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Förord 
Efter att studerat i tre år på programmet för Användarinriktad Systemutveckling, där alla 
kurser mer eller mindre bedrivits i projektform. Stor del av informationsöverföring och 
kommunikation mellan projektmedlemmarna i de olika projekten har hanterats med hjälp av 
kommunikationsverktyget e-post. Utifrån detta växte den inledande undran fram, Finns det ett 
samband mellan elektroniska kommunikationsmedel och effektiv kommunikation i 
organisationer?, som ligger till grund för denna studie. Vilket har varit ett oerhört både 
tillfredsställande och fängslande ämne att forska om. 
 
Gruppmedlemmarna vill rikta ett stort tack till de informanter och den organisation som har 
möjliggjort att studien har kunnat genomföras. Gruppmedlemmarna vill även ge Mikael 
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Del I – Inledning 
I denna del av uppsatsen beskrivs Bakgrund, Inledande undran, Problemställning, Syfte, 
Målgrupp, Avgränsning och Disposition vilket motsvarar kapitel 1 Presentation av arbetet. 
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1. Presentation av arbetet 
Denna studie behandlar en IT-intensiv organisation och hur organisationens medarbetare 
använder kommunikationsverktyget e-post i den dagliga verksamheten samt sambandet 
mellan detta verktyg och effektiv kommunikation.  

1.1. Bakgrund 
I Sverige har informationstekniken använts i den offentliga förvaltningen och i näringslivet 
sedan mer än 30 år tillbaka. I de moderna organisationerna har arbetet blivit mer datoriserat. 
Organisationer bygger sin verksamhet på ett starkt informationsberoende och 
organisationerna har blivit allt mer informationsbaserade. En stor del av den anställdes 
dagliga arbete förutsätter personligt informationsstöd. Informationstekniken har blivit en 
central och oumbärlig del för infrastrukturen i organisationerna. Individerna i 
organisationerna har blivit beroende av tekniken och i dag är den nödvändig. Enligt Falk och 
Olve (1996) är informationsteknik en metod där data samlas in, bearbetas, lagras och 
överförs.  

1.2. Inledande undran 
Nedan presenterade inledande undran har varit grundläggande för hela studien. Undran växte 
fram under tidigare genomförd kunskapsprojektering där en kartläggning av ämnesområdet 
gjordes. 
 
Den inledande undran, Finns det ett samband mellan elektroniska kommunikationsmedel och 
effektiv kommunikation i organisationer?, innehåller de funderingar som kommer att 
behandlas i denna studie. Idag har användningen av elektroniska kommunikationsmedel blivit 
mer integrerad i organisationers arbete. E-post i synnerhet är inte en nyhet utan ett väl 
inarbetat verktyg för kommunikation, allra helst i en IT-intensiv organisation. 
 
Med elektroniska kommunikationsmedel åsyftas i denna studie de tekniska verktyg som 
används för att förmedla information och kommunicera inom organisationen. Med effektiv 
kommunikation avses i detta arbete den förmåga individen har att kunna förmedla och ta emot 
information från andra medarbetare i organisationer. Det vill säga att individen ska ha 
förmågor som: 
• läsa och förstå 
• skriva och göra sig förstådd 
• delegera och bli delegerad 
• samarbeta med andra individer oavsett deras position i organisationen 
• anpassa informationen efter andra individer i organisationen 
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1.3. Frågeställning 
Den inledande undran lade grunden för nedan formulerade frågeställningar. Utifrån dessa 
frågeställningar har intervjuernas innehåll formulerats efter vald metod. Resultat och 
diskussion strävar efter att besvara och behandla dessa frågeställningar. 
 
1. Finns det ett samband mellan elektroniska kommunikationsmedel och effektiv 
kommunikation i organisationer och vilket är sambandet om det finns? 
När organisationer ska effektivisera sina verksamheter och genom detta minskar resurs-
åtgången kan elektroniska kommunikationsmedlen ses som en del till att effektivisera 
verksamheten. Med resurser avses pengar, personal och tid. De elektroniska kommunikations-
medlen kan även ses som ett stöd och ett verktyg för att underlätta för de anställda bland 
annat då beslut ska fattas, information överföras och problem ska lösas. Elektroniska 
kommunikationsmedel möjliggör distanserade mellan individer då arbetsplatsberoendet 
minskar. Påverkar detta effektiviteten i utförandena av arbetsuppgifterna, eller har detta 
arbetssätt blivit common practice? 
 
2. Finns det samband mellan var i organisationen individen befinner sig och om de 
elektroniska kommunikationsmedlen används som tilltänkt eller inte samt vilket är 
sambandet om det finns? 
I en organisation finns olika kanaler för kommunikation och förmedlande av information. 
Finns det någon intention hos företagsledningen om hur kommunikationsmedlen ska 
användas för information och kommunikation? Om ledningen har en intention, har då 
intentionen någon genomslagskraft, eller styr individernas egna förmågor och viljor hur dessa 
kanaler ska användas? Vet ledningen om hur individerna i företaget använder de olika 
kommunikationsverktygen? 
 
3. Finns det samband mellan var i organisationen individen befinner sig och på vilket 
sätt de elektroniska kommunikationsmedlen används samt vilket är sambandet om det 
finns? 
Olika nivåer i företaget kan använda e-post på olika sätt. Detta kan vara ordergivning, 
delgivning av information, konkreta arbetsuppgifter som ska lösas och den dagliga verksam-
hetens kommunikation. Blir kontakten annorlunda: 
• mellan individer från ledningen och de som arbetar i den operativa verksamheten? 
• mellan ledningspersoner? 
• mellan individer i den operativa verksamheten? 
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4. Är elektroniska kommunikationsmedel användbara verktyg i en organisations dagliga 
verksamhet och på vilket sätt är de användbara om så är fallet? 
Hur används elektroniska kommunikationsmedel i organisationer idag? Uppfattas det som 
positivt eller negativt att använda e-post i den dagliga verksamheten? Är vissa organisationer 
idag så tekniskt integrerade att det inte finns någon möjlighet att bedriva verksamheten utan 
dessa elektroniska kommunikationsmedel? 

1.4. Syfte 
Syftet med denna studie är att utveckla och förmedla ny kunskap om hur individer uppfattar 
kommunikationseffektiviteten i en IT-intensiv organisation. Arbetet syftar även till att påpeka 
aspekter som medverkar eller motverkar den upplevda effektiviteten och vilka konsekvenser 
dessa aspekter kan få. Arbetet syftar till att undersöka i vilken utsträckning e-post används i 
IT-intensiva organisationer i dag och hur e-post kombineras med andra kommunikations-
verktyg för att uppnå önskad effektivitet. 

1.5. Avgränsning 
Det studieområde som arbetet avgränsats till är en IT-intensiv organisation som använder sig 
av det elektroniska kommunikationsverktyget e-post i sin verksamhet. Arbetet behandlar 
även de relationer som e-post har till alternativa kommunikationsverktyg, såsom MSN 
Messenger. De studieområden som arbetet avgränsats från är organisationer med lägre IT-
intensitet och andra elektroniska kommunikationsverktyg. 

1.6. Målgrupp 
Den målgrupp som arbetet riktat sig till är studieobjektet, det vill säga den organisation, som 
studien berör och de medarbetare som ingår i organisationen. Målgruppen är även 
organisationer som har eller tänker införa elektroniska kommunikationsmedel som ett verktyg 
för kommunikation. Dessutom berör arbetet studenter för kunskapsåtervinning. Även andra 
IT-intensiva organisationer och deras medarbetare som inte är med i studien kan ha intresse 
av resultatet. 
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1.7. Disposition 
Dispositionen är en kortfattad beskrivning över uppsatsens uppbyggnad. Arbetet består av 
fem delar. Vad dessa delar är och vad de innehåller beskrivs kortfattat nedan i figur 1 och i 
efterföljande text. 

Figur 1. Egen bearbetning av c-uppsatsens disposition. 
 
Del I – Inledning  
Denna del behandlar studiens inledande kriterier såsom Bakgrund som ger en kort redogörelse 
om informationsteknik, Inledande undran vilken har legat till grund för hela studien, 
Problemställning där studiens frågeställning presenteras, Syfte som innehåller avsikten med 
studien, Målgrupp där det förklaras för vilka studien är gjord, Avgränsning som upplyser om 
vad som inte behandlas i denna studie och Disposition vilken är en kortfattad beskrivning 
över uppsatsens uppbyggnad. Tillsammans motsvarar detta kapitel 1 Presentation av arbetet. 
 
Del II – Teoretisk referensram 
Denna del innehåller kapitel 2 Organisationsteori där organisationers struktur förklaras, 
kapitel 3 Kommunikation där behandlas olika begrepp såsom modeller, innehåll, mönster och 
svårigheter i kommunikationen, kapitel 4 Kommunikation och Information behandlar hur 
kombinationen kan leda till överkonsumtion av information vilket kan innebära stressande 
faktorer, kapitel 5 Internkommunikation där förklaras budskapsförmedling, olika sorters 
internkommunikation och hur samtal och teknik kan användas, kapitel 6 Kommunikations-
verktyg behandlar några av de elektroniska kommunikationsverktyg som kan användas och 
kapitel 7 behandlar Information Technology Infrastructure Library vilket är en certifiering i 
hur IT-tjänster med hög kvalitet tillhandahålls.  
 
Del III – Forskningsmetod 
Denna del innehåller kapitel 8 Vetenskapligt förhållningssätt som behandlar det förhållnings-
sätt som utgår från den typ av kunskap som önskas, kapitel 9 Vetenskapligt angreppssätt som 
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beskriver det angreppssätt och de olika metoder för hur kunskap kan växa fram, kapitel 10 
Vetenskaplig ansats beskriver hur forskarens vetenskapliga perspektiv styr metodvalet, kapitel 
11 Säkerställning och tillförlitlighet behandlas hur kunskap som studier framtagit kan 
säkerställas och ge högre tillförlitlighet i sitt resultat, kapitel 12 Insamlingsmetoder behandlar 
insamlingsmetoder som kan väljas utifrån den frågeställning som undersökningen har och 
kapitel 13 Urvalsprinciper behandlar metoder för val av informanter, kapitel 14 Analys-
metoder vid kvalitativa undersökningar behandlar hur den data som samlats in kan analyseras. 
 
Del IV – Empiri 
Denna del innehåller kapitel 15 Företagspresentation av Kerfi AB vilket är det studieobjekt 
som studien baseras på, kapitel 16 Metodval där redovisas de metoder som använts i studien 
kapitel 17 Genomförande beskriver hur studien har genomförts och kapitel 18 Resultat vilken 
behandlar de resultat som studien har kommit fram till. 
 
Del V – Avslutande avsnitt 
Denna del innehåller kapitel 19 Diskussion där studiens resultat kopplas till teori och 
gruppmedlemmarnas egna åsikter och tolkningar, kapitel 20 Slutsats redovisar studiens 
resultat och diskussion som har koncentrerats till en slutledning, och kapitel 21 Vidare studier 
där studien redovisar intressanta ämnesområden som upptäckts under kunskapsprojekteringen 
och studiens genomförande men som inte har innefattats i aktuell frågeställning. Dessa vidare 
studier kan vara underlag för ny forskning och för studenter som ska utföra uppsatsarbeten. 



 

7  

Del II – Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras den teori som uppsatsen är uppbyggd kring. I 
kapitel 2 behandlas begreppet Organisation och kommunikation. I kapitel 3 beskrivs 
begreppet Kommunikation. I kapitel 4 behandlas sambandet mellan Kommunikation och 
Information. I kapitel 5 förklaras begreppet Internkommunikation. I kapitel 6 behandlas olika 
Kommunikationsverktyg och sist i kapitel 7 förklaras begreppet Information Technology 
Infrastructure Library. 
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2. Organisation och kommunikation 
Hård af Segerstad (1997) beskriver att intresset för sambandet mellan organisationer och 
kommunikation började på 1940-talet. Informationens och kommunikationens roll för grund-
läggande och långsiktiga processer i organisationen har fått allt mer betydelse. Enligt Kreps 
(1990) kan individer i organisationen samarbeta, förstå varandra och arbeta mot gemensamma 
visioner och mål genom kommunikationen. Det finns en tät sammankoppling mellan 
organisation, kommunikation och information och dessa begrepp är en förutsättning för 
organisationens existens. Genom kommunikationen kan informationen distribueras till 
individerna i organisationen. Detta kan jämföras med Alvesson (1992) som anser att 
kommunikation är inte endast överföring av information utan kommunikationen har en vidare 
innebörd. I kommunikationen skapas mening och förståelse och den har till uppgift att bringa 
existens åt organisationen. Organiserande och kommunicerande blir då i viss betydelse 
perspektiv på samma fenomen. 

2.1. Struktur 
Med organisationsstruktur visas en organisations uppbyggnad och sammansättning av olika 
komponenter. Dessa komponenter har beroenden och relationer till varandra. Det är strukturen 
som gör att organisationen hålls ihop och blir stabil. Enligt Bark m.fl. (1997) kan en 
organisationsstruktur ses som processer där medlemmarna i organisationen påverkar, 
integrerar och inverkar på varandra. Vilket leder till påverkan av organisationens struktur.  
 
Organisationsstrukturen avgör organisationens form och visar hur arbetsuppgifter, ansvar och 
befogenheter är fördelade. Abrahamsson & Andersen (1998) beskriver att det finns tre olika 
strukturella dimensioner. Den första dimensionen innehåller graden av specialisering. Den 
andra dimensionen, horisontell differentiering, innehåller yrken och specialiteter. Desto fler 
yrken det finns i en organisation desto mer komplex blir organisationen. Den tredje 
dimensionen, vertikal differentiering, innefattar antalet nivåer i organisationen och dess 
geografiska spridning. ”Ju mer specialiserad en organisation är med hänsyn till kompetens, 
arbetsuppgifter och arbetsfördelning, och ju fler organisatoriska enheter som finns, desto 
svårare blir det att kommunicera och samordna arbetet och desto mer komplex blir 
organisationen.” (Abrahamsson & Andersen, 1998 s.63) 
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2.2. Centralisering och decentralisering 
Centralisering i organisationer innebär att de slutgiltiga besluten alltid tas högt upp i 
organisationen. Ledningen förväntar sig att besluten följs och medarbetarna på de lägre 
nivåerna har liten medverkan i beslutsfattandet. I en decentraliserad organisation är det 
individerna som berörs av besluten som fattar dem. Det innebär att det är många medarbetare 
som är delaktiga i beslutsprocessen. Det kan vara svårt att mäta graden av centralisering i en 
organisation. Ibland kan organisationen ha en decentraliserad styrning när det gäller beslut 
som rör arbetet samtidigt som de strategiska besluten är centraliserade. Hatch (2002) förklarar 
att i en decentraliserad organisation brukar mängden av kommunikation, arbetstillfredss-
tällelse och engagemang vara större än i en centraliserad organisation. Däremot kan det vara 
svårare att uppnå kontroll och samordning i en decentraliserad organisation. I centraliserade 
organisationer reagerar individerna snabbare på de beslut ledningen tar eftersom 
kommunikationen är mer effektiv.  

2.3. Företagskultur 
Företag som lyckats bra i sin verksamhet har ofta en stark företagskultur. Denna kultur är 
samtidigt föränderlig och affärsstödjande, därför lägger verksamheter idag ner mycket tid på 
att skapa och omforma sin företagskultur. Målmedvetenhet och motivation är faktorer som 
länkar samman framgång och kultur. Målmedvetenheten visar sig i att verksamhetens 
anställda arbetar mot samma mål. Bruzelius & Skärvad (2000) förklarar att i traditionella 
företag bekostas speciella program för att entusiasmera anställda att följa ledningens styrning. 
Detta kan vara svårt då vissa organisationers verksamhet bygger på olikheter i arbetsuppgifter 
och specialistkompetenser hos individer. Dessa organisationers medlemmar tenderar att vara 
mer självorganiserande och dessutom känner de sig genom sin kompetens och ansvarskänsla 
ändå kopplade till organisationens mål. Motivation erhålls genom att organisationen belönar 
sina medarbetare på olika sätt. För att erhålla denna höga motivation måste även organisa-
tionen ge medarbetarna möjlighet till att delta i beslut. Författarna förklarar vidare att en stark 
kultur betyder att ledningen inte måste styra sin verksamhet i samma utsträckning genom 
direkt övervakning och makt. Beslutsrätt kan då läggas på lägre nivåer i organisationen. Vad 
som dock måste påpekas är att även om en stark kultur är något positiv, måste ändå varje 
medarbetare ha en kritisk hållning till organisationen. Medarbetare får inte sluta tänka själva 
och bara låta sig ledas i organisationens mål och inriktning. De måste förstå och känna efter 
om organisationens värderingar och grundläggande antaganden är de rätta. 
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3. Kommunikation 
I de flesta definitioner av kommunikation återges tanken om överföring av ett budskap eller 
ett meddelande ifrån en institution eller en person till en annan institution eller person. I en 
definition som denna är det lätt att gå miste om poängen med att något sker med både sändare 
och mottagare. Svensson (1988) redogör för att det finns forskare som anser att det inte går att 
se på kommunikationen som en enkelriktad process. Istället är kommunikation ett utbyte av 
budskap där olika system av tecken förmedlas mellan tid och rum och mellan individer. 

3.1. Modeller 
Det finns ett stort antal kommunikationsmodeller och i princip alla återges begrepp såsom 
sändare, mottagare, medium, meddelande och feedback. Andra fenomen som ofta diskuteras 
är brus, redundans och entropi. 

3.1.1. Linjär 
I den linjära modellen beskrivs kommunikationsprocessen grafiskt som en linje. I figur 2 
beskrivs en enkel linjär modell där person A förmedlar ett budskap till person B. En 
kommunikationsmodell är oftast inte så här enkel men denna kan vara ett bra utgångsläge för 
att få en förståelse för hur den linjära modellen fungerar. 
 

Figur 2. Egen bearbetning av grundläggande linjär kommunikationsmodell. Dimbleby & 
Burton, 1997. 

