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1 DEN FÖRSTA BÖRJAN

I detta kapitel kommer vi att ge en kort bakgrund till varför det är

intressant att undersöka kommunikation i företag. Syftet med

uppsatsen kommer att presenteras och slutligen guidar läs-

anvisningar dig genom kommande kapitel.

1.1 INTRODUKTION

Vi kommunicerar dagligen med varandra. Medvetet, eller omedvetet,

skickar vi ständigt signaler till människor omkring oss och reagerar på

signaler som når oss. Det sätt som dessa signaler når oss på kan ta sig

många olika uttryck, till exempel tal, skrift, bilder och/eller kroppsspråk.

Kommunikation är helt enkelt en del av vår vardag och är nödvändig för att

vi skall kunna ge uttryck för våra mest grundläggande behov som törst,

hunger eller smärta. Genom kommunikation förmedlar vi upplysningar och

underrättelser i form av information som är nödvändig för hela vår

existens.

Att kunna kommunicera är inte bara nödvändigt för överlevnad för oss som

individer. De institutioner som vi har skapat i samhället är också beroende

av att olika typer av information kommuniceras. Bland dessa av människan

skapade institutioner står företaget/organisationen i fokus för denna

uppsats. En organisation har av Taylor et al (1994) beskrivits som en social

enhet som huvudsakligen är inriktad på uppfyllandet av specifika mål.

Kommunikation i en organisation har beskrivits som ett socialt lim som

bland annat har till uppgift att sammanbinda medlemmar och under-

avdelningar i företaget (Euske/Roberts ur Handbook of Organizational
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Communication, 1987). Litteraturen inom området betonar kommunika-

tionens syfte som ett verktyg för att nå de mål som organisationen har satt

upp för sin verksamhet. Kommunikation har beskrivits som ett strategiskt

instrument som fokuserar verksamheten på mål och strategier och det gäller

att internt marknadsföra dessa till organisationens medlemmar. Målet med

denna interna marknadsföring är att skapa ett internt företagsklimat som

motiverar och skapar delaktighet för de anställda. För företag som ser sina

anställda som sin viktigaste resurs finns helt enkelt inget alternativ.

Ickekommunikation är negativ kommunikation (Sjöquist, 1990).

En orsak till att kommunikation blir allt mer viktigt för företag är att dagens

organisationer verkar i en omvärld som präglas av förändring. (Erikson,

1992) Ekonomin globaliseras, produktlivscykler kortas och konkurrensen

ökar, vilket leder till att organisationer måste bli flexibla för att hantera sin

omvärld. Ett led i att bli mer flexibel är att delegera ansvar och

befogenheter ut i organisationen så att den som befinner sig närmast

problemet tar beslutet. Delegering ökar nödvändigheten att söka

information (Johnson, 1996) och ökar också vikten av att ha tillgång till

relevant information, vilket innebär att företag internt måste kommunicera

det den anställde behöver veta för att denne skall kunna ta beslut.

Informationsteknologin, IT, vars utbredning vi främst kunnat observera det

senaste decenniet, erbjuder en mängd nya kanaler som medlemmarna i en

organisation kan få och förmedla information genom. Informations-

teknologins specifika egenskaper gör att vi kan förmedla stora mängder

information på mycket kort tid vilket borde få stora effekter på

kommunikationen i ett företag. Ingen tvivlar väl på att IT har kommit för
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att stanna och det är därför av intresse att undersöka vilken effekt detta har

fått för kommunikationen i företag.

1.2 FRÅGOR KRING IT

IT diskuteras ofta i samband med de nya IT-företagen, som Framfab och

Icon Medialab är exempel på. Utmärkande för dessa företag torde vara att

de har en flexibel organisation, det vill säga att strukturen ofta är uppbyggd

runt tillfälliga projektgrupper och att personalen kan jobba på distans.

