
nivån är högst upp i lodrät mening och längst till vänster i vågrät mening. 

   
Figur 9. Sociogram, nivå 2. Undersökta ledningsgruppens antal relationer med övriga 

organisationen. 
 
Sociogrammet i figur 9 visar att alla i ledningsgruppen har kontakter med den övriga organisationen, 
men att några informanter endast har kontakt med sina egna stabsgrupper. Vi kan också se att, föru-
tom ett undantag, har ledningsgruppsmedlemmarna kontakter endast med den högsta hierarkiska ni-
vån. Detta innebär att våra informanter följer den formella organisationsstrukturen då de inte etable-
rar några kontaktytor med de övriga hierarkinivåerna i organisationen. Framförallt är det primärt 4st 
informanter, I7, I4, I3 och I1, som kommunicerar med områdenas högsta hierarki. Under den slutgil-
tiga fasen i sociogrammet studerar vi relationernas kvalitet, i form av social eller instrumentell ka-
raktär, i ledningsgruppen. Sociogrammet i figur 10 visar de olika typ av relationer informanterna har 
med varandra.  

 
Figur 10. Sociogram, nivå 3. Kvalitetsnivåerna av relationerna hos undersökta ledningsgruppen.  

 
Ur sociogrammet kan vi se att informanter som har en social relation ligger närmare I9 än de övriga. 
Har informanterna en instrumentell relation så befinner de sig längre bort från kärnan och informan-
ten I1 som har en avbruten social relation med I9 befinner sig i cirkelns absoluta utkant. För övrigt 
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kan vi se att de subgrupper som vi identifierade i figur 8 kvarstår och typen av relationen avgörs på 
avståndet från I9.  
 
När vi vänder oss mot intervjuerna kan vi se utifrån MCA analysen att respondenternas språk är 
övergripande renodlat, formellt och avskalat, se tabell 4.   
 

 
Figur 11. Högsta värde på kategorier per modaliteter. 

 
Utifrån tabell 4 kan vi utläsa att nära 90 % av orden som används är neutrala inom modaliteten Af-
fects. Affekterna (affects) är neutrala och varken positiva eller negativa. Detta innebär att responden-
terna inte använder, med några få undantag, känslomässiga uttryck i intervjuerna. Genom att ha nära 
uteslutande endast doxa-affirmation inom modaliteten Belief kan vi se att respondenterna uttrycker 
sig på ett säkert utan tveksamheter. Även det höga resultatet perceptive i modaliteten Function pekar 
på att respondenterna uttrycker sig på ett konkret och specifikt sätt, man uttrycker fakta inte tolk-
ningar. Den lägre summan av modaliteten Clearity och funktionen distinct tyder på att mer än hälften 
av svaren är klara och tydliga. Tveksamheterna är kopplade direkt till otydligheter i organisations-
strukturen och beslutsvägar. De övriga två modaliteterna Property och Subject ger en liknande resul-
tat som förklarar att respondenterna talar oftast om den eller det. Subjektet i meningsenheterna är in-
te specificerade. Övergripande ser vi att respondenterna använder en språkdräkt som är neutral, säker 
och tydlig men väldigt allmän. De talar sällan värderande om någon och hänvisar inte till enskilda 
personer som subjekt utan refererar till det mer anonyma den/det och de. Man är otydlig med vem 
som är ”ägare” till den modalitet som uttrycks, man tycks undvika, medvetet eller omedvetet, ord 
som deras, vår, sin, min etc. Även vem eller vad som är subjektet i meningen är inte uttryckt, man 
undviker, medvetet eller omedvetet, ord som jag, du, han, hon. 
 