 
Dimbleby & Burton (1997) framställer att begreppen sändare och mottagare syftar till att alla 
meddelanden är från någon till någon. Kodning/avkodning är på vilket det sätt meddelandet 
skickas och tas emot. Meddelandet hänvisar till det som sägs eller uttrycks.  
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3.1.2. Utbytes 
Dimbleby & Burton (1997) påvisar att i utbytesmodellen är kommunikationen dubbelriktad. 
Denna modell undertrycker att meddelandet i till exempel ett samtal rör sig i två riktningar, se 
figur 3. 
 

 

Figur 3. Egen bearbetning utbytesmodell för kommunikation. Dimbleby & Burton, 1997. 
 
I denna modell går det att utläsa att båda personerna A och B är både sändare och mottagare 
De är även både kodare och avkodare. Detta innebär att de två kommunikatörerna måste 
komma på, samanställa och uttrycka det de vill säga. Det innebär också att de måste uppfatta 
vad den andra personen avser. Det är inte tillräckligt att uppfatta vad den andra personen 
säger utan det måste avkodas och tolkas. 
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3.1.3. Kontextuell 
Dimbleby & Burton (1997) beskriver att i den kontextuella modellen tillkommer faktorer 
såsom omgivningen och det samanhang/kontext som kommunikationen pågår i, se figur 4. 
Hur stor del dessa faktorer har för kommunikationssituationen är olika. Men sammanhanget 
inverkar alltid på kommunikationshandlingen. 
 

 
Figur 4. Egen modifikation av kontextuell kommunikationsmodell med sammanhang och 
feedback. Dimbleby & Burton, 1997. 
 
I denna modell tillkommer även feedbacken som en faktor. Feedbacken understryker att 
kommunikationen rör sig i två riktningar. Vilket innebär att utsända meddelanden får svar och 
att meddelandet anpassas efter den feedback som fås. Mediet är på vilket sätt meddelandet 
presenteras. Mediet kan vara av olika slag till exempel tal, bilder, skrift eller e-post. 

3.1.4. Brus, redundans, entropi och selektiv perception. 
I alla kommunikationsmedier förekommer det brus det vill säga de störningar som uppstår i 
kommunikationsmediet. Redundansen avser sådan information som i teknisk aspekt är över-
flödig. Enligt Svensson (1988) är de nödvändigt att reducera redundansen för att både 
förbättra ekonomin och öka snabbheten hos maskinerna när kommunikationen sker med 
maskiner. Motsatsen till redundans är entropi som beskriver graden av oförutsägbarhet i 
meddelandet. Är entropin hög är ovissheten i uttrycken eller texten som finns i meddelandet 
hög. Det är viktigt att vara uppmärksam när de gäller de skillnader som uppstår mellan 
maskinell och mänsklig kommunikation. 
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Vidare förklarar Svensson (1988) att en ytterligare viktig aspekt i kommunikationsmodellen 
är den selektiva perceptionen som är en mental skyddsmekanism som sorterar bort informa-
tion som inte passar in i tidigare referensramar hos mottagaren. Detta innebär att alla intryck 
som mottagaren får registreras inte med samma kraft i dennes medvetande. Det som uppfattas 
är det som förväntas eller vad denne vill höra utifrån mottagarens erfarenheter. Den selektiva 
perceptionen är nödvändig för att hjärnan inte ska bli överhettad och kollapsa som den skulle 
göra om den skulle bearbeta alla impulser från sinnesorganen. Den selektiva perceptionen 
medför även att det blir kan bli svårigheter för sändaren att överföra information som strider 
mot mottagarens tidigare erfarenheter. 

3.2. Två skolor 
Fiske (1982) beskriver två skolor för kommunikationsteori, processkolan och den semiotiska 
skolan. Processkolan ser kommunikation som överföring av meddelanden. Processynen 
definierar kommunikation som processen med sändning och mottagning av idéer, information 
och attityder. Detta synsätt förbiser att något händer med den som sänder och den som tar 
emot med både mottagare och sändare. Detta synsätt behövs för att förstå vilka funktioner och 
möjligheter kommunikation har. Den semiotiska skolan ser kommunikation som produktion 
och utbyte av betydelser. Den semiotiska synen definierar kommunikationen som utbyte av 
budskap och betydelser mellan människor med hjälp av teckensystem. Detta synsätt behövs 
för att förstå vilket innehåll kommunikationen har och hur betydelsen av kommunikationen 
kan förändras. I den semiotiska skolan behandlas också verkligheten som en faktor. 
Relationerna mellan tecknet, verkligheten och avsändaren behandlas som en problematiserbar 
faktor, det vill säga att avsändaren formulerar tecken för vad han vill förmedla och mottagaren 
tolkar vad han kan utifrån sina referensramar. Detta är problemfritt då enkel information 
behandlas men blir svårare ju mer avancerad informationen är. 

3.3. Innehåll 
Det kan vara svårt att fullständigt beskriva innehållet i en kommunikationssituation. Det är 
redan i en begränsad situation svårt att definiera betydelser som produceras och byts. Stor del 
av innehållet visas explicit men en del går endast att utläsa mellan raderna och kan inte 
aktualiseras hos mottagaren utan de nödvändiga referensramarna. Svensson (1988) uttrycker 
att mycket av det innehåll som finns i en kommunikationssituation beror på mottagarens och 
sändarens förväntningar och förkunskaper. Vilket kan jämföras med Hanson m.fl. (1981) som 
anser att i kommunikationen mellan mottagare och sändare sker ett mycket invecklat samspel. 
Både sändare och mottagaren måste ha förmågor som att aktivt och medvetet planera, 
producera, uppfatta och förstå budskap. 
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3.4. Mönster 
Svensson (1988) berättar om att då mönstret för kommunikation ska beskrivas måste vissa 
faktorer tas hänsyn till. Dessa faktorer är; Vem är mottagare och sändare, Vem tog initiativet 
för kommunikationen. Jämlik kommunikation – alla har samma status och alla tog lika 
mycket initiativ. Ojämlik kommunikation – en part har högre status och denna tar oftast 
initiativet, väljer ämne, informerar eller frågar, se figur 5.  
 
 

Hög 

Låg 
A B 

 
Figur 5. Egen bearbetning av jämlik och ojämlik kommunikation. Svensson, 1988. 
 
De roller som individerna i en organisation innehar, kan påverka hur kommunikations-
situationen ser ut. Beroende på var i organisationen medarbetaren befinner sig, formas 
innehållet i kommunikationen efter det syfte individen har. Det kan vara att undanhålla 
information eller förmedla endast det som individen vill förmedla. Goldhaber (1990) uttrycker 
att det finns vissa generella faktorer att ta hänsyn till då kommunikationen sker mellan chef 
och underlydande. Underlydande har benägenhet att: 
• förvränga information till cheferna för att behaga. 
• informera om det som de vill att cheferna ska veta. 
• informera om det som de tror att cheferna vill veta. 
• informera om det som framställer den underlydande på ett bra sätt och undviker den 

negativa informationen. 

3.5. Svårigheter 
En stor orsak till konflikter är missförstånd som i sin tur beror på oklar och otillräcklig eller 
ineffektiv kommunikation. Dessa kommunikationsproblem kan leda till minskad arbetsinsats. 
Stensaasen & Sletta (1997) framställer att det inte är bra när de anställda anser att ledningen 
inte har tillräckligt med kontakt med dem, inte visar respekt och inte låter dem vara delaktiga 
i beslutsprocessen. 
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4. Kommunikation och information 
Information och kommunikation har ett nära samband. I kommunikationen ska informationen 
sändas och tolkas. Enligt Bylund & Kristiansen (1994) är en svårighet med kommunikationen 
att människor disponerar över fem helt skilda kommunikationskanaler hörsel, syn, smak, 
känsel och lukt. Dessutom kan varje kommunikationskanal ge och ta emot olika typer av 
signaler. 
 
Kommunikation är både ett mål och ett medel i en företags organisation. Enbom (2000) 
återger att språket är ett medel för att kunna kommunicera både externt och internt. Förmågan 
att kommunicera är en central del i hela organisationen. Kommunikation sker vertikalt och 
horisontellt i företaget och det är mest den horisontella kommunikationen som sker i den 
operativa verksamheten. Denna kommunikation bygger på olika roller som individerna har 
och utgår inte från personen utan personens roll. Desto mer social informationsöverföringen 
är desto effektivare blir den. Oftast går kommunikationen uppifrån och ned och givetvis vet 
ledningen mycket som de längst ner i hierarkien inte vet något om, men det finns även mycket 
som de i leden längst fram vet som ledningen inte har någon aning om. Författaren förklarar 
vidare att i den vertikala kommunikationen är ofta innehållet olika beroende på om den är 
riktad uppåt eller nedåt. Den information som angår alla måste också komma till allas 
tillkännedom annars skapas spänningar som försvårar kommunikationen internt. 

4.1. Multiprojekt 
En multiprojektmiljö uppstår när en organisation bedriver flera projekt samtidigt. Dessa 
projekt har olika typer av relationer och beroenden som sammanflätas. Stor del av organisa-
tioners utvecklingsverksamheter bedrivs i form av begränsade projekt. Där resurserna, först 
och främst de personella, hämtas från skilda delar i linjeorganisationen. Basorganisation och 
projekt samexisterar över tiden. Projektet konkurrerar inte bara om resurser med andra projekt 
utan även med den löpande verksamheten. Individer som arbetar i en sådan miljö deltar ofta i 
flera projekt samtidigt och de kan uppleva splittring eftersom de slits mellan linjerelaterat 
arbete och de olika projekten. Chefer gör sina egna prioriteringar som skapar frustration hos 
medarbetarna. Det är svårt för den enskilda individen att hinna med i det höga arbetstempot i 
projekten och att vara alla till lags. Detta kan leda till att medarbetarna får uppleva negativ 
stress. Enligt IVF påvisar en undersökning gjord i multiprojektverksamheter att medarbetarna 
upplevde problem såsom stress, otrivsel och osäkerhet med olika chefer som beordrar dem att 
utföra olika arbetsuppgifter på ett okoordinerat sätt under samma tidsperiod. De anställda 
upplevde även informationsbrist från ledning, brist på förståelse och empati från höga chefer, 
ovilja från ansvarig på chefsnivå att ta ansvar för vad som ska prioriteras angående de 
arbetsuppgifter som ska utföras. Det är av stor vikt i en multiprojektmiljö, med avseende på 
planering och resursallokering, hur ledningen leder och styr samt hur medarbetarna 
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organiseras. Svårigheter med att hantera dessa problem kan leda till att medarbetarna blir 
utbrända. 

4.2. Stress 
Enligt Bylund & Kristiansen (1994) är information en grundläggande förutsättning för 
ansvarstagande och motivation i en organisation. Däremot finns en gräns för hur mycket 
information individer kan tillgodogöra sig. Människor som får för mycket data, direktiv och 
upplysningar kan få informationsstress. Vilket innebär att individerna inte kan tillgodogöra 
sig den information de får. Information i för stora mängder kan bli betungande och få negativa 
effekter istället för positiva som var syftet. 

 

Figur 6. Egen bearbetning av välbefinnande i förhållande till informationsmängd. Källa 
Bylund & Kristiansen, 1994. 

 
Stress har enligt forskare både negativa och positiva sidor. I figur 6 kan utläsas att stress kan 
uppstå både vid över- och undermått av information. Bylund & Kristiansen (1994) förklarar 
vidare att den optimala nivån kan variera beroende på människans egen stressnivå och typen 
av informationsmaterial. För att individer ska kunna försöka finna och ge rätt mängd 
information måste de veta om sina grundläggande informationsbehov. Detta gör att indivi-
derna kan skapa ett koncept över vilka behov som behöver täckas och vad informationen 
behöver innehålla för att den ska vara till nytta för individen. 

4.2.1. Organisatorisk förändring 
Under de senaste fem åren är arbetstaktens ökning en av de mest synliga förändringarna i 
arbetsmiljön. Medarbetarna har för mycket arbetsuppgifter och dessa är psykiskt 
ansträngande. Dessutom verkar konflikter på arbetsplatserna ha ökat. Enligt Arbetsmiljö-
verket har de snabba förändringarna i arbetet har lett till negativ påverkan i samband med 
organisationer när det gäller tidspress, övertid, ensamarbete och uppsägningar. Ny teknik som 
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är svår att förstå, tillämpa och som ger kortfattad informationsvolym leder till ytterligare 
påfrestningar. Allt detta har lett till en ökning av stressrelaterade arbetssjukdomar. Trots att 
det idag finns en ökande medvetenhet om att goda arbetsförhållanden inte bara är viktigt för 
hälsan utan också produktiviteten på sikt, så har den negativa stressen ökat. Den negativa 
stressen uppstår då det är obalans mellan de krav som individen möter och de möjligheter 
denne har att möta dessa krav. Arbetsmiljöverkets råd som övergripande mål i denna fråga är 
således: Om negativ stress leder till ohälsa ska arbetsgivaren se till att förebygga genom att de 
anställda får hjälp med att prioritera sina arbetsuppgifter, handledning och stöd samt 
möjlighet att återhämta sig. 

4.2.2. Hantera och förebygga 
För att hantera stress borde organisationer jobba både med att förebygga och att skapa 
åtgärder. För att förebygga stress rekommenderar olika källor likartade metoder. Här 
beskriver Leander m.fl. (2000) för att uppnå den arbetsglädje som kan motverka skadlig stress 
i en organisation är det viktigt med tydliga mål och en bra arbetsledning. När medarbetarna 
känner att de gör ett bra jobb och verksamheten är effektiv kommer också arbetsglädjen att 
öka, vilket ökar kvaliteten i verksamheten. 
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5. Internkommunikation 
Internkommunikation kan enkelt definieras som ”kommunikation inom ett företag, en 
myndighet eller en organisation”. (Larsson & Rosengren, 1995, s. 126) En vidare definition 
av begreppet skulle innehålla all information och kommunikation gällande arbetet och arbets-
platsen. Där skulle även till exempel skvaller, instruktioner, ordergivning och utbildning ingå. 
Larsson & Rosengren (1995) beskriver vidare att det finns möjlighet att välja en mindre 
teoretisk tilltalande men mer ändamålsenlig modell och denna innebär att interkommunikation 
är kommunikation inom en organisation som ingår i interninformatörens område. Inom detta 
område finns även information som kanske inte är nödvändig för att den anställde ska kunna 
utföra sitt arbete, information som inte berör den egna arbetsuppgiften och som inte går från 
anställd till ledning, så kallad icke-operativ information. Hit räknas även information som inte 
är hårda fakta, utan vars syfte är att påverka stämningar, attityder och värderingar i 
organisationen. 

5.1. Budskapsförmedling 
Internkommunikation kan ses som all typ av budskapsförmedling mellan individer i en 
organisation. Budskapet kan vara i både muntlig och skriftlig form. Strid (1999) framställer 
att internkommunikation är överföring av budskap mellan individer vilkas relationer är starkt 
strukturerat för att uppnå ett bestämt mål. Det är syftet med informationen som sätter 
gränserna mellan den interna och externa informationen. Skillnaden mellan intern information 
och intern kommunikation är att det första betonar det enkelriktade syftet, ofta av 
kunskapskaraktär, och att det senare rör sig om en dubbelriktad process. Ett av intern-
kommunikationens syften är att informera medarbetarna i organisationen. När det handlar om 
information som går via de formella kanalerna är informationen enkelriktat, från sändare till 
mottagare det vill säga någon talar om vad och hur något ska göras. Dessutom handlar 
internkommunikation om att skapa deltagande och engagemang. 

5.2. Hård - Mjuk 
Enligt Larsson & Rosengren (1995) kan den interna kommunikationen delas upp i en hård och 
en mjuk del vilka är jämförbara med formell och informell kommunikation. Den hårda 
informationen är sakinriktad och den mjuka informationen handlar om värderingar och 
attityder. Den mjuka informationen finns inte i första hand för att förmedla kunskap utan den 
kan mer uppfattas som en diffus information. 
 
Den stora fördelen med bra internkommunikation är att den ger de anställda en gemensam 
referensram som underlättar vid diskussioner. Då det finns en gemensam kunskapsbas slösas 
mindre tid på missuppfattningar och mer går till sakfrågan. Däremot kan dålig intern-
kommunikation öka ryktesspridningen i organisationen, rykten får näring av bristfällig intern-
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kommunikation. Detta kan leda till motsättningar i organisationen som minskar organisa-
tionens effektivitet. Larsson & Rosengren (1995) beskriver att därför måste den mjuka 
informationen oftast motiveras och förankras hos medarbetarna i organisationen. Mjuk 
information kan hjälpa till att stärka viandan och stämningen inom organisationen. Dessutom 
kan det vara så att organisationens värderingar och mål förankras med hjälp av den mjuka 
informationen. När en organisation är i ett skede av förändring är det extra viktigt att nyheter 
förklaras för personalen, att förankra de nya målen och värderingarna. I en sådan process 
finns det ingen bättre metod än en bra intern kommunikation. 

5.3. Samtal och teknik 
Ett nära samarbete och en tät relation mellan chefer och medarbetare är en förutsättning för 
god kommunikation. Enligt Simonsson (2002) ägnas det allt för lite uppmärksamhet på den 
muntliga dialogen i många organisationer istället satsar organisationerna på resurser, teknik 
och Intranät. Resultatet är ofta ett lappverk av kanaler utan inbördes sammanhang. Det är 
nödvändigt för en chef att känna sina medarbetare. En anledning är för att kunna påverka 
medarbetarna och en annan anledning är för att kunna ta emot medarbetarnas åsikter för att 
fatta bra beslut för hela organisationen. Därför spelar den informella kommunikationen en 
viktig roll. Simonsson (2002) anser även att det är viktigt att all kommunikation samordnas i 
en fungerande infrastruktur, vilket innebär ett system av kanaler vilka kompletterar varandra. 
Kanalerna ska vara väl definierade och informationen planerad och koordinerad. Ledningen 
har till ansvar att vara tydlig i kommunikationen när det gäller hur de olika budskapen hänger 
samman. Om detta inte görs riskerar organisationen att informationen blir fragmentisk och 
svår att förstå för medarbetarna. 