Dessa företag är relativt nystartade, datorbaserade och har en icke fysisk

produkt. Inom dessa företag är IT grunden till företagets existens. Men

vilken roll spelar egentligen IT i ett stort, tillverkande företag med lång

historia?

Enligt Owens et al (1996) kan företag dra olika stor nytta av IT beroende

på vilken typ av verksamhet man bedriver. Ett företag som tillverkar en

fysisk produkt torde enligt Owens et al ha svårare att dra nytta av IT än ett

företag som säljer en immateriell produkt. Dessutom påpekas att unga

företag ofta struktureras runt humankapital medan äldre företag

struktureras kring funktioner. Denna skillnad i organisationsstruktur torde

påverka kommunikationen på olika sätt. Dessutom tror vi att man i äldre

företag i större utsträckning än i ett yngre företag har en längre

genomsnittlig anställningstid och att kommunikationstraditioner därmed till

större del skapats bland personalen. Eftersom tillverkande företag inte

diskuteras ofta i litteraturen när det gäller implementering av ny

informationsteknik är det av intresse att undersöka hur användandet av IT

ser ut i ett sådant företag.
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För att få en överblick över IT-användandet finner vi det nödvändigt att

först kartlägga hur kommunikationen i ett traditionellt tillverkande företag

ser ut och utreda hur IT har påverkat denna. På vilket sätt har nya

teknologiintensiva kanaler påverkat användandet av traditionella kanaler?

Vilka informationsbehov finns på olika nivåer i organisationen? Har behov

försvunnit eller tillkommit på grund av IT?

Vidare finner vi det även intressant att studera vilka för- och nackdelar IT

som kommunikationskanal för med sig. Vad påverkar acceptansen och

implementeringen av IT, det vill säga vad gör att personer och företag

använder eller inte använder sig av nya kommunikationskanaler? Eftersom

IT endast har funnits i begränsad tid kan man även fråga sig hur

kommunikationen kommer att se ut i framtiden. Vilken effekt kan IT

komma att få på organisationer och dess medlemmar?

1.3 UPPSATSENS KÄRNA

 Syftet med denna uppsats är att undersöka hur IT har påverkat den interna

kommunikationen i ett företag. Vi vill bidra till en utvecklad syn på

kommunikation inom företag och diskutera vilken roll IT kan komma att få

för internkommunikationen i framtiden.

1.4 SÅ HÄR ÄR UPPSATSEN UPPBYGGD

För att underlätta läsningen för läsaren följer här en redogörelse för hur

uppsatsen är upplagd. I kapitel 2 kommer vi att diskutera vår syn på

vetenskap, hur vi kommer att analysera vårt material samt begreppen som

validitet, generaliserbarhet och objektivitet. Dessutom kommer vi att

förklara hur vi har gått till väga vid val av fallföretag samt vid val av

undersökningsmetod. I kapitel 3 redogörs för grundläggande begrepp inom
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vårt undersökningsområde. Relevanta teorier som rör den aspekt av

kommunikation som vi vill undersöka presenteras i kapitel 4. Där kommer

vi att diskutera vad som påverkar hur individer tar till sig kommunikation

samt kommunikationskanaler och informationsbehov. I kapitel 5 kommer

vi att redogöra för det empiriska material vi samlat in. I samma kapitel

kommer vi även att koppla empirin till referensramen i en analys. Kapitel 6

innehåller slutsatser och rekommendationer.
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2 SÅ HÄR GICK VI TILLVÄGA

I detta kapitel kommer vår syn på vetenskap att diskuteras. Vi

kommer att behandla begrepp som paradigm, validitet, reliabilitet

och generaliserbarhet och redogör för vår vetenskapliga ansats. En

diskussion kommer även att föras kring val av tillvägagångssätt, det

vill säga val av undersökningsmetod för det empiriska materialet.

Slutligen behandlar vi kritik av källmaterial.