Utifrån vår observerade händelse kan vi se att den stressiga och kravfyllda situationen förstärker de 
subgrupper som vi identifierade genom sociogrammen. Exempelvis kan vi observera att beslut tas 
individuellt i eller i dessa subgrupper och informanterna förankrar inte dessa i hela ledningsgruppen 
innan dessa kommuniceras ut den övriga organisationen. Det formella språket som vi såg genom 
MCA analysen används också i detta sammanhang, till alla mottagare. I den mån det finns en etable-
rad relation används dessutom informellt språk som komplement till den formella. Vi kan också upp-
fatta att mottagare som endast har tillgång till den formella informationen p.g.a. avsaknad av etable-
rad relation till maktcentrat, lämnas ofta med övergripande och generell information där det finns ut-
rymme för subjektiv tolkning. Däremot mottagare som får informell information som tolkning får ä-
ven med informantens tolkning, attityd och värdering i budskapet. Budskapet är dessutom mycket 
mer nyanserat och innehåller fler detaljer.  När vi följer budskapets resa nedåt i organisationen ur-
skiljer vi skillnad i hur olika mottagare som har fått formell information respektive mottagare som 
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har fått informell information får förutsättningar att föra budskapet vidare. Mottagare som endast har 
tillgång till formell information tolkar budskapet subjektivt och försöker själv att hitta relevansen för 
att kunna i sin tur poängtera ut meningsfullheten i nästa led. Mottagare som har fått informellt bud-
skap som komplement kan i princip citera sändarens tolkning, attityder och värderingar neråt i sitt 
organisationsavsnitt. I och med detta består den originella relevansen i budskapet neråt i organisa-
tionen. Vi kan också se att ju längre ner i organisationen man kommer desto svårare att tydliggöra 
relevansen för varje mottagare. Vi märker att det blir lätt så att varje led skapar en version av den ur-
sprungliga relevansen och speciellt där det i majoritet finns endast en formell kommunikation blir re-
levansen urvattnad. Slutligen observerar vi att i vissa fall där den etablerade sociala relationen är 
stark används detta som ett medel för att kunna ta avstånd och i vissa fall kunna avvika från det for-
mella beslutet.  
 
Sammanfattning  
Utifrån observationer, intervjuer och undersökningen av den specifika händelsen konkluderar vi att 
(1) ledningsgruppen har flera subgrupper, (2) relationer med maktcentrat bygger och bibehåller for-
mell och informell maktstruktur, (3) relationer med maktcentrat används för att utöva individuell fri-
het från formella beslut, (4) olika information med olika detaljrikedom och innebörd ges i organisa-
tionen beroende på etablerad relation eller avsaknad av relation samt att (5) relevansen i information-
en är olika beroende på om relationen är formell eller informell.  
 
Anthony Giddens ansåg att maktutövning genom resurser reproducerar dominansstrukturer (Hatch, 
2002). Dahl beskriver (Hatch, 2002) det utmärkande draget av makt som relationsspecifik, att mak-
ten existerar i relationen mellan sociala aktörer snarare än inuti aktörerna. Den amerikanska sociolo-
gen Melville Dalton har visat att det flera olika källor till makt som inte har med den strukturella de-
finitionen av organisationen, i meningen formell respektive informell, vilket gör att individer längre 
ner i hierarkin kan besitta stor makt tack vare personliga egenskaper, expertis och möjlighet (Hatch, 
2002). Som beskrivet ovan så finns makten i relationerna snarare än i aktörerna och makt kan använ-
das på många sätt bland annat för egenintresse (Hatch, 2002) exempelvis individuell frihet från for-
mella beslut. Hatch (2002) diskuterar också att en differentiering i grupper i en organisation påverkar 
kommunikationen och samordningen. Här beskrivs att kommunikation stöds inom gruppen, den eller 
de vi har en relation med, men avsaknad av relationer utgör ett hinder för kommunikationen och 
samordningen. En sista sak, som vi tar upp här, som diskuteras i Hatch (2002) är relationen mellan 
en organisations komplexitet och kommunikation. Resonemanget går ut på att i komplexa organisa-
tioner, som vi uppfattar den undersökta organisationen, ökar behovet av kommunikation samtidigt 
som komplexiteten i sig utgör ett hinder för kommunikationen. 

 
Diskussion 

Tolkning och värdering av resultat 
Sociogrammen visar att inom ledningsgruppen är det tydligt att det finns flera subgrupper, där infor-
manterna genom sociala relationer bildar en maktkärna. Vi kan också se att de med social relation 
med varandra kommunicerar på ett mer informellt sätt än de som man har en instrumental relation, 
där informanterna använder en formell kommunikation. Inom den informella kommunikationen ut-
vecklar informanterna gemensamma definitioner av ord och språkplattformar (Nilsson & Walde-
marsson, 2007). Det kan leda till att vissa individer inom ledningsgruppen har svårt att kommunicera 
med varandra för att de har olika definitioner av ord och språkliga plattformar. Detta tillsammans gör 
att olika informanter får olika information där de borde ha fått samma information. På detta sätt att 
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kontrollera information genom att styra kommunikationen så kan informanter skapa sig individuell 
makt. Inom de fasta subgrupperna ges också möjligheter till att under större tidsrymd bygga och vid-
makthålla sina definitioner och språkliga plattformar och på detta sätt skapa en gemensam kommuni-
kation och en gemensam definition av verkligheten (Thorsvik & Jacobsen, 2008). Detta kan i sin tur 
göra att maktens kärna blir dem som tillsammans definierar den gemensamma verkligheten samt hur 
denna ska tolkas av övriga medlemmar (Thorsvik & Jacobsen, 2008). Dessa informanter kan på detta 
sätt få en större makt och påverkan i ledningsgruppen. De övriga informanterna släpps in inte in i 
maktkärnans informella kommunikation, vilket gör att de inte kan ta del av de definitioner av ord 
eller den språkliga plattformen som subgrupperna har etablerat.  
 