5.3.1. Dialogens dillemma  
Många chefer upplever att de är osäkra i sin kommunikationsroll. Det är svårt och dessutom 
är det besvärligt att få tiden att räcka till. Simonsson (2002) förklarar att det är då lättare att 
satsa på tekniska lösningar då tiden inte räcker till i organisationen. Medarbetarna i organisa-
tionen är oroliga för att tolka ledningens budskap eller för att förvränga innehållet. Därför är 
det viktigt att alla är överens om grundbudskapet och detta kan göras genom att ständigt föra 
en dialog om organisationens visioner och mål. Det är även medarbetarnas ansvar att ha en 
aktiv roll och inte vara passiva mottagare i den interna kommunikationen. Det är med-
arbetarnas skyldighet att vara delaktig i dialogen och därför måste de också ställa krav på 
kommunikationen. 
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6. Kommunikationsverktyg 
I dag är Internet så väl använt av den breda massan att det kan likställas med kommunikation. 
Informationen som kan spridas via Internet är tillgänglig för många. Orden kommunikation 
och informationsteknologi har ett nära samband. Ek & Wetterström (2000) förklarar att under 
de senaste decennierna har det blivit möjligt för människor och organisationer att 
kommunicera via Internet. Internet och kommunikationsverktyg ger medarbetarna i en 

organisation möjlighet att kommunicera med varandra och till exempel skicka filer eller 

meddelanden till varandra på ett mycket praktiskt sätt. 

6.1. Internet 
Enligt Hermundstad & Östlund (1999) är Internet det största globala datornätverket i världen 
och är resultatet av att många lokala datornät har kopplats samman. Det väsentliga med dessa 
olika nätverk är den information som förmedlas via dem. ARPA var ett militärt projekt som 
skulle utveckla kommunikationsteknik för militärt bruk och under 1960-talet kompletterades 
dessa projekt med ett nytt syfte; att undersöka möjligheterna att kommunicera under ett 
kärnvapenkrig. ARPA:s lösning var ett datanät som inte hade någon central styrning och 
därför kunde fortgå att funktionera om delar av systemet skulle slås ut. Det nätverk som 
ARPA skapade kallades för ARPNET och detta nätverk växte sedan då fler nätverk, främst 
universitetsnätverk, kopplades samman med ARPNET. 1983 blev kommunikationsprotokollet 
TCP/IP, Transmission Control Protocol/Internet Protocol, det officiella protokollet och i och 
med detta blev Internet en verklighet då detta möjliggjorde sammankopplingen av allt fler 
nätverk. Det stora och kommersiella genomslaget kom i början på 1990-talet och hängde 
samman med lanseringen av webben, World Wide Web, vilket gjort Internet lättare att 
använda. Internet består idag av olika delar till exempel webben, Remote login, filöverföring 
och elektronisk post. 

6.2. Intranät 
Intranätet kan liknas med ett lokalt Internet, fast i en mycket mindre skala, inom en 
organisation. Det är till för en organisations interna verksamhet och dess medarbetare. 
Intranätet utgör en plattform som gör att organisationen kan dela programvaror och databaser. 
Litton (1997) beskriver att med ett Intranät kan organisationen sprida den interna 
informationen effektivt. Den elektroniska spridningen av information är billigare, lättare att 
förmedla och lättare att ta del av än den traditionella spridningen av tryckt information i 
pappersformat. Intranätet är endast till för organisationens anställda och kan nås via Internet 
av dessa även om de befinner sig utanför organisationens lokaler. Intranätet kan bestå av 
telefonlistor, tidsrapporteringssystem, videokonferenser och elektroniska anslagstavlor. 
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6.3. E-post 
Enligt Hermundstad & Östlund (1999) har möjligheten att skicka och ta emot elektronisk post 
har funnits ända sedan ARPANETs början. Det är idag en av de mest populära aktiviteterna 
på Internet och för många en av orsakerna till att de införskaffar Internet. Ek & Wetterström 
(2000) beskriver att olika högskolor i USA började förbinda sina datorer med andra högskolor 
för att olika filer skulle kunna överföras på 1970-talet. E-postadressers format är 
användare@dator.domän.huvuddomän där elementet dator inte alltid behöver ingå. Det sista 
elementet i formatet är huvuddomänen som anger vilket land adressen tillhör såsom se för 
Sverige, uk för Storbritannien eller no för Norge. Vissa huvuddomäner är internationella 
såsom com för commercial, edu för education eller mil för military. Microsoft Corporation 
(1999) framställer att med anslutningen till Internet kan användaren sända och ta emot 
meddelanden med en mindre kostnad än ett telefonsamtal och användaren kan dessutom själv 
styra när det passar denna att ta emot eller sända meddelande. Ytterligare en fördel med 
elektronisk post är att användaren kan meddela flera mottagare samtidigt och också kan 
bifoga filer till mottagaren. 

6.3.1. Microsoft Outlook 
Microsoft Outlook är ett omfattande och avancerat program som har många olika funktioner. 
Den nyaste versionen Microsoft Outlook 2003 har nya funktioner som underlättar för den 
enskilda användaren och medarbetare i organisationer. Den har en integrerad lösning för 
hantering och organisation av e-postmeddelanden, scheman, uppgifter, kontakter, anteck-
ningar och annan information. Några helt nya eller uppdaterade funktioner är: 
• meddelanden ser ut som ett dokument vilket främjar läsbarheten. 
• använda flaggor för att prioritera vikten på meddelandet.   
• signaler som påminner eller varnar till exempel när ett möte börjar.  
• skräppostfilter som förhindrar att skräppost fyller inkorgen. 
• delade gruppkalendrar och arbetskalendrar för att kunna boka möten. 
(www.microsoft.com) 

6.4. MSN Messenger 6.1 
MSN Messenger är ett snabbmeddelandeprogram som ägs av Microsoft Corporation. 
Programmet är gratis och kan laddas ner från Internet och lanseras som ”ett snabbt och roligt 
sätt att skicka meddelanden i realtid”. Det sägs också gå snabbare än e-post och uppges som 
ett mer diskret sätt att kommunicera än med telefonsamtal. MSN Messenger har ett antal 
huvudfunktioner och i dessa ingår bland annat möjligheten att genast se vem som är online, 
sända snabbmeddelanden, sända bilder och dokument, ringa telefonsamtal och samtala med 
grupper via snabbmeddelanden. Med MSN kan också användas en webbkamera och 
gränssnittet kan anpassas så att ett eget porträtt visas och egna symboler kan skapas. Genom 
att skaffa ett Passport-konto kan den egna profilen och kontaktlistan nås från vilken dator som 
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helst, vilket innebär att flera kan använda samma dator för att logga in på MSN Messenger. 
Programmet kan också ställas in så att en viruskontroll utförs på de filer som skickas via 
MSN. MSN marknadsför även möjligheterna att visa känslor med uttryckssymboler som kan 
skickas med i snabbmeddelandena. Dessa uttryckssymboler är bilder som kan tillföras genom 
att välja bilderna direkt eller att skriva korta kommandon i textfönstret. Till exempel om 

användaren skriver :) visas bilden , vilket betyder glad, eller om användaren skriver :@ 

visas bilden , vilket betyder arg. (messenger.msn.se) 

6.5. Microsoft NetMeeting 
Enligt Sveriges Lantbruksuniversitet (2003) är Microsoft NetMeeting ett program som 
marknadsfördes 1996. Med programmet kan användaren kommunicera via nätet. Detta kan 
innebära videokonferenser med webbkamera där användaren kan se och höra andra deltagare. 
Användarna kan dela program och samarbeta genom att arbeta i samma dokument samtidigt. 
Programmet gör det också möjligt att telefonera via datorn, överföra filer, samtala med flera 
samtidigt med chatfunktionen och att använda Whiteboard genom Paintbrush. Under de 
senaste åren har NetMeeting ersatts av Messenger men har följt med inbyggt i Windows 2000 
och XP eller kan hämtas gratis från Microsoft till andra klienter. 
 
I en artikel av Ekelund (2003) har Microsoft NetMeeting framgångsrikt introducerat online-
konferenser för allmänheten, men idag har konkurrensen ökat och Microsoft har därför 
beslutat att inte bygga vidare på produkten. Microsoft har istället köpt upp Placeware och har 
släppt en egen version av programmet under namnet Office Live Meeting. Än så länge finns 
det endast en Windowsklient och utökningar för MSN Messenger och Microsoft Outlook. 
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7. Information Technology Infrastructure Library 
ITIL är en certifiering och har sin grund i de brittiska organisationerna Central Computer och 
Telecommunications Agency. Syftet med ITIL är att organisationer på ett heltäckande sätt ska 
samanställa tidigare erfarenheter när det gäller kvalitativa och kostnadseffektiva IT-tjänster. 
IT Infrastructure Library består av ett antal böcker där organisationer kan få råd i hur man 
tillhandahåller IT-tjänster med hög kvalitet. I ITIL beskrivs en praxis för IT Service 
Management och den innehåller ett systematiskt tillvägagångssätt som ger organisationer 
förutsättningar till att kunna leverera välskötta IT-tjänster. (www.bita.nu) 
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Del III – Forskningsmetod 
I denna del presenteras de metoder som skulle kunna användas i denna studie. I kapitel 8 
behandlas det Vetenskapliga förhållningssätt som utgår från den typ av kunskap som önskas. I 
kapitel 9 behandlas det Vetenskapliga angreppssätt som beskriver de olika metoder för hur 
kunskap kan växa fram. I kapitel 10 behandlas den Vetenskapliga ansatsen som beskriver hur 
forskarens vetenskapliga perspektiv styr metodvalet. I kapitel 11 Säkerställning och 
tillförlitlighet presenteras hur kunskap som studier genererar kan säkerställas och ge högre 
tillförlitlighet i sitt resultat. I kapitel 12 behandlas Insamlingsmetoder som kan väljas utifrån 
den problemställning som undersökningen har. I kapitel 13 Urvalsprinciper avhandlas 
metoder för att välja informanter. I kapitel 14 Analysmetoder vid kvalitativa undersökningar 
beskrivs hur den data som samlats in kan analyseras. 
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8. Vetenskapligt förhållningssätt 
Beroende på vilket forskningsområde forskningen behandlar finns olika förhållningssätt som 
lämpar sig för att lösa de speciella problem som är utav intresse. Inom vetenskapen, liksom 
resten av samhället, finns regler som måste följas av forskaren för att forskningen ska 
accepteras inom den vetenskapliga världen. (Carlsson, 1991) 

8.1. Positivism 
I positivismen stävar forskaren efter en absolut kunskap, där olika vetenskapliga teorier kan 
falsifieras eller bekräftas utifrån empirisk material. Positivismen har sin grund i det 
naturvetenskapliga forskningsidealet. (Bjereld m.fl. 2002) Den positivistiskt inriktade 
forskaren försöker sträva efter att hitta orsak - verkansförklaringar. (Carlson, 1991) 
Positivisterna använder sig av den så kallad verifierbarhetsprincipen vilket innebär att varje 
teoretisk utsaga i teorin ska kunna översättas till verifierbara observationer. Den positivistiska 
forskaren vill formulera en språklig ansats i form av en hypotes och sedan genom empirisk 
prövning testa hypotesen. (Patel & Davidsson, 1991) 

8.2. Hermeneutik 
Hermeneutik betyder i princip tolkningslära och är en vetenskaplig inriktning där forskaren 
tolkar, studerar och försöker förstå grunden till den mänskliga existensen. Hermeneutiken 
tillämpas nuförtiden inom många vetenskapliga discipliner men främst inom kultur-, 
samhälls- och humanvetenskap. En hermeneutisk forskare anser att mänsklig verklighet är av 
språklig natur och det är genom språket som kunskap kan införskaffas om det genuint 
mänskliga.  Det hermeneutiska förhållningssättet menar att det går att förstå andra människor 
och deras livssituation genom att tolka hur mänskligt liv kommer till uttryck. Dels i det talade 
språket, dels i det skrivna ordet men även i människors handlingar och livsyttringar. 
Forskarna anser även att människor har intentioner och avsikter som yttrar sig i handling och 
språk. Utifrån handlingen och språket kan forskaren sedan tolka och förstå dessas innebörder. 
En hermeneutisk forskare närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån den förförståelse 
denne har. Förförståelsen, tankar, intryck och känslor samt den kunskap som forskaren har är 
en fördel och inte en nackdel för att tolka och förstå forskningsobjektet. (Patel & Davidsson, 
1991) 
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9. Vetenskapligt angreppssätt 
I angreppssättet utgås det från vad som det ska forskas om och på vilket sätt slutresultaten ska 
växa fram. Ska arbetet utgå från en teori eller ska forskningen förutsättningslöst få växa fram 
utan antaganden. (Carlsson, 1991) 

9.1. Deduktion  
Deduktion innebär att utifrån enskilda observationer skapa en hypotes eller en teori. (Carlson, 
1997) Forskaren försöker sedan att härleda teorin eller hypotesen till att den ska vara 
empiriskt prövbar. (Bjereld m.fl. 2002)  
 

 

Figur 7. Egen bearbetning av deduktion. Carlsson, 1997. 
 
Hypotesen eller teorin testas därefter med nya observationer, experiment eller mätningar för 
att validera eller falsifiera den, se figur  7. (Carlson, 1997) I kvantitativa studier används ofta 
på deduktion. (Carlson, 1991)  

9.2. Induktion 
Induktion innebär att forskaren bygger teorier utifrån faktisk empirisk data och den nya teorin 
kan eventuellt utmana och ifrågasätta befintliga teorier. Induktion genererar nya teorier inom 
områden där det ännu inte finns ett tydligt behov, bara utsagor om teoretiska samband mellan 
fenomen. (Bjereld m.fl., 2002) 
 

 

Figur 8. Egen bearbetning av induktion Carlsson, 1997. 

 
De data som forskaren samlar in bildar således underlag till hur forskaren ska se på sin 
hypotes. Kvalitativa undersökningar bygger ofta på det induktiva förfaringssättet, se figur 8. 
(Carlson, 1991) 
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10. Vetenskaplig ansats 
Även forskarens teoretiska perspektiv är avgörande. Den som har en positivistisk filosofi 
anser att empiriska studier är viktiga för det grundläggande arbetet. Den som däremot har 
tyngdpunkten på att förstå snarare än att förklara och betonar individerna och dess beteende 
har en hermeneutisk filosofi. (Carlsson, 1991) 

10.1. Kvantitativ  
Den kvantitativa forskningen bygger på att försöka kvantifiera material genom att hitta 
mönster och samband mellan olika grupper av företeelser. Genom att söka svar på frågor som 
hur mycket, hur många eller i vilken utsträckning kan resultaten omarbetas till statistiska 
siffror. Det urval som görs är oftast representativt för att möjliggöra generaliseringar. (Bjereld 
m.fl. 2002) Den kvantitativa forskningen grundar sig på systematiska och strukturerade 
observationer. Metoden ger en bred undersökning. (Patel & Tebelius, 1987) När det 
genomförs en kvantitativ undersökning följs i regel en bestämd arbetsgång. Det kan även 
förekomma avvikelser beroende på den undran som ställts och var undersökningen ska ske. 
(Carlson, 1991) 

10.2. Kvalitativ 
De kvalitativa metoderna är i själva verket ett samlingsnamn för olika ansatser där den enda 
gemensamma egenskapen är att den inte är kvantitativ. I denna metod är forskaren intresserad 
av vilka egenskaper och kvaliteter en företeelse har. Kunskapen om dessa egenskaper och 
kvaliteter är en hjälp för forskaren att förstå företeelsen. (Bjereld m.fl. 2002) Den kvalitativa 
forskningen bygger på att man går in på djupet och skapar beskrivningar som är omfattande 
och detaljerade. (Patel & Tebelius, 1987) En forskning som är kvantitativ inriktad har många 
gånger kvalitativa inslag likaväl som kvalitativ inriktad forskning använder sig av kvantitativ 
information. (Bjereld m.fl. 2002) 
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11. Säkerställning och tillförlitlighet 
För att säkerställa resultatets vetenskapliga värde används olika mätinstrument. Dessa 
instrument har sitt ursprung i de kvantitativa undersökningarna, vilket gör det svårare att 
tillämpa på kvalitativa undersökningar. I de kvalitativa undersökningarna måste säker-
ställningen ske genom att forskaren hittar en strategi som passar just för den aktuella 
situationen. (Carlsson, 1991) 

11.1. Validitet 
Validitet beskriver i vilken utsträckning den operationella definitionen överensstämmer med 
den teoretiska definitionen, det vill säga vad är det som mäts. För att förklara validitet enkelt; 
I hur stor utsträckning stämmer undersökningen med avsikten för undersökningen? Validitet 
kan delas in i två kategorier, omedelbar och innehållslig validitet. Omedelbar validitet 
beskriver den spontana tillförlitligheten för till exempel svaret på en fråga. Om informanten 
ska svara på en fråga som behandlar den egna uppfattningen om prestationskvaliteten hos sig 
själv, kan forskaren kanske direkt ana att personen överskattar den egna prestationen. Den 
omedelbara validiteten är då låg. Innehållslig validitet beskriver i hur stor utsträckning den 
operationella definitionen överensstämmer med alla de aspekter som finns i den teoretiska 
definitionen. För att testa validitetsgraden i en undersökning finns två alternativ, kriterie- och 
begreppsvaliditet. Kriterievaliditet innebär att flera operationella definitioner används för 
samma teoretiska begrepp. Om de olika operationella definitionerna ger samma resultat, har 
arbetet en hög validitet. Begreppsvaliditet innebär att en hypotes där den egenskap som ska 
undersökas ingår. När den operationella definitionen används undersöks det om hypotesen får 
stöd. (Bjereld m.fl. 2002) 

11.2. Reliabilitet 
Reliabilitet är beroende på hur mätningen görs. Om mätningarna är fel utförda, spelar det 
ingen roll hur hög grad av validitet undersökningen har. Det finns ett antal sätt att stärka 
reliabiliteten i en undersökning till exempel intersubjektivitet, instrumentkongruens, 
intrasubjektivitet och objektkonstans. Intersubjektivitet innebär att låta någon annan göra eller 
upprepa delar av en undersökning och se om resultatet blir det samma. Om resultat blir det 
samma betyder det att undersökningen har god intersubjektivitet. Denna form att stärka 
reliabilitet fungerar ej bra då undersökningen bygger på intervjuer. Instrumentkongruens 
innebär att olika instrument för analysen användas för att höja reliabiliteten. Om resultatet är 
det samma oberoende på vilket instrument som används, har resultatet god reliabilitet. Till 
exempel har frågornas inbördes placering i formuläret betydelse. Tidigare frågor kan påverka 
svaret på de senare frågorna. Om frågorna byter plats i ett antal formulär, kan undersökning 
påvisa i vilken utsträckning placeringen av frågorna påverkar svarsresultatet. Intra-
subjektiviteten innebär att forskaren själv upprepar delar av sin undersökning. Till exempel 