2.1 VETENSKAPSSYN

2.1.1 Ser du vad jag ser?

Vi är alla unika människor med olika bakgrund och erfarenheter. Detta

påverkar hur vi ser på världen och gör att vi sätter upp individuella

förutsättningar som underlag för det vi undersöker. Ofta tar vi dessa

förutsättningar för givna vilket kan begränsa vårt synfält och till och med

göra oss blinda för hur problem kan lösas. Dessutom kan det vara svårt för

utomstående att förstå våra tolkningar om de inte förstår hur vi ser på

världen och de erfarenheter vi har som utgångspunkt. Att försöka formulera

hur vi ser på vetenskap kan alltså vidga vårt synfält samt utöka läsarens

förståelse för analysen. (Gilje & Grimen, 1992)

Enligt Kuhn (ur Gilje & Grimen, 1992) arbetar forskare inom olika

paradigm, vilket kan ses som ett annat sätt att beskriva människors synfält.

Ett paradigm är: ”ett allmänt erkänt vetenskapligt resultat som under en tid

ger en grupp forskare klart definierade problem och legitima

problemlösningar” (Gilje & Grimen, 1992, sid. 107). Enklare uttryckt utgör

paradigmet de olika världsåskådningar och bakgrundsteorier som en viss
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tids forskare baserar sina kunskaper på. Vår syn på ämnet

internkommunikation har påverkats till exempel av det land vi bor i, vår

uppväxt, den utbildning vi genomgått på Linköpings universitet, de lärare

vi mött inom ämnet samt de olika organisationer vi mött.

Att vi har identifierat internkommunikation som ett viktigt inslag i ett

företags verksamhet gör att vi har isolerat ett av många fenomen inom ett

företag. Detta fokus är något som vi kan göra i rollen som forskare

eftersom det är den del av företaget vi intresserar oss för. Denna fokusering

på blott ett fenomen är dock omöjlig att dela för en person inom de företag

vi har undersökt, eftersom företaget för denne troligtvis betraktas som en

helhet där internkommunikationen inte kan särskiljas från företagets övriga

fenomen. Följden av detta blir att vårt intresse för internkommunikation

paradoxalt nog kan förleda oss i vår ambition att identifiera viktiga faktorer

inom detta område. Genom att benämna observerade och undersökta

fenomen som olika utslag av ett företags interkommunikation riskerar vi att

utifrån vår verklighetssyn klassificera fenomen annorlunda än de

undersökta individerna skulle ha gjort. Å andra sidan skulle vår

undersökning vara omöjlig om vi inte definierade vad det är vi vill

undersöka. Slutsatsen blir därför att vår fokusering på internkommuni-

kation är nödvändig för att uppsatsen över huvud taget skall kunna

genomföras men det är samtidigt viktigt att vi är medvetna om att vår bild

av internkommunikation kan skilja sig från bilden hos de individer vi har

undersökt i vår empiri. Dessutom kan läsaren ha format en egen bild av vad

internkommunikation är, vilket gör det ännu viktigare för oss att redovisa

de antaganden vi gjort. Att vi är medvetna om att vi och andra har olika

bakgrund och erfarenheter påverkar bedömningen av uppsatsens

trovärdighet. Begreppet trovärdighet diskuteras utförligare i nästa avsnitt.
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2.1.2 Vad är sanning?

Frågan om vetenskaplighet har att göra med om vi som författare kan

förhålla oss objektiva till vårt material. Att göra en bedömning av

objektivitet är viktig för att som läsare skaffa sig en uppfattning om

uppsatsens trovärdighet. En förutsättning för att rättvist kunna göra en

bedömning av detta är att först och främst reda ut vad man menar med

objektivitet. Vid genomläsning av litteraturen presenteras ett mång-

facetterat begrepp vilket inte gör det helt lätt att sätta fingret på vad

objektivitet verkligen är.