En annan slutsats som vi kan dra från sociogrammet var att delar av organisationen får och ger infor-
mation till flera olika ledningsgruppsmedlemmar från samma formella grupp. I dagens informations-
överflöd kan denna kommunikationsupprepning lätt leda till ineffektivitet och frustration. Dessutom 
kan ledningsgruppens sammanhållning och enhetlighet ifrågasättas och möjlighet ges ute i organisa-
tionen till att de olika informanternas budskap vänds mot informanterna och ledningsgruppen själva. 
I den specifika händelsen såg vi att några av informanterna valde att ta direktkommunikation med 
övriga operativa verksamheten. Då detta upprepas kommer dessa informanter att vara symboliska 
representanter för hela ledningsgruppen i sina kontakter och i viss mån blir ledningsgruppen syno-
nym med dessa specifika individer. Dessutom har dessa informanter stora möjligheter att ge sin sub-
jektiva tolkning och kan potentiellt förändra meningen med de beslut som tas av gruppen då de styr 
kommunikationen. Likadant kan de tolka och förändra den information som ges till de och vidarebe-
fordra en tolkad information till de övriga ledningsgruppsmedlemmarna som i sin tur kan ligga som 
underlag för olika beslut.  
 
När informanterna använder sig av en informell kommunikation så innehåller den tolkningar, affek-
ter, fler detaljer och ett rikare språk. Den informella kommunikationen kan jämföras med Jacobsen 
och Thorsviks (2008) definition av en organisation: ”mer teoretisk kan vi säga att en organisation är 
ett socialt system som är medvetet konstruerat för att uppnå bestämda mål”. Här träffar individer av-
tal av social art vilket antyder att de har någon form av social relation eller interaktion för att träffa 
avtalet (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Det är därmed viktigt att veta vem som i en informell kommu-
nikation mellan två individer har större makt, då det är sannolikt att den personen med mest makt får 
företräde till tolkning samt bättre förutsättning att framlägga sina känslor, attityder och värderingar 
(Miller, 2009). Dessa i sin tur kan skapa en förförståelse hos den andra parten och färga dess subjek-
tiva upplevelser (Miller, 2009). Informanterna kontrollerar varandra och andra med mindre makt ge-
nom tillgången till den gemensamma språkliga plattformen, vilket leder till maktcentrering. Knights 
och Roberts beskriver auktoritär makt som en kvalitet mellan individer, alltså att i en relation mellan 
två personer identifierar dessa individer den som har mest makt och accepterar medvetet påverkan 
från denna person med mer makt, vilket bygger på ett förtroende dem emellan (Miller, 2009). Det 
kan vara en anledning varför informanter inte släpper in andra i sina relationer då det skulle rubba 
tilliten dem emellan. Vi kan ha sett exempel på detta i våra intervjuer, då respondenterna valde hellre 
att använda en formell kommunikation med oss, utomstående, för att skydda sina relationer med led-
ningsgruppen. 
 