Del III – Forskningsmetoder 

29  

genom att läsa om transkriberat material och se om det leder till samma resultat. 
Objektkonstans innebär att objektet för undersökningen fokuseras. Till exempel kan 
intervjuobjektet intervjuas två gånger. Då minimeras riskerna för att tillfälliga faktorer, såsom 
stress och trötthet, ska påverka resultatet. (Bjereld m.fl. 2002) 
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12. Insamlingsmetod 
Det finns ingen metod som bäst lämpar sig för alla typer av undersökningar utan metoden 
måste väljas utifrån den problemställning som undersökningen har. Detta innebär att en metod 
eller flera i kombination kan vara det bästa valet för den aktuella problemställningen. 
(Carlsson, 1991) 

12.1. Befintlig data 
Det är inte alltid nödvändigt att forskaren samlar in data själv. Ofta finns redan den data som 
behövs. Det kan vara statistik från statliga myndigheter, sjukhusjournaler och medlems-
register. Det redan insamlade materialet kan vara tillräckligt för en vetenskaplig grund, men 
oftast kompletteras materialet från fler insamlingsmetoder. (Carlsson, 1997) 

12.2. Observation 
All data som samlas in för vetenskapligt bruk kallas för observation. Då det gäller 
vetenskaplig data så benämns även data som fås genom information från elektroniska 
mätinstrument som observation. I begreppet observation ingår förutom observation via 
instrument även, direkt observation och deltagande observation. (Carlsson, 1997) 

12.3. Frågeformulär 
Frågeformulärens största användningsområden är; beskrivning av nuläge, identifiera standard 
och bestämma relationer. Frågeformulär har blivit en allt vanligare insamlingsmetod då det 
uppfattas som lätt att konstruera ett frågeformulär. Med frågeformulär går det snabbt att samla 
in data även om det gäller större undersökningar. Den som gör frågeformuläret måste ha stora 
kunskaper i hur det ska konstrueras. Detta för att kunna täcka den information över problem-
området som forskaren söker. (Carlsson, 1997) 

12.4. Intervju 
Intervju innebär en direkt kommunikation mellan intervjuaren och den intervjuade, 
informanten. En intervju ger ett mer flexibelt svarsutrymme, missförstånd minskar då miss-
uppfattningar lättare kan klaras upp och informanten kan uttrycka sig spontant. (Carlsson, 
1997) 
 
Syftet att använda intervjuer som grund för slutledningar är vanligtvis för att kartlägga 
avsikter, erfarenheter eller uppfattningar hos människor. Om dessa aspekter är viktiga för 
arbetet är intervjun den insamlingsmetod som ger djupare kunskap. Andra aspekter som 
intervjuer kan behandla är attityder, känslor, tolkningar och föreställningar. I en intervjustudie 
omfattas oftast få personer vilket leder till att det sällan motsvarar ett representativt urval som 
en kvantitativ enkätundersökning gör. Detta innebär att det statistiskt är svårt att generalisera 
resultatet då små grupper intervjuas, men om det finns skäl att det kan röra sig om mer 
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allmänna förhållanden blir generaliseringar mer säkerställda. Ibland kan intervjuer användas i 
komplement till teoretisk grund. Det kan i dessa fall räcka med att finna ett antal enskilda fall 
för att resultatet ska vara relevant. Intervjuerna ger då en fördjupad kunskap, samtidigt som 
det givetvis är viktigt att vara öppen för ny och oväntad information. (Solberg, 2002) 

12.5. Datainsamling enligt Grundad Teori 
Det sätts inga gränser för vilka metoder eller vilka data insamlingen använder sig av då det 
gäller Grundad Teori. Det vanligaste är dock intervjuer och naturalistiska observationer.  De 
data som samlas handlar inte om personerna utan om de företeelser, relationer eller händelser 
som sker. Vanligt vid undersökningar är att använda sig av bandinspelningar, men detta ska 
enligt Grundad Teori undvikas då hastigheten på undersökningen dras ner av mängden data 
som tas emot. (Hartman, 2001) 
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13. Urvalsprincip 
Det finns olika principer för hur olika informanterna väljs ut. Enligt den traditionella 
kvantitativa metodteorin väljs informanter ut helt representativt. Detta innebär att det urval 
som väljs ska likna den totala populationen. Ofta uppnås detta genom ett slumpmässigt urval, 
det vill säga sannolikhetsurval. En annan metod är bekvämlighetsurval då de informanter som 
finns på bekvämt avstånd väljs ut. Ändamålsenligt urval är en metod där urvalet baseras på 
den data som undersökningen behöver. En bedömning görs innan insamlingen och informan-
terna väljs utifrån bedömningen. Denna princip för urval är vanligt förekommande då det 
gäller kvalitativa undersökningar. Grundad Teori förespråkar teoretiskt urval, där 
utgångsläget är ändamålsenligt urval, men detta ska ske utan förutsatta idéer om vad som är 
viktigt utan idéerna ska baseras på det insamlade materialet. (Hartman, 2001) 
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14. Analysmetoder vid kvalitativa undersökningar 
Till skillnad från den kvantitativa undersökningen börjar forskaren att resultatanalysera redan 
under tiden som datainsamlingen pågår. Dessutom finns det i den kvantitativa undersökningen 
mer klara regler och metoder än det finns i den kvalitativa undersökningen. Den kvantitativa 
undersökningen använder sig av statistiska metoder med klara krav på data, felmarginaler och 
beräkningar. Den kvantitativa undersökningens metoder förklarar mer hur en undersökning 
och analys kan gå till snarare än hur den ska genomföras. Baskonstruktionen i en kvalitativ 
undersökning är att göra en innehållsanalys, där en bearbetning av textmassan görs enligt den 
metod som valts, till exempel att söka adjektiv. (Carlsson, 1991) 

14.1. Grundad Teori 
I klassisk forskningsansats görs hypotesprövning där en hypotes skapas som sedan testas mot 
verkligheten. Till skillnad från den klassiska forskningsansatsen syftar Grundad Teori att 
skapa teorier från observationer det vill säga en internt framväxande teori. Ett av Grundad 
Teoris utmärkande drag är att redan vid den första observationen eller intervjun i data-
insamlingen börjar analysen. Den första analysen påverkar sedan nästa datainsamling. Det vill 
säga att datainsamling och analys går hand i hand och styr den fortsatta insamlingen av data. 
(Svensson & Starrin, 1996) 

 

Figur 9. Egen bearbetning av hur datainsamling och kodning utförs parallellt. Svensson & 
Starrin, 1996. 
 
Figur 9 beskriver det flöde där den första datainsamlingen föregås av en frågeställning. Det 
material som tas emot kodas och nya idéer påverkar frågeställningen. Dessa nya frågor ställs 
till datainsamlingen nummer två, vilket kodas och så vidare. (Svensson & Starrin, 1996) 
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14.1.1. Öppen kodning 
De generella metoder som finns är jämförande analyser, experiment och statistiska metoder.  
Grundad Teori är en analysmetod som jämför indikatorer. Indikatorerna sammanställs i 
konceptuella kategorier och egenskaper från det insamlande materialet. Det första steget i 
Grundad Teori är att begreppsliggöra data, det vill säga ge den data som utgörs av händelser 
och företeelser namn. Liknande händelser kategoriseras och ges därmed namn där de olika 
händelserna blir till egenskaper för kategorin. I Grundad Teori är denna process komparativ, 
då jämförelser görs mellan händelser, företeelser och begrepp. I den öppna kodningen är 
frågeställningen mer öppen vilket leder till att alla händelser kodas tills forskaren har en 
täckande lista av kategorier. Denna öppna kodning pågår fram till att en avgränsning görs mot 
en huvudkategori. (Glaser & Strauss, 1967) 
 
 Under tiden som analyseringen pågår ställs grundläggande frågor såsom; Vad uttrycker 
detta? Vilken kategori eller egenskap uttrycker denna händelse? Vilka problem ställs 
aktörerna inför? Kodningen kan ske rad för rad, stycke för stycke eller för hela dokumentet. 
Svårigheten ligger i att koda lagom, då många tenderar att överkoda. (Svensson & Starrin, 
1996) 
 
Forskaren försöker identifiera de variabler, substantiv och verb, som tillhör de mer generella 
kategorierna som institutioner, arbetsaktiviteter, sociala relationer och så vidare. Forskaren 
söker även de adjektiv och adverb, vilket betyder de egenskaper som kategorierna har. Som 
exempel kan en kategori vara vänskap. De egenskaper som kan tillhöra den kategorin kan 
vara hur länge vänskapen pågått, hur nära vänskapen är och hur viktig vänskapen är för varje 
part i ett vänskapsförhållande. (Glaser & Strauss, 1967) 

14.1.2. Selektiv kodning 
Den selektiva kodningen betyder att den fortsatta analysen görs i anslutning till en 
huvudkategori. Alla andra kategorier som hittats relateras till huvudkategorin. Då har en 
kontur av en teori skådats och kodningen fokuseras mot en huvudvariabel. Huvudkategorin 
blir då en empirisk guide för den fortsatta datainsamlingen och analysen. (Svensson & Starrin, 
1996) 
 
I den selektiva kodningen är inte kodningen lika öppen längre, utan forskaren kodar selektivt. 
Kärnteorin är den kategori som utgör spindeln i nätet och är den kategori som många andra 
kategorier relateras till. I den selektiva kodningen väljs den centrala kategorin ut. Om det 
finns två likvärdiga kategorier som kan utgöra kärnkategori, väljs den ena kategorin och den 
andra får lämnas till andra studier. De händelser som kodas i detta läge är endast de som är 
direkt relaterade till kärnkategorin eller relaterade kategorier. Detta betyder att fråge-
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ställningen, problemställningen, står fast och all kod tillhör frågeställningen. (Glaser & 
Strauss, 1967) 

14.1.3. Teoretisk kodning 
I den teoretiska kodningen ses kategorierna utifrån ett mer generellt och abstrakt perspektiv. 
Dessa generella kategorier bildar ett mönster, där mönstret kan vara till exempel orsaker och 
problem. Efter en viss tids kodning finner forskaren konflikter i sitt tankesätt. Dessa 
konflikter leder till nya idéer som ska skrivas ned för att fräschheten i dem ska bevaras för 
genereringen av den nya kunskapen. Detta kallas memos och är en slags minnesanteckningar 
och dessa skrivs under tiden under hela analysen. I början utgörs ofta dessa av alternativa 
kategorier och samband. I slutet av analysen utgörs minnesanteckningarna över tolkningar, 
sammanfattningar och slutsatser som är grundade i den empiriska insamlade data. (Glaser & 
Strauss, 1967)  

14.2. Textanalys 
Textanalys innebär att beskrivningar över kontexter, observationer och så vidare görs 
sammankopplat med analysen. Detta kan innebära att forskaren skriver långa beskrivningar i 
referatform och citatsammanställningar vilka sedan blandas med analysen av texten. (Solberg, 
2002) 

14.3. Kvalitativ deskriptiv metod 
Denna kvalitativa forskningsansats har släktskap med Grundad Teori, Fenomenologi och 
Social konstruktivism. Denna metod är lämplig vid datainsamlingstekniker såsom djup-
intervjuer, ostrukturerade observationer och dagsnoteringar. I Kvalitativ deskriptiv metod 
finns två huvudvägar att gå när man analyserar insamlat material. Den ena vägen behandlar 
teman-ledtrådar och är ett mer fritt sätt att analysera. Den andra vägen behandlar menings-
bärande enheter och kategorier och är ett mer strikt sätt att analysera. (Gunnarsson, 2002) 

14.3.1. Teman-ledtrådar 
1. Bekanta dig med den insamlade data. 
2. Sök efter teman och ledtrådar. Det som är intressant och står ut söks i texten. Vad handlar 

det om och vad är spännande? Detta är en kreativ process och ofta gör forskaren misstaget 
att bli för kreativ då all textmassa inte behövs tas hänsyn till. 

3. Sök efter samband, mönster och typologier. 
4. Formulera de samband, mönster och typologier du hittats till begrepp som beskriver hela 

eller delar av företeelsen som studeras. En eller flera begrepp kan bli till en teori, men det 
behöver inte bli så. (Gunnarsson, 2002) 

14.3.2. Meningsbärande enheter och kategorier 
1. Bekanta dig med den insamlade data. 
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2. Data kodas i meningsbärande enheter. Enheterna är ett stycke eller några rader och varje 
enhet får en etikett, det vill säga en kod. 

3. Koderna sorteras och förs samman i grupper, det vill säga kategoriseras. Kategorierna 
namnges och görs inklusiva – exklusiva, det vill säga att alla enheterna hamnar i en 
kategori men endast i en. Alla kategorierna bör även bli horisontella, det vill säga ingen 
kategori är underkategori till en annan. 

4. Formulera hur de olika kategorierna relaterar till varandra. (Gunnarsson, 2002) 

14.4. Fenomenologi 
Fenomenologi syftar till att beskriva människors upplevelser av fenomen. Fenomenen kan 
vara känslor och intellektuella fenomen såsom vad en cirkel är. Det som söks är essensen, det 
vill säga det som ej kan tänkas bort från fenomenet. Fenomenologiska analyser blir det som är 
det yttersta fundamentet i begrepp och upplevelser som forskaren har. Forskaren söker efter 
det oreflekterade, den rena upplevelsen som inte påverkas av de förklaringar och teorier som 
individer färgas av. (Larsson, 1986) 

14.5. Fenomenografi 
I kvalitativa undersökningar söks hur något uppfattas snarare än hur något är. Detta är en 
skillnad i beskrivningsnivå eller perspektiv. Den första ordningens perspektiv handlar om 
fakta från observationer. Den andra ordningens perspektiv handlar om hur någon upplever 
något. Om det är sant eller falskt är inte den huvudsakliga frågan utan det är vad som studeras 
som är viktigt. Som exempel; en paranoid människa kan uppfatta sina medmänniskor som 
fiender. Ur den första ordningens perspektiv är det falskt men ur den andra ordningens 
perspektiv är det sant. För att beskriva den paranoides värld räcker det inte med att beskriva 
vad individen gör utan också hur den uppfattar världen. Fenomenografer vill beskriva hur 
omvärlden uppfattas av människor i termer som innebörder istället för samband, förklaringar 
eller frekvenser. De beskriver hur något framstår och inte hur det är. Kvalitativa 
undersökningar behandlar i allmänhet båda perspektiven, men Fenomenografi behandlar 
endast den andra ordningens. Särdragen för Fenomenografi är: 
• andra ordningens perspektiv. 
• den empiriska grunden utgörs av intervjuer. 
• strävan att beskriva variationen i uppfattningar av ett fenomen. 
• beskrivningskategorierna är bundna till ett unikt innehåll, vilket visar fundamentala 

uppfattningsskillnader, det vill säga uppfattningsnivån. (Larsson, 1986) 
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Del IV – Empiri 
Denna del innehåller den empiriska beskrivningen och resultatet av undersökningen. I kapitel 
15 Företagspresentation av Kerfi AB presenteras den organisation som är undersökningens 
studieobjekt. Det som presenteras i detta kapitel har sitt ursprung från intervjuerna med 
informanterna eller från organisationens hemsida. I kapitel 16 Metodval beskrivs de metoder 
som har valts och därefter styrt kunskapsökningen i detta arbete. I kapitel 17 Genomförande 
beskrivs hur arbetet har genomförts. I kapitel 18 Resultat redogörs de resultat som arbetet 
kommit fram till. 
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15. Företagspresentation av Kerfi 
Open Kerfi Group (OKG) är en nordisk IT-koncern med huvudkontor i Reykjavik. OKG är 
börsnoterade sedan 1997 på den isländska börsen i Reykjavik. Koncernen har över 650 
anställda och verksamheter i fyra nordiska länder. Datapoint AB och Virtus AB har bildat en 
fusion som heter Kerfi AB. De enskilda bolagen var redan tidigare stora på systemintegration. 
Kerfi har nu samlat båda bolagens kompetens inom ett gemensamt bolag. Fusionen ger 
möjligheter att dra nytta av den ekonomiska styrka som de har genom att fusionen är ägd av 
den isländska koncernen OPK. En förenad nordisk strategi ger möjlighet till bättre 
förutsättningar att driva stora projekt för både produkt- och tjänstelösningar. Moderbolagets 
syfte med fusionen är att skapa en nordisk IT-koncern vilken kan utmana de etablerade IT-
jättarna i landet. Omsättningen i bolaget är över en miljard kronor. Kerfis kontor är belägna i 
Stockholm, Västerås, Södertälje, Linköping, Norrköping, Örebro, Göteborg, Malmö, 
Karlshamn, Växjö, Kristianstad och Karlskrona. I början av 2004 flyttade Kerfis huvudkontor 
i Stockholm till nya gemensamma lokaler i det moderna och nyinredda Millenniumhuset i 
Marievik. Kerfi har cirka 300 medarbetare på 12 orter där 160 är systemkonsulter och 
därigenom finns förutsättningar för att driva mycket stora projekt i hela Sverige. Det nya 
företagets potential är möjligheten att ta ytterligare ansvar för kundens hela IT-process. 

15.1. Affärsidé 
Kerfi är en av de ledande leverantörerna av informationsteknik på den svenska marknaden. 
Företaget erbjuder flexibla och smarta lösningar inom förvaltnings- och driftstjänster vilka 
bygger på in- och outsourcing. Inom företaget finns specialkompetenser i områdena Systems 
Management och Service Management enligt ITIL. Kerfi satsar på ett långsiktigt och nära 
samarbete med sina kunder. Tillsammans med några få valda samarbetspartners erbjuder 
Kerfi tjänster och lösningar genom hela livscykeln. Genom Kerfis roll som rådgivare tar 
företaget hand om helheten från design, arkitektur och implementering till support, drift och 
förvaltning. 
 