Någon som flitigt citeras på detta område är Gunnar Myrdal (ur Andersen,

1994) som väljer att närma sig begreppet från en rad olika synvinklar. Till

att börja med behandlar han kriteriet värderingsfrihet och huruvida en

forskare kan göra sig fri från sina värderingar. Kriteriet förutsättningslöshet

har att göra med till vilken grad forskaren kan frigöra sig från teorier och

invanda tänkesätt inom sitt forskningsområde, den kulturella, sociala,

ekonomiska och politiska miljö som denne verkar inom, samt påverkan

från forskarens egen personlighet. Ett ytterligare kriterium är huruvida

forskaren är medveten om sina värderingar och förutsättningar.

Objektiviteten kan också bedömas utifrån om forskningen har bedrivits

utifrån flera olika utgångspunkter och om forskaren förhåller sig opartisk i

materialet. Slutligen har begreppet intersubjektivitet att göra med om

forskningen kan upprepas av vilken annan observatör som helst. Det vill

säga till vilken grad undersökningens resultat är oberoende av vem som

utfört dem. (Andersen, 1994)
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Mot bakgrund av detta bedömer vi att det är en omöjlighet att vara objektiv

i den meningen att förhålla sig fullständigt värderingsfri och

förutsättningslös till materialet. Vi är övertygade om att vi i allra högsta

grad arbetar inom ett paradigm där vi omöjligt kan frigöra oss från vår

personliga bakgrund och bakgrunden inom vårt studieområde. Däremot är

vår ambition att sträva mot objektivitet genom att öppet redovisa våra

antaganden och värderingar. Vi är dock medvetna om svårigheten med att

fastställa våra värderingar med tanke på att en del dessa är dolda även för

oss.

Med utgångspunkt från detta anser vi att graden av objektivitet och därmed

också uppsatsens vetenskaplighet och trovärdighet är något som varje

enskild läsare av uppsatsen själv måste bedöma. Läsarens bedömning är

dock i sin tur också påverkad av dennes värderingar och omgivande

paradigm diskuterade i avsnittet ovan. Resultatet av detta, som vi ser det,

blir att objektivitet/vetenskaplighet enbart kan bedömas till en viss grad och

att fullständig objektivitet och vetenskaplighet aldrig kan uppnås.

2.1.3 Är alla svanar vita?

Det finns många vetenskapsfilosofiska skolor som diskuterar vilka

kriterium som skall uppfyllas för att något skall kunna kallas en

vetenskaplig teori. Enligt de logiska positivisterna (Schlick, Carnap,

Neurath etc.) måste en teori kunna verifieras för att vara vetenskaplig.

Popper, som står för den kritiska rationalismen, vände sig dock mot detta

antagande eftersom det är omöjligt att bevisa att något är sant. Ofta kan

man inte observera alla möjliga fall och även om man gjorde det skulle

man inte kunna säga att det i framtiden inte skulle dyka upp en observation

som inte stämde med teorin. Popper introducerade därför ett nytt kriterium,
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nämligen att vetenskapliga teorier skall kunna falsifieras. Detta betyder att

man testar hypoteser (hypoteser diskuteras senare i kapitlet) och om de

konsekvenser som logiskt följer av hypotesen inte uppfylls förkastas teorin.

(Gilje & Grimen, 1992)

Vi anser att Poppers falsifikationsprincip är väl sträng men att krav på

falsifikation är att föredra framför krav på verifikation. Inom samhälls-

vetenskaperna blir falsifikation ett komplext begrepp eftersom så oändligt

många förutsättningar kan föreligga i ett visst fall. Om en viss teori inte

stämmer med verkligheten kan man ofta anta att den teorin byggde på

andra förutsättningar än vad som i verkligheten förelåg. (Gilje & Grimen,

1992)