I tidiga organisationsformer var den formella kommunikationen automatisk, eftersom arbetet styrdes 
av kommunikation i form av ordergivning (Miller, 2009). De stora globala förändringarna innebär 
att organisationers tillvaro numera är komplex, föränderlig och svårare att förutsäga (Johansson & 
Heide, 2008). Den formella kommunikationen kan jämföras med Webers beskrivning av byråkratin 
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där man genom regelstyrning av tänkande och beteende minimeras att personligt omdöme och att 
personliga känslor, inställningar och andra oberäkneliga förhållanden påverkar beslut (Lima, 2005). 
Just denna frånvaro av affekter, attityder och värderingar liknar just den formella kommunikationen 
som vi kan se genom vår intervjuanalys. När respondenterna använder sig av den formella kommu-
nikationen, kommunicerar de genom att konstatera fakta utan affekter, svaren är tydliga och allmän-
na och man berättar inte mer än det nödvändiga, se tabell 4. Anledningen till detta kan vara många, 
men vi vill dock lyfta fram några som vi anser är skäliga. För det första var intervjutillfällena arran-
gerade, vilket medför att en formell situation uppstår och språket kan lätt därför också ta en formell 
struktur. Dessutom blir respondenterna representanter för organisationen vid intervjutillfällena, vil-
ket medför större krav på ledarskap i form tydlighet, rationalitet, logik och professionalism. Respon-
denterna kommer också från en högre hierarkisk nivå inom tjänstemannasektorn, vilket innebär att 
de har förståelse för både formell och informell språkbruk och har erfarit själva hur dessa används o-
lika i organisationen beroende på etablerad relation eller avsaknad av denna. En annan faktor som 
påverkar språkvalet är organisationens ursprung, vilket är tillverkningsindustri. Traditionellt är man 
mer inriktad på rationalitet och effektivitet inom denna sektor, vilket naturligtvis avspeglar sig på 
språket och språkbruket. Slutligen är det värt att kommentera att intervjutillfället är en naturlig risk-
faktor. I detta fall har vi undersökt hur organisationens högsta ledningsgrupps upplevelser och bete-
ende påverkar den övriga verksamheten. Att som individ kommentera detta och utelämna informa-
tion kan alltid upplevas riskfylld även om vi som undersökare är noggranna med konfidentialitet och 
anonymitet. En säkerhetslina är att undvika affekter och på detta sätt göra intervjumaterialet mer ne-
utralt och mindre personligt. Frågan är om svaren skulle ha sett annorlunda ut, mer subjektiva, om 
respondenterna hade fått svara skriftligen och känt att de förblev helt anonyma.  
 
Den traditionella synen på kommunikationsflödet i ett företag är att huvudflödet startar i toppen av 
organisationen och informationen sprids sedan ned genom hierarkin på olika sätt, därmed blir led-
ningskommunikationen den viktiga kommunikationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Ledningsinfor-
mationen i denna organisation översätts och förmedlas av chefer i varje led, därför behöver kommu-
nikationen bli mer inriktad på närkommunikation. Organisationen som vi har studerat är komplex 
och informationsflödet är oöverblickbart i samtliga hierarkiska led. Informationsöverflödet innebär 
att en allt mindre del av flödet är relevant för medarbetarna. Vad som är relevant avgörs av mottaga-
ren, den som sorterar den inkomna informationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Människors intresse 
för budskap avtar med det kulturella, sociala och fysiska avståndet till källan (Miller, 2009). Om led-
ningen är långt från verksamheten är det svårt att skapa tillit, förtroende och förståelse (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008). I vår observerade händelse såg vi tydligt att när huvudkontoret kommer med upp-
maningar duckar organisationen, speciellt om man endast har en formell kommunikation att tillgå. 
Detta betyder att kommunikationen, speciellt den informella kommunikationen, med närmsta chef 
och arbetskollegorna blir mycket viktigare än nyhetsbrevet från koncernledningen (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008).  
 
Utifrån sociogrammen kan vi se att individerna i den övriga organisationen får information från flera 
personer ur ledningsgrupp, vilket innebär att man får samma information men med olika perspektiv. 
Detta innebär att mottagaren behöver pussla ihop de olika perspektiven av informationen till en hel-
het för att försöka förstå vad som förväntas av den. Vi tar målstyrning som exempel för att tydliggö-
ra effekterna. Risken blir att mottagaren, som får flera perspektiv på information från ledningsgrup-
pen, tolkar det sammansatta budskapet på ett sätt som inte var avsikten. När denna mottagare ska i 
sin tur bli sändare och förmedla denna information är grundbudskapet redan missvisande. Detta kan 
sedan i sin tur upprepas i flera steg genom hela hierarkiska organisationen. Sannolikheten att målet 



22 (25) 

som beslutades i ledningsgruppen är intakt och förstådd på det sätt som var avsett vid beslutstagan-
det är rimligtvis liten i det aktuella exemplet. Dessutom om vi lägger till vår förståelse att den sociala 
relationen påverkar tillgången till formell respektive informell kommunikation, påstå vi att detta yt-
terligare komplicerar förståelsen av målen.  
 
Slutligen blir det tydligt hur stor vikt den sociala relationen spelar i denna organisation, både för att 
skapa grundläggande förutsättningar och få tillgång till information med relevans för mottagaren 
men också för att kunna bygga en stark maktposition och på det sättet kunna utöva individuell frihet 
genom att ta avstånd till eller att helt avvika från formella beslut. 
 