”Kerfi blir en av de starkaste och mest heltäckande infrastruktur- och tjänsteleverantörerna 
mot stora och medelstora företag på den svenska marknaden. En målsättning är dessutom att 
bli den ledande IT-specialisten inom IT-infrastruktur, lösningar och driftstjänster i Norden. 
Det är viktigt för oss att gå ut och berätta detta. Därför gör vi nu denna satsning.” (Kerfi AB, 
2003) 

15.2. Samarbetspartner 
Kerfi kommer att bli HP: s största partner inom projektförsäljning och systemintegration 
dessutom har bolaget ett nära samarbete med Microsoft och Novell. 
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15.3. Integrationsprojekt 
För närvarande pågår ett integrationsprojekt mellan gamla Datapoint och gamla Virtus. För att 
alla medarbetare ska kunna ta del av vad som händer i integrationsprojektet delges med-
arbetarna information och rapportering från ledningsgruppen. Informationen skickas både via 
e-post och läggas ut på de respektive interna sidorna. I integrationsprojektet återfinns ett 
gemensamt säljstödssystem där de båda organisationernas kundkontakter återfinns. Det är 
viktigt för ledningen att avdelningarna ska bli placerade i samma lokaler så fort som möjligt. I 
Linköping har de båda organisationerna redan börjat arbetat under sammas tak på 
Teknikringen. 

15.4. Kerfis organisation och arbetssätt 
För närvarande är Kerfi mitt uppe i ovan nämnda integrationsprojekt där VD: n heter Anders 
Grönlund och kommer från Datapoint. Kerfi arbetar utifrån två lobbar, Lines Of Business, 
dessa kan liknas med rör, där den ena lobben är produkten och den andra lobben är tjänsten. 
Inom dessa lobbar finns det i sin tur tolv olika kunskapsområden. Ett exempel på ett sådant 
område kan vara Exchange som är utveckling med Microsofts dot.net. I figur 10 återfinns en 
beskrivning av hur Kerfi arbetar. 
 

 

Figur 10. Egen bearbetning av Kerfis organisation och arbetssätt. 

 
Det är medarbetarna som utför tjänsterna eller arbetar med produkterna. Huvudkontoret är 
beläget i Stockholm och det finns ett antal kontor som kan tillhöra samma region till exempel 
Norrköping och Linköping, det vill säga Kerfi Östergötland. På de regionala nivåerna finns 
det olika chefer bland annat en regionchef. Den personal som finns i respektive region tillhör 
regionchefen däremot tillhör affären lobbarna. 



Del IV – Empiri 

40  

15.5. Kerfi Östergötland 
I region Östergötland finns det som tidigare påpekats två kontor ett i Linköping och ett i 
Norrköping. På båda kontoren finns resurser, affärs- och leveransprocessen men de båda 
kontoren försöker att komplettera varandra i så stor utsträckning som möjligt. Det finns 21 
medarbetare på varje kontor och det finns en regionchef, en försäljningschef och en 
konsultchef, se figur 11. 

 
Figur 11. Egen bearbetning av region Östergötland.  
 
Under cheferna finns ett antal team. Dels finns det ett i Norrköping och dels finns det ett i 
Linköping. Sedan finns det virtuella team så kallad kunskapsteam som kan bestå av med-
arbetare från båda kontoren. Dessutom arbetar Kerfi till stor del i projektform och dessa kan 
ha medarbetare från de två kontoren men projekten kan även bestå av medarbetare från andra 
kontor runt om i landet. 

15.6. Kerfis kommunikationsverktyg 
Kerfi har ett antal olika kommunikationsverktyg. Genom den externa webben vänder de sig 
till sina externa intressenter. De använder e-post, då i form av Microsoft Outlook, och de har 
även ett Intranät. Intranätet är till stor del till för tillgängligheten för medarbetarna och där 
ligger information om seminarium, sammanställning av material, kompetenser och mallar. 
Medarbetarna kan oftast komma åt de interna verktygen om de är ute på uppdrag hos kund. På 
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vissa statliga verk tillåts inte extern kommunikation och då får medarbetarna lösa detta på 
andra sätt, till exempel genom att återgå till sin arbetsplats eller med mobiltelefon som kan ta 
emot e-post. Ibland kan det finnas projektplatser hos kunden som medarbetarna kan nyttja, 
men finns inte den möjligheten har Kerfi en egen projektplats. 
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16. Metodval 
I detta kapitel presenteras det vetenskapliga förhållningssätt som studien bygger på. Här för-
klaras och motiveras de metoder som är valda för det fortsatta arbetet. Först förklaras och 
motiveras varför en hermeneutisk inriktning valts, för att sedan motivera och förklara 
induktion, kvalitativ ansats, säkerhetsställning och tillförlitlighet samt vald analysmetod. 

16.1. Hermeneutik 
Arbetet har en hermeneutikisk inriktning då tyngdpunkten ligger i tolkningar av 
informanternas handlingar, uppfattningar och åsikter. I positivismen testas en hypotes genom 
en empirisk prövning där alla teser ska kunna verifieras i empirin. Hermeneutiken kan också 
testa en hypotes, men riktar oftast in sig på att tolka en företeelse inom ett begränsat område 
och låter sedan den funna sanningen tillämpas på ett större område. I denna studie tolkas 
studiematerialet inom ett begränsat område, det vill säga en organisation, och denna sanning 
kan sedan vara en sanning också för angränsande organisationer. 

16.2. Induktion 
I och med valet av den hermeneutikiska inriktningen är den induktiva metoden det naturliga 
valet som angreppssätt. Arbetet undersöker empirisk data, intervjuer, vilket har lett till att nå 
olika resultat. 

16.3. Kvalitativ ansats 
I det induktiva angreppssättet används ofta den kvalitativa metoden för undersökningen. 
Denna kvalitativa undersökning har gett gruppmedlemmarna underlag för en djupare analys 
då studien söker en beskrivning av VARFÖR saker är på ett visst sätt. 

16.4.  Säkerställning och tillförlitlighet 
Det insamlade materialet har säkerställts genom att validera information som framkommit vid 
intervjuerna och som uppfattats som otydlig eller tveksam. Dessa har validerats genom 
personlig kontakt eller via e-post. 
 
För att stärka reliabiliteten i denna studie har intrasubjektivitet använts, vilket betyder att delar 
av undersökningen har upprepats. I detta arbete innebär intrasubjektivitet dels att under-
sökningen har genomförts av två gruppmedlemmar och båda har gått igenom det 
transkriberade materialet, dels att transkriberat material har lästs igen för att säkerställa 
studiens resultat. Studien använder sig även av objektkonstans för att ytterligare stärka 
reliabiliteten, vilket innebär att objektet har fokuserats. Detta har skett genom att då det varit 
nödvändigt har informanterna intervjuats två gånger.  
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16.5. Insamlingsmetod 
Denna studies empiriska material består av intervjuer som har utförts enligt den kvalitativa 
metoden. Dessa intervjuer har haft en låg grad av strukturering och standardisering och ett 
stort svarsutrymme har getts för att flexibiliteten i svaren ska bli större. Syftet med att 
använda intervjuer i studien var att söka efter uppfattningar och åsikter hos informanterna och 
då ger intervjuer en djupare kunskap än andra insamlingsmetoder. Intervjuer som utförs på ett 
fåtal individer ger svårigheter att generalisera de resultat som en kvantitativ enkätunder-
sökning lättare skulle ge, men i detta fall används en teoretisk grund som kompletterar de 
resultat som studien funnit. Även om studien har en teoretisk referensram har studien varit 
öppen för ny information som inte har ingått i frågeställningen. 
  
Informanterna har behandlats konfidentiellt, vilket innebär att ingen informant hänvisas till 
med namn i studien. Intervjuerna har spelats in med bandspelare, vilket gör att i detta 
hänseende inte har använt Grundad Teoris insamlingssätt där det hävdas att hastigheten på 
undersökningen dras ner av mängden information. Att bandspelare har använts beror på att 
det insamlade materialet är redan delvis begränsat då det endast gjorts tio intervjuer och 
studien behöver behandla de data som tas emot med största korrekthet. 

16.6. Urvalsprincip 
Informanterna representerar dels de som har en stor teknikvana, dels ledningens åsikt samt 
dels de anställdas uppfattningar från den operativa nivån. Detta har gett studien ett brett urval 
då helt skilda individer studerats. Detta innebär att den urvalsprincip som har använts är ett 
ändamålsenligt urval där studieobjektets olika organisatoriska nivåer har tagits i beaktande 
innan insamlingen av data. Studieobjekten har varit både respondenter och informanter, då 
både egna åsikter, andras åsikter och uppfattningar har behandlats. 

16.7. Analysmetod 
I studiens kvalitativt inriktade analysmetod har resultatanalysen börjat redan vid den första 
intervjun. Den första analysen har sedan påverkat nästa intervju, vilket lett till reviderade 
intervjuformulär. Datainsamlingen och analys har skett simultant och har styrt den fortsatta 
insamlingen. Detta motsvarar ett av Grundads Teoris utmärkande drag. Studiens analys har i 
sitt första steg sökt att begreppsliggöra data genom att söka händelser och företeelser som 
sedan kategoriserats. Dessa kategorier har sedan egenskaper som motsvaras av de händelser 
som tidigare hittats. Detta motsvarar i stort sätt den öppna kodningen i Grundad Teori. 
 
När studiens funnit majoriteten av kategorierna söktes det mönster som relaterar de olika 
kategorierna till varandra. En huvudkategori söktes och sedan fokuserades denna kategori i 
den sista delen av analysen. Detta motsvarar i stort sätt den selektiva kodningen i Grundad 
Teori. 
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Analysen kan även i viss mån härledas till den Kvalitativa deskriptiva analysmetoden där 
meningsbärande enheter och kategorier söks. Denna metod är mindre strukturerad än vad 
Grundad Teori är och har i viss mån påverkat studiens analys mot en inte fullt så formell 
struktur. 
 
Informanternas upplevelser och erfarenheter har resulterat i en stor mängd påståenden. Dessa 
påståenden har kategoriserats efter den sammanhängande faktor som bäst passat in på en 
grupp påståenden. Dessa kategorier har sedan relaterats till varandra och bildat ett analytiskt 
mönster. Ur dessa kategorier, egenskaper och relationer har sedan studiens resultat 
formulerats. 
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17. Genomförande 
Detta kapitel beskriver genomförandet av studien. Här återges tillvägagångssättet utifrån den 
inledande undran, den teoretiska referensramen, den organisation och de informanter samt det 
frågeformulär som studien bygger på. Det valda genomförandet bygger även på tidigare 
presenterade metodval, se kapitel 16.  
 
Studien är baserat på insamling av data från tio kvalitativa intervjuer. Användning av e-post i 
organisationer kan antas vara en vanligt förekommande företeelse och i en IT-intensiv 
organisation såsom Kerfi AB är, finns en allmän hög förhållandenivå. Den teoretiska och 
litterära kunskap som utgör förkunskapen i detta arbete säkerställer den slutledning som 
arbetet resulterar i. 

17.1. Inledande undran 
Studien bygger på en tidigare genomförd kunskapsprojektering. Denna kunskapsprojektering 
motsvarar en förstudie i ämnesområdet i vilken en inledande undran gjordes. Finns det ett 
samband mellan elektroniska kommunikationsmedel och effektiv kommunikation i 
organisationer? Utifrån denna undran gjordes ett antal frågeställningar och dessa har legat till 
grund för det fortsatta arbetet.  

17.2. Referensram 
Den teori som presenteras i studien är vald för att den ska kunna ge studien en omfattande och 
omgärdande förförståelse till de resultat som studien kommit fram till. De teorier och teser 
som beskrivs i referensramen har sedan till viss del härletts till undran, frågeställningen och 
diskussionen i den utsträckning som varit relevant.  

17.3. Organisation 
Efter att undran preciserats i ett antal frågesällningar tog gruppmedlemmarna kontakt med en 
organisation som var villig att vara objekt för denna studie. Valet föll på Kerfi AB, region 
Östergötland och Norrköpingskontoret specifikt, som uppfyllde de behov som fordrades för 
att fortsätta arbetet med studien. Det var viktigt att organisationen var IT-intensiv och att den 
skötte mycket av den dagliga verksamheten med elektroniska kommunikationsverktyg. När 
det stod klart att studien kunde utföras på Kerfi AB läste gruppmedlemmarna in sig på 
organisationen. Detta för att gruppmedlemmarna skulle få en djupare kunskap om organisa-
tionen och för att förbereda den första initierande intervju, se bilaga 1. Detta gjordes på 
organisationens hemsida www.kerfi.se. 

17.4. Frågeformulär 
Frågeformuläret utformades utifrån studiens frågeställning och den valda organisationen. Den 
första intervjumallen testades på en person utanför organisationen för att sedan revideras. 



Del IV – Empiri 

46  

Frågeformuläret har även ändrats under de tio intervjutillfällena, se bilagor 2, 3 och 4. Detta 
dels för att informanterna själva tog upp aspekter som de ansåg vara viktiga och dels för att 
gruppmedlemmarna hittade nya aspekter att fråga om under intervjuerna. Informanterna fick 
inte tillgång till frågeformuläret utan fick bara en kort redogörelse i pappersform som för-
klarade inom vilka område intervjun skulle ske. Detta för att informanterna skulle kunna 
förbereda sig på intervjun men inte i detalj veta vad som skulle frågas. Vilket torde leda till att 
informanterna svarade ärligt, uppriktigt och mer spontant. 

17.5. Informanter 
Vid den första initierande intervjun med en ledningsperson på Kerfi Östergötland gjordes en 
presentation av region Östergötland. Efter avslutad intervju gjorde denna informant ett 
slumpmässigt urval på tio personer som skulle vara med i de fortsatta intervjuerna. Det var 
viktigt att medarbetare från alla delar och nivåer av region Östergötland representerades. 
Ledningspersonen gav oss e-postadresser till de informanter som skulle vara med i studien. 
Sedan skickades en förfrågan till informanterna när intervjun kunde ske. De olika nivåer som 
informanterna representerade är; regionchef, konsultchef, konsulter inom försäljning, drift, 
utveckling och utbildning. 

17.6. Intervjuer 
De tio intervjuerna med medarbetarna i organisationen spelades in med bandspelare. I och 
med valet av inspelningsmediet har de visuella faktorerna, såsom kroppsspråk och ansikts-
uttryck, bortsetts från. Dessa aspekter kan inte beskrivas på säkert sätt vid användning av 
endast ljudupptagning. Detta kan ha haft en viss inverkan på förståelsen av materialet. 

17.7. Transkriberade intervjuer 
Det inspelade materialet har transkriberats direkt efter varje intervjutillfälle för att så kort tid 
som möjligt ska fortlöpa mellan intervju och transkribering. Vid transkriberingen har det 
bortsetts från missljud, såsom hummanden och suckar. Detta kan ha haft en viss inverkan på 
förståelsen av materialet. 

17.8. Validitet och reliabilitet 
Vid varje intervjutillfälle tillfrågades informanterna om validering av intervjusvaren fick 
göras genom personlig kontakt eller via e-post. I samtliga fall blev gensvaret positivt. En 
validering gjordes med en informant för att bekräfta organisationspresentationen. Efter denna 
gjordes en liten revidering. Resterande intervjuer har dock ej lett till några valideringar då det 
inte varit nödvändigt eftersom underlaget var tydligt och inga missuppfattningar har uppstått. 

17.9. Teorigenerering 
Teorigenereringens första steg är att samla in empirisk data. De empiriska data har sedan 
behandlats genom att transkriberas, kategoriserats och relaterats till varandra. Genom att i 
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analysen finna samband och orsaker till varför ting är som de är har ny kunskap växt fram. De 
resultat som studien utvecklat generaliseras för att i slutsatsen kunna vara tillämpliga på andra 
IT-intensiva organisationer. Slutsatsen motsvarar denna studies nya genererade teori. 
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18. Resultat 
I detta kapital presenteras de resultat som undersökningen har kommit fram till. Kapitel 17.1 
redogör i punktform för de resultat som studien gett. Kapitel 17.2 beskriver kortfattat de 
resultat som representerar de fyra frågor som inleder arbetet i kapitel 1.2. Kapitel 17.3 beskri-
ver kortfattat de resultat som representerar de kunskaper som undersökningen ej har i den 
inledande frågeställning, men som i arbetet anses tillföra intressanta infallsvinklar. 

18.1. Resultat i punktform 
 E-post är ett centralt arbetsredskap och en förutsättning för effektiv kommunikation i en 

IT-intensiv organisation. 

 Även om ledningens intention är att Intranätet ska användas som den främsta 
informationskanalen, föredrar majoriteten av medarbetarna på den operativa nivån att 
informeras via e-post. 

 Den e-post som skickas från ledningen är till större del av informativ karaktär, den e-post 
som skickas från operativ nivå är till större del av kommunikativ karaktär. 

 Med hjälp av främst kombinationen e-post, telefon och MSN Messenger kan en IT-intensiv 
organisation sköta den dagliga verksamheten 

 Arbetsbördan uppfattas som tyngre för den enskilde medarbetaren då uppgifter skickas mer 
lättvindligt, vilket lett till en ökad uppgiftsmängd. 

 Medarbetarna har lätt för att tappa fokus på aktuell uppgift, när nytt meddelande indikeras 
visuellt på dataskärmen. 

 Mängden e-post har ökat varav 50 % uppfattas som ej jobbrelaterat, oviktigt eller sånt som 
ej berör mottagaren. 

 Informationsförlusten uppfattas som marginell hos medarbetarna. 

 Textkvaliteten i e-post uppfattas som av talspråkskaraktär. 

 Att tolka och värdera e-postinnehållet anses inte som något stort problem inom 
organisationen. 

 Verktyget Microsoft Outlook används som ett struktureringsverktyg för arbetsuppgifter, 
prioriteringar och mötesbokningar. 