Då man diskuterar falsifikation och verifikation kan det vara av värde att

även diskutera induktion och deduktion eftersom de senare begreppen

behandlar hur man kommer till vetenskapliga slutsatser. Deduktion

används av de logiska positivisterna där man utgår från en hypotes ur

vilken konsekvenser dras. Därefter prövas konsekvenserna mot verklig-

heten och om de inte uppfylls är hypotesen inte sann. Det bör dock

tilläggas att man kan foga hjälphypoteser, antaganden, till huvudhypotesen

och då konsekvenserna inte uppfylls kan det i sådana fall bero på att någon

av hjälphypoteserna inte var sann. Induktion innebär motsatsen till

deduktion. Här observerar man verkligheten och utifrån dessa observa-

tioner drar man en generaliserad slutsats. Som exempel kan nämnas att en

forskare observerar att tio svanar är vita och från detta drar slutsatsen att

alla svanar är vita. (Gilje & Grimen, 1992)
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Hermeneutik, vilket innebär att man tolkar verkligheten, är en

vetenskapsfilosofisk gren där induktion används. I samband med

hermeneutiken nämns ofta den hermeneutiska cirkeln som till stora delar

bygger på holismen, det vill säga att ”vår kunskap om världen uppfattas

som en sammanhängande helhet” (Gilje & Grimen, 1992, sid. 76). Den

hermeneutiska cirkeln pekar på sambanden mellan det vi skall tolka, vår

förförståelse och det sammanhang som fenomenet måste tolkas i. Detta

betyder att vi hela tiden måste röra oss mellan del och helhet, referensram

och empiri för att få en förståelse för det vi undersöker. Det betyder också

att våra erfarenheter och bakgrund, det paradigm vi befinner oss i utgör vår

förförståelse och därmed också påverkar hur vi tolkar det vi ser. (Gilje &

Grimen, 1992)

I vår undersökning av ämnet kommunikation har vi till stora delar använt

oss av induktion. Vi har gått ut i verkligheten för att undersöka vilka

förhållanden som föreligger, man kan säga att vi genomfört en explorativ

studie. En explorativ studie är en studie som syftar till att skapa en

grundläggande kunskap och förståelse för ett ämne (Lekvall & Wahlbin,

1993). Detta tillvägagångssätt lämpar sig väl för vår undersökning eftersom

ITs påverkan på internkommunikationen är ett relativt nytt och outforskat

område.

Parallellt med vår empiriska undersökning har vi utvecklat en teoretisk

referensram kring ämnet som skall hjälpa oss att tolka det vi ser. Vi har rört

oss i den hermeneutiska cirkeln, det vill säga hela tiden gått från empiri till

teori, från del till helhet för att utveckla vår tolkning av verkligheten. Varje

ny intervju vi genomfört och varje ny teori vi studerat har haft potentialen

att leda till att vi finner ett nytt sätt att förstå tidigare intervjuer och teorier.
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Eftersom vi anser att verkligheten snarare skall tolkas än mätas, det vill

säga sällar oss till hermeneutiken, samt att ett ämne som internkommuni-

kation är vagt, mångtydigt och beroende av individers interaktion har vi

valt en kvalitativ ansats.

2.1.4 Generaliserbarhet

Då man diskuterar val av undersökningsmetod måste man beakta den

validitet och reliabilitet som metoden ger. Validitet avser ”om en viss fråga

mäter eller beskriver vad man vill att den skall mäta eller beskriva” (Bell,

1987, sid 65) medan reliabilitet ”är ett mått på i vilken utsträckning ett

instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen

(under i övrigt lika omständigheter)” (Bell, 1987, sid 64).

Vid en kvalitativ studie finns det mycket som kan minska reliabiliteten och

validiteten. Enligt Kjaer-Jensen (1991) är den kvalitativa metoden mest

känslig vad gäller reliabiliteten. Detta beror på att det är svårt att

standardisera till exempel en intervju eftersom den sker genom interaktion

mellan människor. Christensen et al (1998) anser att man av detta skäl inte

skall diskutera reliabilitet i samband med kvalitativa studier, en åsikt som

vi ansluter oss till.