Introduktion och forskningsfrågor 
Vårt övergripande mål var en djupare förståelse för innebörden av organisationskommunikation och 
dess mening i den utvalda verksamheten. Detta mål har vi uppnått om än det fortfarande finns och 
kommer alltid att finnas mer kunskap, insikt och förståelse att hämta. Syftet var vidare att förstå 
samspelet mellan den inre upplevelsen (hur budskapet tolkas och upplevs i organisationen) och det 
yttre beteendet (hur organisationen reagerar och agerar på budskapet) utifrån organisationskommuni-
kationens kritiska tradition. Vi har fått ta del av en ledningsgrupps vardagsliv i arbetet i över ett och 
ett halvt år, har sett hur de agerar och reagerar i olika typer av situationer. Vi har kunnat se hur beslut 
tas i ledningsgruppen baserad på fakta och på upplevelser av olika information. Vi har kunnat se hur 
kommunikationen av dessa beslut sedan påverkar organisationens HR-struktur och HR-medarbetar-
na på olika hierarkiska nivåer. 
 
Vår första forskningsfråga i denna studie var, ”hur ser budskapets relevans ut genom hierarkin i den 
undersöka organisationen?”. Vi har påvisat att det används både en formell och informell kommuni-
kation i organisationen beroende på etablerad social relation eller avsaknad av denna. Vi har också 
kunnat konstatera att relevansen i kommunikation förändras genom den hierarkiska strukturen bero-
ende på om mottagaren begränsas till formell information eller om denna kompletteras med infor-
mell information. Detta var extra tydligt när avståndet mellan sändare och mottagare var stor. 
 
Vår andra forskningsfråga var, ”vilka upplevelser ger skillnaderna i budskapets relevans upphov 
till?” Vi har fått höra från alla respondenter att organisationsstrukturen upplevs svår och komplex. 
Ansvarsuppdelningen och befogenheterna är otydliga och ofta motsvarar inte förutsättningar de krav 
som är ställda på en. Otydligheten går, enlig respondenterna, genom hela HR strukturen, vilket bid-
rar till att även beslutstagandet och beslutsutövningen upplevs diffus och individuellbaserad. En an-
nan distinkt händelse som vi kunde utläsa ur sociogrammen var den brutna sociala relationen mellan 
I1 och I9 som ledde till att I1 hamnade till utkanten av ledningsgruppens sfär och längst bort från 
maktcentrat.  
 
Vår avslutande forskningsfråga var, ”vilka beteenden ger skillnaderna i budskapets relevans upphov 
till”. Vi har kunnat följa genom vår observerade händelse ett budskap genom hierarkin och har sett 
hur informationens relevans förändras genom olika hierarkiska led beroende på närvaron av infor-
mell kommunikation. Bland annat ett tydligt exempel som vi har tagit del av är den utöka friheten att 
kunna ta avstånd från och avvika från ett formellt beslut p.g.a. en stark socialt relation till organisa-
tionens maktcentra.  
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Metod 
I vår kvalitativa undersökning har vi haft relevans, meningsfullhet och användbarhet i centrum. För 
oss kändes det väsentligt att fokusera på vad som är relevant utifrån frågeställningen och inte att få 
med så många varianter som möjligt, därför har vi begränsat antal deltagare i undersökningarna. Vi 
har inte valt slumpmässig, utan handplockat våra respondenter och informanter just för att säkerställa 
att vi fångar upp det relevanta för undersökningen.  
 
Med intervjuerna kunde vi fånga deltagarnas egna upplevelser och reflektioner. För att kunna bibe-
hålla relevansen i intervjuerna var det kritisk med vår lyhördhet och flexibilitet. Vår fokus låg kring 
att försöka förstå respondenternas inlevelse i sina situationer. För att undvika bli färgad av informa-
tionen var det nödvändigt att kunna hålla distans, så vi inte började tro oss förstå eller tänka på sam-
ma sätt som respondenten. Vi medvetandegjorde oss om att i intervjuer sker en ömsesidig tolkning 
hos intervjuare och intervjuad vilket kan bidra till att intervjudata blir beroende av intervjusamman-
hanget. För att säkerställa att vi bibehöll kvaliteten och validiteten i intervjuerna arbetade vi för att 
utnyttja möjligheter för att få uttömmande, varierad och nyanserad information om mångfacetterad 
och subjektiva ämnen. Vi kom överens om att i förfarandet vägde innehållsrikheten och meningsfull-
heten i material mer än ett standardiserad förfarande eller att vi höll tidsramarna för intervjutillfälle-
na.  
 