18.2. Resultat utifrån frågeställningen 
E-post är ett centralt arbetsredskap och en förutsättning för effektiv kommunikation i en IT-
intensiv organisation vars arbetssätt bygger på projektform, virtuella team och mobila 
medarbetare. Med verktyget kan medarbetaren själva styra sin arbetstid och arbetsplats samt 
samordna möten. Informationsspridning och problemlösning underlättas genom e-post då 
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flera medarbetare och kunder kan nås samtidigt. E-post underlättar även förmedlingen av 
bilagor såsom rapporter, program och applikationer. E-post kan inte ersättas med telefon på 
ett effektivt sätt då detta kommunikationsmedel stör arbetet och är tidskrävande. 
 
Även om ledningens intention är att Intranätet ska användas som den främsta 
informationskanalen, föredrar majoriteten av medarbetarna på den operativa nivån att infor-
meras via e-post. Informationen via e-post upplevs som mer personlig, mer konkret och mer 
relevant. Dessutom upplevs den som lättare att tillgodogöra sig då informationen på Intranätet 
är en uppsökande informationskanal som ställer högre krav på individens vilja att hålla sig 
informerad. Informationen på Intranätet upplevs som inaktuell då den uppdateras för sällan. 
 
Den e-post som skickas från ledningen är till större delen av informativ karaktär, delegering 
av konkreta uppgifter sker mer som ett komplement till telefon och möten. Den e-post som 
skickas från operativ nivå är av kommunikativ karaktär, där konkreta arbetsuppgifter, 
problemlösningskommunikation och förfrågningar om acceptans av uppdrag skickas mellan 
medarbetarna. Dessutom skickas information om status i projekt till medarbetarna i teamen 
och ledningspersonal. 
 
Med hjälp av främst kombinationen e-post, telefon och MSN Messenger kan en IT-intensiv 
organisation sköta den dagliga verksamheten. Det krävs kompetens hos den enskilde 
medarbetaren att kunna avgöra när vilket verktyg lämpar sig och när uppgiften kräver ett 
direkt möte snarare än elektronisk kommunikation. I en IT-intensiv organisation bygger de 
elektroniska verktygen upp arbetsaktiviteterna. Utan dessa verktyg skulle inte arbetssitua-
tionen kunna upprätthållas och en förändring skulle tvingas fram i organisationen. 

18.3. Resultat utanför frågeställningen 
Arbetsbördan uppfattas som tyngre för den enskilde medarbetaren då uppgifter skickas mer 
lättvindligt, vilket har lett till en ökad uppgiftsmängd. Dessa uppgifter uppfattas ofta som lästa 
och accepterade av mottagaren bara sändaren skickat e-posten. 
 
Medarbetarna har lätt för att tappa fokus på aktuell uppgift, då indikationen för nytt med-
delande i inkorgen gör att de känner att de måste läsa direkt och att de känner att de bör svara 
inom snar tid. 
 
Mängden e-post har ökat varav 50 % uppfattas som ej jobbrelaterat, oviktigt eller sånt som ej 
berör mottagaren. Trots att e-posten i dessa fall inte är relevant, måste den behandlas och 
bearbetas vilket leder till en ökad arbetsbelastning. Mängden negativ påverkan, såsom stress, 
som den ökade e-posten har på individen, beror till stor del hur strukturerade de är i sin e-
posthantering. 
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Trots den stora och komplexa organisationen och den stora användningen av kommu-
nikationsverktyg uppfattas informationsförlusten som marginell hos medarbetarna. 
 
Textkvaliteten i e-post uppfattas som av talspråkskaraktär. Om detta påverkat den generella 
textkvaliteten, har medarbetarna helt skilda meningar om. 
 
Att tolka och värdera e-postinnehållet anses inte som något stort problem inom 
organisationen. De få tillfällen som förståelsen för innebörden försämras i ett e-
postmeddelande, följs e-posten upp av ett telefonsamtal eller ett e-postmeddelande. Dessa 
tillfällen sker i stort sett endast i kommunikationen mellan organisationen och externa 
kontakter. 
 
Verktyget Microsoft Outlook, nu i förbättrad ny version, används som ett 
struktureringsverktyg för arbetsuppgifter, prioriteringar och mötesbokningar. I vilken 
utsträckning den används beror på den enskilde individen, dock är kalenderfunktionen för 
mötesbokningar använd av samtliga. Detta strukturverktyg underlättar medarbetarens 
arbetssituation. 
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Del V - Avslutande avsnitt 
Detta avslutande avsnitt innehåller ett resonemang där arbetet knyts samman. I kapitel 19 
Diskussion behandlas det tidigare resultatet i diskussionsform där kopplingar görs till 
informanternas åsikter, referensramen och gruppmedlemmarnas tolkningar. I kapitel 20 
Slutsats beskrivs de konklusioner som studien gett upphov till. I kapitel 21 Vidare studier 
anges de tänkbara ämnesområden som kan forskas vidare i. 
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19. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultaten i kapitel 18. De tidigare resultaten som kan relateras till 
varandra diskuteras tillsammans under samma rubriksättning och de resultat som inte kan 
relateras till något annat resultat diskuteras för sig under en egen rubrik. Först presenteras 
informanternas uppfattningar för att följas av diskussionsstycken. I dessa framkommer både 
den teoretiska referensramen och gruppmedlemmarnas tolkningar. 

19.1. Samband mellan e-post och effektiv kommunikation 
Alla informanter uppger att det inte skulle gå att bedriva den verksamhet de har idag utan 
kommunikation via e-post. Tidigare var medarbetarna tvungna att sköta arbetet via brev, fax 
och telefon. Detta var ett tidskrävande arbetssätt då all information skickades via brev och 
filer, såsom applikationer, måste skickas med diskett i kuvert. Felaktigheter i innehållet i 
breven var tvunget att åtgärdas genom ytterligare ett brev. Telefon upplevdes då och än idag 
som ett mycket tidskrävande verktyg då det upplevs som svårt att få tag på personer och 
informanterna tvingas vänta eller slussas vidare till andra mottagare. Fax används idag endast 
när ett dokument med underskrift ska skickas till intressenter. Förut användes fax i större 
utsträckning eftersom det var snabbare att skicka dokument med fax än med post. Studien 
visar att för nuvarande är Kerfis kommunikation framgångsrik och effektivt anpassad till dess 
verksamhet och sina medarbetare. Informanternas gemensamma uppfattning är att den stora 
mängd bilagor som skickas genom e-post, att kunna nå ett flertal individer med ett 
meddelande och en kontinuerlig problemlösningskommunikation är förstklassig med verk-
tyget e-post. 
 
I stort sätt alla informanter uppger att e-post ger dem möjlighet att själva styra sin arbetstid 
och arbetslokalisering. Kerfis organisation kräver kommunikation via e-post mellan sina 
medarbetare, eftersom det kan ingå konsulter från olika platser och kontor. Dessutom arbetar 
Kerfis konsulter periodvis externt hos kunder och dessa medarbetare är effektivast att nå via 
e-post då telefonsamtal stör och inte alltid är möjligt tillvägagångssätt för kommunikationen. 
 
Studien visar att informanternas uppfattning om de elektroniska kommunikationsverktygen, 
och i synnerhet e-post, är att dessa kommunikationsverktyg är en förutsättning för att 
medarbetarna ska kunna lösa sin arbetssituation och ses som en naturlig del av den dagliga 
verksamheten. Därigenom kan slutsatsen tas att e-post är en common practice i Kerfis 
verksamhet, vilket ifrågasattes i den inledande frågeställningen. 
 
Enligt Alvesson (1992), är kommunikation inte endast då information sänds mellan sändare 
och mottagare utan kommunikation är också en plattform för samarbete, förståelse och för att 
ge betydelse åt organisationens existens. Även Kreps (1990), förklarar att sammankopplingen 
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mellan företag, kommunikation och information är betydande för organisationens existens. 
Genom kommunikationen kan individer i organisationen samarbeta, förstå varandra och 
arbeta mot gemensamma visioner och mål. En organisation där alla medarbetare verkar inom 
samma lokaler har en större förutsättning att ha en framgångsrik kommunikation och 
informationsspridning än en organisation med medarbetare i olika geografiskt belägna 
lokaler. Studien visar att Kerfis geografiska spridning ställer högre krav på att organisera en 
fungerande kommunikation. De elektroniska kommunikationsverktygen har i detta hänseende 
möjligtgjort en framgångsrik kommunikation som upplevs som effektiv trots den geografiska 
spridningen. Kommunikationen ger medarbetarna en samhörighet som verkar för Kerfis bästa. 
Såsom Kreps (1990) beskriver ger kommunikationen individerna möjlighet att verka mot 
samma mål och arbeta efter samma vision. 
 
Kerfi är i och med sammanslagningen och ingåendet i en koncern en mer komplex 
organisation än tidigare, det vill säga Kerfi har fler nivåer och är geografiskt spridd. Detta 
stämmer med den tredje dimensionen som Abrahamsson & Andersen (1998) beskriver. Denna 
tredje dimension har en vertikal differentiering och det innebär att organisationen är 
specialiserad då det gäller kompetens och arbetsuppgifter. Författarna förklarar vidare att ju 
större differentiering desto svårare blir det att samordna arbetet och att kommunicera med 
varandra. Resultatet visar att trots att Kerfi idag har denna vertikala differentiering och 
organisationens medarbetare är specialiserade efter kompetens, så har inte effektiviteten i 
kommunikationen blivit lägre. Detta beror på dels att en stark strukturering redan finns för 
arbetsrutiner, planering, informations- och kommunikationskanaler och dels att Kerfis 
medarbetare påverkar sin arbetssituation och de verktyg för kommunikation som de använder. 
Kerfis kommunikationsstruktur skapas dels av de verktyg som ledningen ställer till med-
arbetarnas förfogande, såsom Microsoft Outlook, men strukturen skapas också av 
individernas egna förutsättningar och de verktyg de själva föredrar, såsom MSN Messenger. 
Bark m.fl. (1997), beskriver hur strukturen i en organisation påverkas och skapas av med-
lemmarna som ingår i organisationen. Detta perspektiv kan appliceras på Kerfis 
kommunikationsstruktur där både ledning och medarbetare samverkar för att skapa strukturer 
och rutiner. 
 
Simonsson (2002) beskriver att ledningens osäkerhet kan leda till en överkonsumtion av 
tekniska lösningar, istället för att delge ett klart kommunikativt grundbudskap mot 
organisationens visioner och mål. Undersökningen visar klart att Kerfis ledning har lyckats 
med grundbudskapet och organisationen har en effektiv kommunikation. Detta trots att Kerfi 
har många tekniska lösningar, vilket är en naturlig konsekvens av att Kerfi bygger hela sin 
verksamhet på informationstekniska lösningar. Simonsson (2002) beskriver även att det är 
medarbetarnas ansvar att själva ha en aktiv roll i den interna kommunikationen. Studien visar 
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även i detta avseende att Kerfis medarbetare är mycket involverade i den interna 
kommunikationen. 

19.2. Informationsförmedling och avsikt med informationskanaler  
Informanterna uppger att informationen om Kerfis organisation delges både över Intranätet 
och skickas via e-post till organisationens medarbetare. De informanter som representerar 
ledningen uttrycker en intention att Intranätet ska användas i högre utsträckning än det i 
realiteten nyttjas idag av medarbetarna. En informant i ledningsposition anser att Intranätet 
inte används optimalt och att informationen endast ska förmedlas på organisationens Intranät. 
I den operativa verksamheten däremot anser de flesta av informanterna att det bästa sättet att 
få aktuell information är genom e-post. Intranätet används ibland av informanterna då de 
behöver underlag eller vetskap om tidigare presenterad information om organisationen. Den 
information som finns på Intranätet har informanterna redan fått genom e-post och den kan 
därför kännas inaktuell. Ett par av informanterna har även uppgett att informationen på 
Intranätet uppdateras för sällan. Intranätet är en uppsökande informationskanal och infor-
mationen via e-posten delges automatiskt till alla medarbetare. Ett flertal informanter uppger 
att den information de får via e-posten känns personligt riktade till individen, den känns mer 
konkret och informationsinnehållet känns mer relevant. Några informanter uppger också att 
den tid som måste läggas på att själv söka informationen hellre läggs på arbetsuppgifter.  
 
Enligt Enbom (2000), ska den information som angår alla komma alla till kännedom. Annars 
skapas spänningar som försvårar kommunikationen internt. Studien visar tydligt att trots att 
Intranätet inte är den främsta källan för informationsspridning så kommer den information 
som är nödvändig för medarbetaren till allas kännedom. 
 
Studien klargör att medarbetarna inte fullt ut följer ledningens intention utan de använder de 
elektroniska informationskanalerna utifrån sina egna behov och det sätt de själva föredrar. 
Informanterna i ledningsposition förefaller inte vara helt omedvetna om att medarbetarna inte 
följer detta helt ut, men intentionen är till synes inte en aktivitet som prioriteras högt. 
Dessutom bygger verksamheten mycket på medarbetarnas eget ansvar och uppbyggnad av 
rutiner, samt frihet under ansvar. 
 
Enligt Simonsson (2002) är det nödvändigt för en chef att känna sina medarbetare och därför 
spelar den informella kommunikationen en stor roll. Kommunikationen ska samordnas i en 
fungerande infrastruktur där informationskanalerna ska komplettera varandra. Dessa kanaler 
ska vara väl definierade och den information som ingår ska vara planerad och koordinerad. 
Resultatet åskådliggör att ledningens intention, när det gäller förmedling av organisations-
information, inte är förankrad i verksamheten och ledningen känner inte sina medarbetare i 
den utsträckning som behövs för att bygga en framgångsrik infrastruktur i detta hänseende. 



Del V – Avslutande avsnitt 

55  

19.3. E-postens användningsområden i organisationen  
Alla informanterna uppger att kommunikationen i den operativa nivån innebär att det skickas 
arbetsuppgifter, problemlösningar och förfrågningar med e-post mellan medarbetarna. 
Informanterna i den operativa nivån skickar ständigt e-post till varandra medan de i enstaka 
fall skickar e-post till ledningspersoner. Den e-posten är då av informativ karaktär och är 
bland annat i form av status i de olika projekten. De informanter som arbetar med driften av 
den egna organisationens tekniska plattform kommunicerar i högre grad med hela organisa-
tionen via e-post än andra i samma organisatoriska nivå. Denna kommunikation är då av 
informativ karaktär och kan innehålla uppgifter om uppdateringar och förändringar i systemet. 
När det handlar om kommunikation mellan ledning och medarbetarna via e-post uppger alla 
informanter att den kommunikationen innehåller till stor del information om organisationen 
och de förändringar som nu sker i och med sammanslagningen av två företag. Gäller det 
konkreta uppgifters delegering är e-postens innehåll mer som ett komplement till möten och 
telefonkontakt. Det skickas främst bilagor med beskrivningar av uppgifter som har syftet att 
förtydliga det som sagts över telefon eller i ett tidigare möte. 
 
Enligt Larsson & Rosengren (1995), kan den interna kommunikationen delas upp i en hård 
och en mjuk del, vilka är jämförbara med formell och informell kommunikation. Den hårda 
informationen är sakinriktad och den mjuka informationen handlar om värderingar och 
attityder. Studien visar att informationen om organisationen som Kerfi delger sina 
medarbetare via Intranät och e-post är av hård karaktär, det vill säga formell, se figur 12. 

Figur 12. Egen bearbetning av hård och mjuk information i Kerfis organisatoriska nivåer. 

 
Ledningen kan i vissa fall skicka förfrågningar om arbetsuppgifter, detta motsvarar då mjuk 
information då den är mer informell. Den information som den operativa nivån delger är till 
stor del hård, då mottagaren tillhör ledningsposition. Däremot när information skickas till den 
operativa nivån är den både hård och mjuk, där den mjuka, informella, informationen utgör 
den största delen. 
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Svensson (1988) anser att vissa faktorer måste tas hänsyn till då det gäller mönstret för 
kommunikation. Om det är en jämlik eller ojämlik kommunikation beror på om individerna i 
kommunikationen har olika status eller inte. I den jämlika kommunikationen har alla samma 
status och alla tar lika mycket initiativ. I den ojämlika kommunikationen har en part högre 
status och denna tar oftast initiativet, väljer ämne, informerar eller frågar. Undersökningen har 
i detta avseende visat olika tendenser och ifrågasätter därför Svenssons generella beskrivning. 
Då ledningen informerar eller delger uppgifter till sina medarbetare innebär detta en ojämlik 
kommunikation då statusskillnaden i detta läge blir tydlig. I ett annat avseende har status 
mindre betydelse för kommunikationsmönstret då det gäller den fortskridande verksamheten 
och i de olika projekt som utförs. Det beror även på prioriteten på uppgiften och inte på 
personen som avgör huruvida kommunikationen är jämlik eller inte. 

19.4. Kommunikationsmedel i den dagliga verksamheten 
De elektroniska kommunikationsverktyg som informanterna uppger används är e-post, 
telefon, mobiltelefon, fax, Intranät, NetMeeting och MSN Messenger. Den i majoritet 
använda kombinationen är dock e-post, telefon och MSN Messenger. Flertalet av infor-
manterna beskriver också vikten av att veta när vilket verktyg är det bästa för uppgiften. Detta 
upplevs inte som något problem hos medarbetarna. De uppger att vissa saker inte går att lösa 
effektivt med något elektroniskt kommunikationsverktyg utan då förutsätts personliga möten. 
Detta gäller exempelvis vid det initierande mötet med en ny kund då det är viktigt att förstå 
vad kunden vill ha. Några av informanterna har även uppgett att det är bra att både ha möten 
och skriftlig information via e-post, då e-posten vid dessa tillfällen bekräftar det som sagts på 
mötet. Detta gör att det blir mindre missförstånd och uppgiften blir mer konkret. En av 
informanterna uppger att problemlösning är bättre vid direktkontakt. En annan informant 
uppger att direktkontakt föredras då det gäller problemlösning med kunder. Ett fåtal 
informanter uppgav att den information som delges dem via mötesform inom organisationen, 
exempelvis personalmöten, var fullt tillräckligt då den sker varannan vecka. Den ytterligare 
information de behövde var de helt nöjda med att få via e-post.  
 