Kjaer-Jensen (1991) anser att intervjuer har en fördel vad gäller validiteten

vilken är att man direkt kan fördjupa och utveckla en viss fråga.

Christensen et al (1998) anser att begreppet validitet innefattar trovärdighet

och grad av generaliserbarhet. Trovärdigheten bygger på att man speglar

verkligheten på ett trovärdigt sätt, vilket bestäms av hur systematisk man

varit i sitt undersökningsarbete. Man skall samla in tillräckligt med data,

noggrant redovisa hur man gått tillväga samt att ha kritisk hållning till
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teorier och empiri. Detta är faktorer som vi diskuterat i samband med ett

objektivt förhållningssätt och är något som vi kommer att sträva efter att

uppfylla. Validitetens andra byggsten, generaliserbarhet, utvecklas vidare i

nästa avsnitt.

Huruvida man kan dra generaliserbara slutsatser eller ej är en omdiskuterad

fråga. Enligt Kjaer-Jensen (1991) kan man dela upp diskussionen om

generaliserbarhet utifrån om undersökningen är kvalitativ eller kvantitativ.

Normalt brukar man säga att en kvantitativ studie där mätbara variabler

undersöks kan leda till generaliserbara slutsatser eftersom man baserar sig

på statistiskt hållbara resultat, vilket grundar sig i tanken om

konfidensintervall och normalfördelningskurvor. I de fall man utför en

kvalitativ studie är frågan om generalisering något mer komplex.

Enligt Christensen et al (1998) kan man inte göra en statistisk

generalisering vid en kvalitativ studie (det vill säga att man uttalar sig om

hur ofta ett fenomen förekommer). De föredrar att tala om en analytisk

generalisering, vilket innebär den bästa helhetsbilden man har av ett

fenomen vid en viss tidpunkt. Detta betyder att resultatet av en

undersökning är trovärdigt och uppvisar så fullständiga och informations-

rika element att man kan bedöma huruvida resultatet är överförbart till

andra fall. Enligt Enerot (ur Kjaer-Jensen, 1991) bygger en kvalitativ

studies generaliserbarhet på en teoretiskt förankrad analys. Med detta

menas att ”en väl underbyggd teori kan belysa en konkret verklighet så att

denna blir förståelig som uttryck för något generellt” (Kjaer-Jensen, 1991,

sid 47). Dock påpekas att det är vanligt att forskare skapar teorier genom

att pendla mellan förförståelse och empiriskt arbete.
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Vi anser att en kvalitativ undersöknings natur gör det svårt att generalisera

utifrån undersökningens resultat. Det närmaste vi kan komma en

generalisering är att sälla oss till Christensen et als (1998) åsikt att vi kan

generalisera om vi klart uttrycker och formulerar de förutsättningar som

gäller i vårt fall och vilka antaganden vi gjort. Görs detta tror vi att man

kan generalisera till den grad att säga att samma resultat gäller i andra fall

som befinner sig i samma situation som det undersökta fallet. Målet med

undersökningen är dock inte att finna en generell mall för hur

internkommunikationen fungerar inom alla företag, utan vår ambition är att

nå en djupare förståelse för fenomenet IT i internkommunikationen.

2.2 PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

2.2.1 Fallstudie

För att uppnå kunskap om hur kommunikation kan förmedlas och hur den

uppfattas har vi valt en metod av fallstudiekaraktär. En fallstudie ger

möjlighet att studera en avgränsad del av ett problem på djupet under en

begränsad tid. Som kontrast kan tvärsnittsstudier nämnas där ett fåtal

faktorer undersöks i ett flertal fall. (Bell, 1987) Lekvall & Wahlbin (1993)

beskriver fallstudier som studier där man djupgående vill beskriva och

analysera enskilda fall. De säger vidare att fallstudier är lämpade för

explorativa undersökningar eftersom man där inte på förhand vet vad som

kan vara viktigt att undersöka och för att man kan komplettera uppgifter

och gå djupare in på de frågor som tycks intressanta. Vi anser att

fallstudiemetoden passar vår undersökning bra för att vi vill undersöka vad

som ligger bakom hur IT påverkat internkommunikationen.
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Vi fick kontakt med vårt fallföretag, Akzo Nobel, på Team

(tekniskekonomiska arbetsmarknadsdagarna) vid Linköpings universitet

som gick av stapeln i oktober 1999. Akzo Nobel var intresserade av att

göra en studie av internkommunikation, varför ett samarbete inleddes.