Med observationerna registrerade vi vad som hände och studerade deltagarnas omedvetna processer. 
Kombinationen av metoderna gav oss en helhetsbild än om vi bara skulle ha fokuserat på metoderna 
var för sig. Vi såg en markant skillnad i vårt arbete med observationsdata till skillnad mot intervju-
data. Skillnaden låg i att vi behövde översätta observationsdata till något innehåll som gav svar på 
våra frågeställningar. Detta innebar att vi arbetade mycket mer selektivt med observationsdata än 
med intervjudata. En huvudfråga som vi löpande påminde oss om var; ”vad är det i observationen 
som ska observeras?” Vi märkte också att gränsdragningen mellan datainsamling och analys var dif-
fus ibland, då vi märkte att vi emellanåt hamnade i omedelbar och omedveten tolkning. Vår största 
obekvämlikhet var, som vi utvärderade löpande, övervägandet kring dold observation. Vi spenderade 
många timmars reflektioner ifall en dold observation var etiskt försvarbart i vår studie. Vi konstate-
rade gång efter gång att en öppen observation var utesluten, bland annat p.g.a. tekniska svårigheter. 
 
Våra förhållningssätt var det mest väsentliga under hela studien och spelade en central roll i analys-
en. Vi har under resans gång har haft tre ord som ledstjärnor; öppenhet, lyhördhet och distans. Vi 
upplever att vår öppenhet har hjälpt oss så att ny kunskap kunde träda fram. Vi har kunnat acceptera 
en cirkulärt och parallellt arbetssätt även om förhållningen till - inte vetandet - var svår emellanåt. Vi 
känner att vår lyhördhet har bidragit till att vi har reflekterat och begrundat information, värderingar, 
förståelse och förförståelse för att kunna skapa en ytterligare meningsfullhet i vårt material. Vi kan 
se att vår eftersträvan till distansering har gynnat vår systematisering och en äkthet i de gånger då vi 
visade närhet, empati och inlevelse.  
 
Styrkor  
Övergripande i både undersökningarna har vi varit mycket bortskämda när det gäller tillgängligheten 
då vi har mer eller mindre helt fritt kunnat välja deltagare ur populationen. Vi har även under resans 
gång haft motiverade, meddelsamma samt inte alltför partiska respondenter och informanter som har 
uttryckt öppet intresse och vilja att bidra, enligt de själva, till ett aktuellt och viktigt ämne. Det ana-
lysverktyg vi valt i vår undersökning bygger på en metod där vi som forskare medvetet fått arbeta 
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med noggranna etiska och moraliska avvägningar för att säkerställa validitet och reliabilitet. En an-
nan styrka är den kombination vi har i vår undersökning: å ena sidan respondenter, informanter samt 
observationer och den tid som våra data samlats in under säkerställer också en hälsosam reliabilitet 
vad gäller datan  
 
Svagheter     
Det absolut största misstag som vi begick under studiens gång, är att vi inte skrev loggbok. Vi an-
vände också oss av ett analysverktyg som vi saknade tidigare erfarenheter av, vilket medförde en 
större tidsåtgång än vi har räknat med från början. Dessutom kräver analysmetoden en strikt objekti-
vitet i meningen att inte tolka innebörden av de ord som analyseras. Detta har vi sannolikt inte lyck-
ats med under hela resans gång, även om det skedde omedvetet från vår sida. 
 
Fortsatt forskning 
En fördjupad forskning i ämnet organisationskommunikation blir lätt en undersökning i olika discip-
liner. Vi har under uppsatsskrivandets gång fått stundtals medvetet styra våra dialoger från ämnet or-

ganisationskultur. Kopplingar till organisationskultur är naturligt när vi undersöker organisations-
kommunikation. Därför är organisationskultur vårt första förslag till fortsatt forskning. Det skulle 

vara mycket intressant att undersöka hur den kartlagda interna kommunikationen skapar, bibehåller 
och förändrar organisationens kultur och subkultur. Som vidare fördjupning skulle det vara fas-

cinerande att utreda hur denna ledningsgrupp och dess olika medlemmar använder den sociala rela-
tionen för att påverka mottagarnas intryck och värderingar utifrån ämnet Impression Management. 
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