Resultatet påvisar att behovsgraden av elektroniska kommunikationsverktyg är stor hos Kerfi. 
Eftersom organisationen bygger upp i stort sätt hela sin verksamhet med och kring dessa 
verktyg. Utan dessa verktyg skulle Kerfi och den verksamhet de bedriver idag inte kunna 
existera i dess nuvarande form. E-posten är ett centralt arbetsredskap för organisationens 
medarbetare, men e-posten är endast en liten, liten del av en stor verktygslåda. 
Kombinationen av verktyg fyller de behov som Kerfi har. Detta kan jämföras med Simonsson 
(2002) som beskriver hur viktigt det är att samordna kommunikationen i en fungerande 
infrastruktur där ett system av kanaler kompletterar varandra. 
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Enligt Simonsson (2002) ägnas den muntliga kommunikationen allt för liten uppmärksamhet i 
många organisationer. Cheferna uppmanas därför att främja den personliga kontakten och inte 
bara satsa på teknik. Studien pekar på att den kombination av muntlig och skriftlig kom-
munikation som organisationen har är bra enligt flertalet informanter. En viss avsaknad av 
direktkontakt kunde dock lysa igenom. 
 
För att sammanfatta den dagliga kommunikationen, som en av informanterna sa; ”att inte ha 
e-post är en utopi”. 

19.5. Arbetsbelastning och informationsmängd 
Majoriteten av informanterna i den operativa verksamheten uppfattar det som att det blir 
större arbetsbelastning för dem själva när arbetsuppgifter skickas via e-post. Detta för att 
andra medarbetare skickar e-post med till exempel förfrågningar eller uppgiftsbeskrivningar 
för att de själva ska bli klara eller bli av med uppgiften. Detta kan uppfattas som betungande 
eftersom sändaren oftast antar att uppgiften är läst och godkänd av mottagaren bara den är 
skickad. Det kan leda till frustration hos mottagaren eftersom denne kanske inte har möjlighet 
att ta sig tid med uppgiften direkt eller så kan uppgiften ligga utanför mottagarens kompetens-
område. Dessutom uppger en majoritet av informanterna att de upplever att antalet arbets-
uppgifter har ökat för att det är lätt att förmedla uppgifter via e-post. 
 
Det flesta informanterna anger att de vill läsa de meddelanden som kommer med e-posten 
direkt. De informanter som läser e-posten direkt uppger att det kan vara svårt att komma 
tillbaka till den uppgift de höll på med när e-posten kom. Det nya meddelandet ska läsas, 
bearbetas och värderas och ibland förväntar sig sändaren ett snabbt svar. Vid vissa tillfällen 
kan det ta lite tid att komma tillbaka till ursprungsuppgiften, men vid andra tillfällen kan det 
ta fem minuter eller mer. Vissa av informanterna som läser direkt anser att det kanske skulle 
vara bra med någon slags rutin för läsandet av e-posten för dem själva. För att kunna arbeta 
med den uppgift de håller på med under en längre tid och inte bli avbrutna av ny e-post. 
Några av informanterna har speciella rutiner för hur de läser e-posten. Ett exempel kan vara 
att läsa en gång i timmen. Dessa informanter har dessa rutiner för att de ska kunna fokusera på 
en uppgift i taget och inte hela tiden bli störd av inkommande e-post. En informant i 
ledningsposition uppger att vissa medarbetare har svårare än andra att hantera en stor mängd 
arbetsuppgifter på samma gång. Vid dessa tillfällen delger informanten medarbetaren 
arbetsuppgifter på ett mer strukturerat sätt, så att inte medarbetaren förlorar fokus och 
arbetsglädje. 
 
Mängden e-post i inkorgen blir hela tiden större enligt alla informanter. De flesta anser att de 
får e-post som är onödig, oviktig och ej relevant för dem själva.  Detta leder till att informan-
terna får mer att göra och trots att e-posten inte är viktig måste den ändå läsas och behandlas. 
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Detta leder till att ett flertal av informanterna kan känna sig stressade av att de får e-post som 
är oviktiga för dem själva. E-posthanteringen kan ta upp stor del av dagen om informanten 
varit bortrest eller inte tillgänglig via e-post på några dagar. Då kan inkorgen svämma över 
och allt måste bearbetas igenom så att inte viktig information går till spillo. En av 
informanterna uppger att det är cirka tre eller fyra personer som skickar den största delen av 
de meddelanden som finns i inkorgen. Det kan vara ett och samma meddelande som skickas 
runt mellan medarbetarna och vidarebefordras för att det ska komma alla till kännedom. Då 
kan resultatet bli att informanten får tio meddelanden med samma innehåll som ska läsas och 
bearbetas. En annan informant uppgav att han själv sätter filter på meddelanden från vissa 
medarbetare i organisationen för att det finns de som skickar information om allt till alla. 
 
Bylund & Kristiansen (1994) anser att information är en grundläggande förutsättande för 
ansvarstagande och motivation i en organisation, men det finns en gräns för hur mycket 
information som kan tillgodoses av individen. Genom att individerna får för mycket direktiv, 
upplysningar och data kan de få informationsstress, vilket innebär att det blir svårt att 
tillgodogöra sig den information individen får. Studien visar klart att medarbetarna i 
organisationen får allt mer information via de elektroniska kommunikationsmedlen. Detta kan 
leda till att medarbetarna känner frustration och otillräcklighet. Den stress som medarbetarna 
känner är relaterad till både informationsmängd och den ökade uppgiftsmängden som sker via 
e-post. Studien klargör att informanterna har olika sätt att hantera den stress som kan 
uppkomma vid allt för mycket meddelande via e-post. Vissa av informanterna har särskilda 
rutiner och strukturer för hur de läser e-posten medan andra läser e-posten hela tiden. Det kan 
vara en av anledning till hur individen uppfattar ifall arbetssituationen är stressad eller inte. 
 
Bylund & Kristiansen (1994) beskriver vidare att det finns en optimal mängd information som 
individen bör få. Vilket innebär att om individen får för lite eller för mycket information 
inträffar samma stressande situation. Denna optimala nivå kan variera beroende på individens 
egen förmåga och individen ska känna till sitt grundläggande informationsbehov. 
Undersökningen påvisar att Kerfis medarbetare reagerar olika på den informationsmängd de 
möter i e-posten i den dagliga verksamheten. Kerfis medarbetare vet vilket informationsbehov 
som är relevant för dem själva. Däremot har flertalet av informanterna svårt att låta bli att 
hantera den information som inte är relevant, men ändå delges individen. Individerna måste 
öppna och läsa de meddelanden som kommer via e-posten även om den arbetsuppgift de utför 
kräver deras fulla koncentration. Denna reaktion är mer beteenderelaterat än att individen inte 
vet sitt grundläggande informationsbehov. Den negativa effekten av att när medarbetarna inte 
kan låta bli att direkt läsa ett e-postmeddelande är att arbetssituationen blir lidande. 
Informanterna beskriver svårigheten att återgå till uppgiften efter att ha brutit koncentra-
tionen. Detta innebär att fokuseringen på uppgiften förloras och att det tar tid att återgå till 
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samma moment i tankeprocessen som de hade innan de tappade fokus. Detta är också en 
anledning till att arbetsbelastning och arbetsbörda kan upplevas som större. 
 
Studien visar att organisationen har tydliga mål och en bra arbetsledning som försöker att 
variera uppgiftsbelastningen efter den enskilde medarbetaren. Detta gagnar den medarbetare 
som har mindre förmåga att hantera en stressad arbetssituation. Arbetsledningen på Kerfi är 
mycket inriktad på medarbetarnas välbefinnande och månar om individernas egna behov och 
förmåga. Detta ger en arbetsplats som uppmuntrar medarbetarna och de känner att de gör ett 
bra arbete. Här kan paralleller dras till Leander m.fl. (2000) som anser att medarbetare som 
känner att de gör ett bra jobb också känner en ökad arbetsglädje. Detta leder till ökad kvalitet i 
verksamheten. 
 
Den ökade informationsmängden kan sammanfattas i detta påstående en informant uppgav: 
”Ett rinnande flöde bara, det kommer hela tiden.” 

19.6. Informationsförlust 
Även om några få informanter uppger att information kan missas handlar detta om några få 
tillfällen där informanterna har tagit bort ett e-postmeddelande i förbifarten eller har varit 
ifrån arbetsplatsen på arbete externt eller vid sjukfrånvaro. Detta uppger de vara väldigt 
sällsynt. Majoriteten av informanterna uppger att de inte upplever någon informationsförlust 
alls. 
 
Enbom (2000) beskriver att förmågan att kommunicera i en organisation är en central del och 
språket är medlet för att kommunicera externt och internt. Undersökningen visar att Kerfis 
organisation idag är en del i en koncern och en stor del av kommunikationen sker via de 
elektroniska kommunikationsverktyg som står till Kerfis förfogande. Detta betyder att en stor 
mängd information förmedlas via dessa kanaler. Denna informationsmängd innebär en för-
höjd risk för informationsförlust. Att informationsförlusten upplevs som marginell kan bero 
på att Kerfi har olika kommunikationsverktyg som används i kombination och att information 
kan hämtas på flera kompletterande sätt. 

19.7. Textkvalitet 
Informanterna anser att språket får en annan karaktär genom MSN Messenger och e-post än 
vad brukligt är i skrivna dokument. Språket uppfattas som mer kortfattat, förenklat och 
slarvigt. Ofta fattas punkt och versaler, dessutom är felstavningar vanligt förekommande. 
Vissa av informanterna uppfattar att det skrivna språket har blivit bättre vid till exempel 
dokumentation och offerter, detta beror på den dagliga kommunikationen med elektroniska 
kommunikationsverktyg. Andra däremot tycker att språket i skriftliga dokument har föränd-
rats radikalt till det sämre. Informanterna själva anser att de behärskar det skrivna ordet och 
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de lägger stor vikt vid att det ska vara korrekt formulerat och skrivet i dokument. Däremot 
uppger de att andra medarbetare i organisationen inte är fullt lika kompetenta när det gäller 
det skrivna ordet. En informant uppger att värdet på uppgiften sjunker om texten är illa 
skriven. En annan informant ansåg att förtroendet mot kund kan bli lidande om de får e-
postmeddelande som är illa skrivet. En informant talade om en undersökning av British Mail 
som visade förlorade affärskontakter på grund av dålig textkvalitet. Detta orsakade stora 
ekonomiska förluster för företagen. 
 
Att värderingen av en uppgift påverkas av textkvaliteten borde vara en faktor som prioriteras 
av organisationen, då detta kan innebära att medarbetarna blir ineffektiva om de inte inser en 
uppgifts värde. Studien har visat att Kerfi har kurser för medarbetarna i svenska språket för att 
alla ska ligga på samma språkliga nivå, så detta torde vara en faktor som redan tagits hänsyn 
till i organisationen. Studien åskådliggör att informanterna har helt skilda uppfattningar om 
hur kvaliteten på texten är beskaffad. Detta beror på att alla individer har skilda åsikter om hur 
en välskriven text ska vara. Svensson (1988) diskuterar att innehållet i ett meddelande beror 
på både sändarens och mottagarens förväntningar och förkunskaper och denna tes kan 
appliceras på medarbetarnas skilda uppfattningar om textkvaliteten. Men också det faktum att 
individer klassificerar texterna olika, det vill säga att där en individ anser att en formell text 
ska användas mot en kund kan en annan individ använda en mer informell text beroende på 
att den individen har en närmare relation till kunden än den andra individen. Därför uppfattas 
även den situation som texten ska användas i olika utifrån olika individers infallsvinkel, det 
vill säga att textkvaliteten tolkas olika beroende på olika individers situationsuppfattning. 

19.8. Tolkning och värdering av innehåll 
I princip alla informanter ansåg att det inte är något större problem att tolka och värdera 
innehållet i e-post. Uppstår svårigheter med tolkningar och värderingar tar informanterna 
kontakt med sändaren för ett förtydligande. Detta kan ske genom e-postkommunikation, 
telefonsamtal eller personligt möte. En informant uppgav att det skrivna ordet ibland kan 
värderas högre än vid direktkontakt. Därför ansåg informanten att sändaren måste vara 
noggrann i sin formulering med hänsyn till hur mottagaren kan tolka innehållet i meddelandet. 
En informant i ledningsposition sa all skriven text är svår att tolka. Det spelar ingen roll om 
det är i form av brev, dokument eller e-post. Även denna informant ansåg att det inte var 
någon stor problematik inom Kerfis organisation. Informanten uttryckte att det optimala för 
medarbetarna vore om det fanns möjlighet för alla att få viktig information både skriftligt och 
muntligt. De flesta informanterna uppgav att den information som skickades inom 
organisationen inte var svår att värdera och tolka, däremot var den information som skickades 
av externa kontakter svårare att tolka i vissa fall. En informant uppgav att andra hade svårt att 
tolka och värdera innehållet och att informanten därför var väldigt noga med hur e-
postmeddelanden formulerades till vissa mottagare. 
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Studien visar tydligt att både sändaren och mottagaren tolkar och värderar informationen 
utifrån sina egna erfarenheter och förkunskaper, vilket kan jämställas med Svenssons (1988) 
tes att olika referensramar kan påverka förståelsen både positivt och negativt. Studien visar 
även att de flesta felaktiga tolkningar som inträffar sker i dialogen med externa kontakter. 
Detta påvisar att den interna och externa referensramen inte sammanfaller, vilket leder till att 
mottagaren inte förstår den innebörd som sändaren avsett. Däremot inträffar det mindre 
felaktiga tolkningar vid intern kommunikation och utifrån detta går det att utläsa att internt 
finns det en gemensam referensram men detta fattas hos de externa kontakterna. Utifrån detta 
kan slutsatsen dras att Kerfi har en stark och gedigen företagskultur. Enligt Bruzelius & 
Skärvad (2000) tenderar organisationer med stark företagskultur att vara själorganiserade och 
medarbetarna känner större ansvarskänsla. En stark kultur betyder att ledningen inte måste 
styra sin verksamhet i samma utsträckning genom direkt övervakning och makt, därför kan 
beslutsrätt läggas på lägre nivåer i organisationen. Studien påvisar att Kerfi har en stark 
företagskultur där medarbetarna bestämmer mycket själva över sin arbetssituation. Denna 
starka företagskultur ligger till grund för medarbetarnas gemensamma referensram. 
 
Svensson (1988) förklarar hur viktigt det är att vara uppmärksam på de skillnader som uppstår 
mellan mänsklig och maskinell kommunikation. Svensson påpekar också vikten av att 
reducera de störningar såsom redundans och entropin som återfinns i kommunikationen. 
Studien understryker att detta inte kan appliceras på Kerfis organisation då det inte 
förekommer någon högre redundans eller entropi trots deras höga användning av tekniska 
kommunikationsverktyg. Dessutom har Kerfis medarbetare samma referensramar och detta 
underlättar kommunikationen. Svensson (1988) tar även upp aspekten att den selektiva 
perceptionen som skyddar individen genom att sortera bort information, kan medföra att 
sändaren inte lyckas få mottagaren att förstå informationen om den strider mot mottagarens 
tidigare erfarenheter. Resultatet åskådliggör att den selektiva perceptionen kan vara en faktor 
som påverkar de svårigheter med tolkningen av information som informanterna har påpekat. 
 
Som en informant uttryckte det: ”Det kanske är den väsentligaste nackdelen med all skriven 
kommunikation. Att är man inte en Strindberg så är det svårt att få fram känslan i ett 
budskap”. 

19.9. Microsoft Outlook 
Majoriteten av informanterna uppger att e-post och programmet Microsoft Outlook används 
mer än bara som en e-postförmedlande funktion. Samtliga informanter använder Outlook för 
att boka möten med sina medarbetare. Denna funktion har förbättrats ytterligare i den nyaste 
versionen, Microsoft Outlook 2003, uppger en informant. Det finns även andra nya och 
uppdaterade funktioner som flertalet informanter använder sig av. Informanterna uppfattar att 
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det är viktigt att visuellt kunna veta vad ett e-postmeddelande innehåller. Detta kan göras 
genom att uppge innehåll i ämnesraden och sätta en prioritet på e-postmeddelandet som 
skickas. De flesta informanterna uppger också att den nya versionen av Outlook presenterar 
texten i formaterad form liknande ett vanligt dokument med bland annat rubriksättning, till 
skillnad från förut då e-posten endast var en textmassa. Detta främjar och ökar läsbarheten, 
vilket uppskattas av informanterna. 
 
Några av informanterna använder verktyget mer strukturerat än andra. Det finns möjlighet att 
skapa mappar som e-postmeddelanden kan läggas i som ger en kategoriserande struktur efter 
de aktuella uppdrag informanten har, vilket en informant uppger vara ett effektivt arbetssätt. 
En informant uppger att det går att göra e-postmeddelandet markerat som oläst för att senare 
ta hand om det uppdraget eller innehållet när tid finnes. Detta sker när meddelandet är läst och 
så pass viktigt att det måste läsas igen. 
 
Studien klargör vikten utav att individen själv kan strukturera sin arbetssituation efter sitt eget 
behov. E-postapplikationen Outlook har i detta avseende gett medarbetarna större möjligheter 
att göra just detta, genom sina funktioner. E-postapplikationen ger också möjligheter att 
strukturera en framgångsrik möteshantering, vilket har gagnat organisationens effektivitet. 
Om individerna utnyttjar e-postapplikationen fullt ut kan medarbetarna själva organisera sitt 
arbete på ett mer tillfredställande sätt. Att strukturera de meddelanden som tas emot av med-
arbetaren kan minska den stress och arbetsbelastning som upplevs genom det allt större 
informationsutbyte som sker idag.  Outlook har strävat efter att visuellt framstå som vilket 
ordbehandlingsprogram som helst, bland annat genom sin funktionalitet att likna ett vanligt 
skrivet dokument. Detta leder till att användaren ser textmassan som om det vore i brevform, 
vilket gör att användaren känner sig som ”hemma” och detta främjar läsbarheten. 
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20. Slutsats 
I en IT-intensiv organisation är e-post ett centralt verktyg för kommunikation och 
organisationen kan inte fungera i sin nuvarande skepnad utan den elektroniska kommunika-
tionen. Den elektroniska kommunikationen är effektivt anpassad till verksamheten och dess 
medarbetare. En organisation som har en geografisk spridning har stort behov av att använda 
elektroniska kommunikationsmedel och kommunikationsstrukturen måste därför prioriteras 
av organisationen. I en IT-intensiv organisation skapas den elektroniska kommunikations-
strukturen av de verktyg som ledningen ställer till förfogande och medarbetarnas egna 
preferenser och erfarenheter i tekniska sammanhang, det vill säga att ledning och medarbetare 
samverkar för att skapa strukturer och rutiner. 
 
Medarbetarna på den operativa nivån i en IT-intensiv organisation föredrar att bli informerade 
via direktmeddelande då detta upplevs mer personligt och direkt än information som sprids 
via uppsökande medier.  
 
Kommunikationsinnehållet i en IT-intensiv organisation har olika karaktärer beroende på vem 
som är sändare och mottagare. Stor del av innehållet i kommunikationen på ledningsnivå är 
av informativ karaktär. Stor del av innehållet i kommunikationen i den operativa nivån är av 
kommunikativ karaktär. 
 
Behovsgraden av elektronisk kommunikation är stor hos IT-intensiva organisationer. Den 
elektroniska kommunikationen utförs dock inte av ett verktyg utan av ett komplement av 
olika verktyg. E-posten är i detta komplement ett centralt arbetsredskap för organisationens 
medarbetare.  
 
Den ökande informations- och uppgiftsmängd som skickas via e-post till medarbetarna i en 
IT-intensiv organisation leder till en stressad arbetssituation om inte individen själv har 
rutiner och strukturer för att hantera överflödet av e-postmeddelanden. 
 
De medarbetare som har behov av att hela tiden läsa nya e-postmeddelanden tappar fokus på 
aktuell uppgift, vilket leder till ineffektivitet. Detta är en anledning till att arbetsbördan kan 
upplevas som tyngre. 
 
Den informationsförlust som sker i en IT-intensiv organisation är marginell, trots av 
organisationer av detta slag ofta är komplexa. 
 
Svårigheten att tolka och värdera innehållet i e-posten blir större ju längre ifrån 
organisationen sändaren eller mottagaren befinner sig. Den interna kommunikationens 
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innehåll är lättare att värdera och tolka, till skillnad från extern kommunikation där 
missförstånd sker mer ofta. 
 
Medarbetarna i en IT-intensiv organisation strukturerar sin arbetssituation på individuella 
grunder. Detta görs genom de verktyg som organisationen ger medarbetarna i kombination 
med vad de föredrar själva.  
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21. Vidare studier 
I förstudien och i början av studiens genomförande gjordes ett antal intressanta fråge-
ställningar som det inte fanns möjlighet att fokusera på i denna studie. Dessa frågeställningar 
kan vara intressanta att utveckla och kan ligga till grund för framtida forskningsansatser. 
Nedanstående frågeställningar har ett nära samband med denna studie, vilket innebär en 
utveckling av den kunskap som detta arbete har genererat. 
 
1. Får individer i organisationer andra förhållningssätt till varandra än vid direktkontakt, på 

grund utav elektroniska kommunikationsmedel? 

2. Är den större användningen av visuella verktyg, såsom webbkameror, för elektronisk 
kommunikation en följd av strävan att kompensera kontaktförlusten?  

3. Hur etableras kontakter mellan individer och vilken relation uppstår när de använder 
elektroniska kommunikationsmedel? 
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Inledande intervju angående organisationen 

    

 
 
 

Första grundläggande intervju avseende Kerfi AB 

Gruppmedlemmar: Helena Andersson 
  Kristina Eriksson 

  
 

Intervjuobjekt Ledningsperson 

   

FRÅGELISTA 
 

Företagspresentation. 

Beskriv organisationens struktur. 

Beskriv Norrköpingskontorets struktur. 

Vad är ITIL? 

Hur många anställda finns det i Norrköpingskontoret? 

Är Norrköpingskontoret en ekonomisk fristående enhet? 

Har den strukturella förändringen förändrat dagens arbete i Norrköping, ex 
arbetsplatsbundenhet osv.? 

Beskriv organisationens arbete. 

Vad använder ni för kommunikationsverktyg i organisationen? 

Hur länge har ni använt e-post som verktyg i organisationen? 

Har alla tillgång till e-post? 

Beskriv din uppfattning om hur e-post används i organisationen. 
 
Följdfrågor kommer att ställas utifrån de svar som ges. 
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Kvalitativa intervjuer Kerfi AB 

Gruppmedlemmar: Helena Andersson 
 Kristina Eriksson 
 
Intervjuobjekt: A, B 
 
 
1. Berätta lite om dig själv och ditt arbete. 

1.1. Namn 

1.2. Ålder 

1.3. Position i företaget 

1.4. Utbildning 

1.5. Arbetsuppgifter 

1.6. Anställningstid på företaget 

2. Berätta om hur du använder e-post i ditt arbete? 

2.1. Hur ofta använder du e-post? 

2.2. Använder du e-post privat hemma? 

2.3. Vem kommunicerar du med via e-post? 

2.3.1. Till vem och vilka positioner innehar de? 

2.3.2. Från vem och vilka positioner innehar de? 

2.3.3. Koncernledning. 

2.3.4. Ledning. 

2.3.5. Operativ verksamhet. 

2.3.6. Privata kontakter. 

2.3.7. Kollegor. 

2.3.8. Affärskontakter utanför organisationen. 

2.4. Hur använder du e-post? Vilket innehåll? 

2.4.1. Få eller ge information. 
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2.4.2. Skickar ni e-post till medarbetarna med information om konkreta arbetsuppgifter 
som ska utföras? Hur fungerar detta? Är det klart vad arbetsuppgiften består av 
och kan ni ge ett exempel. 

2.4.3. Får ni e-post från ledningen med information om konkreta arbetsuppgifter som 
ska utföras? Hur fungerar detta? Är det klart vad arbetsuppgiften består av och 
kan ni ge ett exempel. 

2.4.4. Uppfattar ni skillnader i e-posten beroende på vem ni får e-post ifrån? Ledning 
kontra arbetskamrat? Varför är det så? 

2.4.5. Är det skillnad, innehållsmässigt, från vem ni får e-post ifrån? Ledning kontra 
arbetskamrat? Varför är det så? 

2.4.6. Får ni e-post från ledningen med information om vad som händer inom 
organisationen. Hur ofta? Vad innehåller informationen? Uppfattar ni den som 
bra? 

2.4.7. Skickar ni e-post med information om vad som händer inom organisationen. Hur 
ofta? Vad innehåller informationen? Uppskattas det av andra? Om inte, varför? 

2.4.8. Har ni e-postkommunikation mellan arbetskamrater i ett projekt som leder till 
problemlösning? Förklara hur det går till? Är det ett bra arbetssätt? Varför? Hur 
ofta? 

2.4.9. Söker ni svar på problemlösning från andra via e-post? Fungerar det bra? Varför? 

2.4.10. Säkerställer ni att e-posten verkligen läses av mottagaren, ex genom kvittens? 
Fungerar det på ett bra sätt? Varför? 

2.5. Hur uppfattar du att e-post påverkar din arbetssituation? 

2.5.1. Om du jämför e-post med de andra kommunikationsverktygen ni använder er av. 
Hur användbart uppfattar du att e-post är? Varför? 

2.5.2. Har användningen av e-post underlättat eller försvårat ert arbete? Varför? 

2.5.3. Ser du några samband mellan arbetsbördan och användandet av e-post? Varför är 
det så/varför inte? 

2.5.4. Blir arbetsuppgifterna enklare eller svårare vid användandet av e-post? Varför? 

2.5.5. Anser ni att det är bättre att lösa uppgifter vid direktkontakt eller via e-post? 
Varför? 

2.5.6. Finns det situationer där du föredrar att träffa personen ifråga istället för att 
kommunicera med e-post? I så fall i vilka situationer och händer det ofta i ditt 
arbete? 
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2.5.7. Känns det som ni har blivit mer eller mindre effektiv vid användandet av e-post? 
Varför? Kan ni ge exempel? 

2.5.8. Känner du att du vinner tid genom att använda e-post? På vilket sätt? 

2.5.9. Kan du styra din arbetstid och arbetslokalisering genom att använda e-post som 
kommunikationsverktyg? På vilket sätt? 

2.5.10. Hur löser ni kommunikationen via e-post när ni är i organisationer som inte 
tillåter extern kommunikation? Uppfattar ni det som ett problem? På vilket sätt? 

2.6. Händer det att du missar information p.g.a. att du inte läser din e-post? Varför? 
Beror det på vem du får från? 

2.7. Informationen om organisationen läggs både ut på Intranätet och skickas via e-post. 
Vilket föredrar du? Varför? 

3. Avslut. 

3.1. Får vi validera vid oklarhet i svaren? 

3.2. Vill ni ta del av resultatet när vi lagt fram c-uppsatsen? 

3.3. Vi tackar så hemskt mycket för intervjun. 
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Kvalitativa intervjuer Kerfi AB 

Gruppmedlemmar: Helena Andersson 
  Kristina Eriksson 
 
Intervjuobjekt: C, D 
 
 
1. Berätta lite om dig själv och ditt arbete. 

1.1. Namn 

1.2. Ålder 

1.3. Position i företaget, titel 

1.4. Utbildning 

1.5. Arbetsuppgifter 

1.6. Anställningstid på företaget 

2. Vilka kommunikationsverktyg använder du förutom e-post? Messenger o.s.v. 

3. Berätta om hur du använder e-post i ditt arbete? 

3.1. Hur ofta använder du e-post? 

3.2. Vem kommunicerar du med via e-post? 

3.2.1. Till vem och vilka positioner innehar de? 

3.2.2. Från vem och vilka positioner innehar de? 

3.2.3. Koncernledning. 

3.2.4. Stockholmsledning. 

3.2.5. Östergötlands ledning. 

3.2.6. Operativ verksamhet. 

3.2.7. Privata kontakter. 

3.2.8. Kollegor. 

3.2.9. Affärskontakter utanför organisationen. 

3.3. Hur använder du e-post? Vilket innehåll? 

3.3.1. Få eller ge information. 
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3.3.2. Skickar ni e-post till medarbetarna med information om konkreta arbetsuppgifter 
som ska utföras? Hur fungerar detta? Är det klart vad arbetsuppgiften består av 
och kan ni ge ett exempel. 

3.3.3. Får ni e-post från ledningen med information om konkreta arbetsuppgifter som 
ska utföras? Hur fungerar detta? Är det klart vad arbetsuppgiften består av och 
kan ni ge ett exempel. 

3.3.4. Uppfattar ni skillnader i e-posten beroende på vem ni får e-post ifrån? Ledning 
kontra arbetskamrat? Varför är det så? 

3.3.5. Är det skillnad, innehållsmässigt, från vem ni får e-post ifrån? Ledning kontra 
arbetskamrat? Varför är det så? 

3.3.6. Får ni e-post från ledningen med information om vad som händer inom 
organisationen. Hur ofta? Vad innehåller informationen? Uppfattar ni den som 
bra? 

3.3.7. Skickar ni e-post med information om vad som händer inom organisationen. Hur 
ofta? Vad innehåller informationen? Uppskattas det av andra? Om inte, varför? 

3.3.8. Har ni e-postkommunikation mellan arbetskamrater i ett projekt som leder till 
problemlösning? Förklara hur det går till? Är det ett bra arbetssätt? Varför? Hur 
ofta? 

3.3.9. Söker ni svar på problemlösning från andra via e-post? Fungerar det bra? Varför? 

3.3.10. Säkerställer ni att e-posten verkligen läses av mottagaren, ex genom kvittens? 
Fungerar det på ett bra sätt? Varför? 

3.4. Hur uppfattar du att e-post påverkar din arbetssituation? 

3.4.1. Om du jämför e-post med de andra kommunikationsverktygen ni använder er av. 
Hur användbart uppfattar du att e-post är? Varför? 

3.4.2. Har användningen av e-post underlättat eller försvårat ert arbete? Varför? 

3.4.3. Ser du några samband mellan arbetsbördan och användandet av e-post? Varför är 
det så/varför inte? 

3.4.4. Anser ni att det är bättre att lösa uppgifter vid direktkontakt eller via e-post? 
Varför? 

3.4.5. Finns det situationer där du föredrar att träffa personen ifråga istället för att 
kommunicera med e-post? I så fall i vilka situationer och händer det ofta i ditt 
arbete? 

3.4.6. Känns det som ni har blivit mer eller mindre effektiv vid användandet av e-post? 
Varför? Kan ni ge exempel? 
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3.4.7. Känner du att du vinner tid genom att använda e-post? På vilket sätt? 

3.4.8. Kan du styra din arbetstid och arbetslokalisering genom att använda e-post som 
kommunikationsverktyg? På vilket sätt? 

3.4.9. Hur löser ni kommunikationen via e-post när ni är i organisationer som inte 
tillåter extern kommunikation? Uppfattar ni det som ett problem? På vilket sätt? 

3.5. Händer det att du missar information p.g.a. att du inte läser din e-post? Varför? 
Beror det på vem du får från? 

3.6. Informationen om organisationen läggs både ut på Intranätet och skickas via e-post. 
Vilket föredrar du? Varför? 

3.7. Tycker du att det är svårt att värdera den information som du får via e-post? 

3.8. Använder du akronymer för att uttrycka känslor i e-post? Till alla? 

3.9. Tycker du att e-post-användandet har påverkat språkbruket idag/kvalitet i texten? I 
vilken omfattning? Använder du själv språkkontrollen i Outlook? 

4. Avslut. 

4.1. Får vi validera vid oklarhet i svaren? 

4.2. Vill ni ta del av resultatet när vi lagt fram c-uppsatsen? 

4.3. Vi tackar så hemskt mycket för intervjun. 
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Kvalitativa intervjuer Kerfi AB 

Gruppmedlemmar: Helena Andersson 
  Kristina Eriksson 
 
Intervjuobjekt: E, F, G, H, X 
 
 
1. Berätta lite om dig själv och ditt arbete. 

1.1. Namn 

1.2. Ålder 

1.3. Position i företaget, titel 

1.4. Utbildning 

1.5. Arbetsuppgifter 

1.6. Anställningstid på företaget 

2. Vilka kommunikationsverktyg använder du förutom e-post? Messenger o.s.v. 

3. Berätta om hur du använder e-post i ditt arbete? 

3.1. Hur ofta använder du e-post? 

3.2. Vem kommunicerar du med via e-post? 

3.2.1. Till vem och vilka positioner innehar de? 

3.2.2. Från vem och vilka positioner innehar de? 

3.2.3. Koncernledning. 

3.2.4. Stockholmsledning. 

3.2.5. Östergötlands ledning. 

3.2.6. Operativ verksamhet. 

3.2.7. Privata kontakter. 

3.2.8. Kollegor. 

3.2.9. Affärskontakter utanför organisationen. 

3.3. Hur använder du e-post? Vilket innehåll? 

3.3.1. Få eller ge information. 
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3.3.2. Skickar ni e-post till medarbetarna med information om konkreta arbetsuppgifter 
som ska utföras? Hur fungerar detta? Är det klart vad arbetsuppgiften består av 
och kan ni ge ett exempel. 

3.3.3. Får ni e-post från ledningen med information om konkreta arbetsuppgifter som 
ska utföras? Hur fungerar detta? Är det klart vad arbetsuppgiften består av och 
kan ni ge ett exempel. 

3.3.4. Uppfattar ni skillnader i e-posten beroende på vem ni får e-post ifrån? Ledning 
kontra arbetskamrat? Varför är det så? 

3.3.5. Är det skillnad, innehållsmässigt, från vem ni får e-post ifrån? Ledning kontra 
arbetskamrat? Varför är det så? 

3.3.6. Får ni e-post från ledningen med information om vad som händer inom 
organisationen. Hur ofta? Vad innehåller informationen? Uppfattar ni den som 
bra? 

3.3.7. Skickar ni e-post med information om vad som händer inom organisationen. Hur 
ofta? Vad innehåller informationen? Uppskattas det av andra? Om inte, varför? 

3.3.8. Har ni e-postkommunikation mellan arbetskamrater i ett projekt som leder till 
problemlösning? Förklara hur det går till? Är det ett bra arbetssätt? Varför? Hur 
ofta? 

3.3.9. Söker ni svar på problemlösning från andra via e-post? Fungerar det bra? Varför? 

3.4. Hur uppfattar du att e-post påverkar din arbetssituation? 

3.4.1. Om du jämför e-post med de andra kommunikationsverktygen ni använder er av. 
Hur användbart uppfattar du att e-post är? Varför? 

3.4.2. Har användningen av e-post underlättat eller försvårat ert arbete? Varför? 

3.4.3. Ser du några samband mellan arbetsbördan och användandet av e-post? Varför är 
det så/varför inte? 

3.4.4. Finns det situationer där du föredrar att träffa personen ifråga istället för att 
kommunicera med e-post? I så fall i vilka situationer och händer det ofta i ditt 
arbete? 

3.4.5. Känns det som ni har blivit mer eller mindre effektiv vid användandet av e-post? 
Varför? Kan ni ge exempel? 

3.4.6. Känner du att du vinner tid genom att använda e-post? På vilket sätt? 

3.4.7. Kan du styra din arbetstid och arbetslokalisering genom att använda e-post som 
kommunikationsverktyg? På vilket sätt? 
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3.5. Händer det att du missar information p.g.a. att du inte läser din e-post? Varför? 
Beror det på vem du får från? 

3.6. Informationen om organisationen läggs både ut på Intranätet och skickas via e-post. 
Vilket föredrar du? Varför? 

3.7. Tycker du att det är svårt att värdera den information som du får via e-post? 

3.8. Använder du akronymer för att uttrycka känslor i e-post? Till alla? 

3.9. Tycker du att e-post-användandet har påverkat språkbruket idag/kvalitet i texten? I 
vilken omfattning? Använder du själv språkkontrollen i Outlook? 

4. Avslut. 

4.1. Får vi validera vid oklarhet i svaren? 

4.2. Vill ni ta del av resultatet när vi lagt fram c-uppsatsen? 

4.3. Vi tackar så hemskt mycket för intervjun. 

 