Vidare beskrivning av företaget Akzo Nobel sker i kapitel 5.

2.2.2 Intervjuer – ett samspel

För att genomföra en fallstudie kan man använda sig av enkäter, intervjuer

samt observationer. I vårt fall har vi valt att använda oss av intervjuer

eftersom observationer skulle vara alltför tidskrävande och enkäter inte

skulle ge oss det djup vi eftersträvar. Fördelen med intervjuer är att det är

en anpassningsbar och följsam metod där man kan följa upp svar samt även

tolka hur svaren ges. Problemen med intervjuer är dock att de är

tidskrävande i förhållande till en enkät och att det är en subjektiv teknik

eftersom intervjuaren kan påverka respondenten och dessutom tolkar

intervjusvaren. (Bell, 1987) Men är man medveten om detta kan man

minska de negativa effekterna. Vi tror att faktumet att vi är studenter gjorde

respondenterna mer benägna att svara uppriktigt än om vi hade varit

representanter från företaget. Vi skrev även ut intervjuerna och sände till

respondenterna för att de skulle kunna komplettera och ändra sina svar om

de tyckte vi missuppfattat något.

Trost (1997) gör skillnad på olika grader av standardisering i en kvalitativ

intervju. Graden av standardisering har att göra med i vilken utsträckning

frågorna och situationen är den samma för alla intervjuade. Hög

standardisering innebär att frågor ställs på samma sätt, till exempel med

samma tonfall till alla intervjuade. Vid låg standardisering anpassar sig

intervjuaren till den intervjuade genom att till exempel anpassa sig till den
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intervjuades språkbruk och ordningsföljden på frågorna bestäms av den

intervjuade. Vad gäller begreppet strukturering skiljer Trost på

strukturering gällande frågorna och eventuella svarsalternativ och

strukturering vad gäller studien som sådan. Har frågorna i en intervju fasta

svarsalternativ är dessa att betrakta som strukturerade. Vad gäller själva

studien är graden av strukturering beroende på i vilken utsträckning

intervjuaren är på det klara med vad han eller hon vill undersöka och om

intervjun handlar om just detta ämne och ingenting annat.

Vår undersökning kännetecknas av en hög grad av strukturering vad gäller

själva studien men låg strukturering vad gäller frågorna. Undersökningen

kännetecknas även av en låg grad av standardisering. Det vill säga, syftet

med studien har varit klart uttalat och frågorna vi har ställt har varit

anpassade till de intervjuade och saknat fasta svarsalternativ.

Inför intervjun utarbetades en intervjuguide för respektive intervju

(informationsansvarig, mellanchef samt operativ personal) vilken återfinns

i bilaga 1. I intervjuns inledningsskede presenterade vi oss och förklarade

undersökningens bakgrund. Vi frågade också om vi fick använda

bandspelare samt om respondenterna ville vara anonyma. Därefter fick

respondenterna berätta om sin personliga bakgrund och deras bakgrund i

företaget. Detta för att bryta isen och att få en insikt i faktorer som kan

påverka hur personerna i fråga behandlar information.

2.2.3 Vem frågade vi?

Då vi valt respondenter har vi utgått från de sex Akzo Nobel-affärsområden

som har huvudkontor i Sverige. Där har vi kontaktat respektive

informationsansvarig och låtit denne ta fram ytterligare respondenter. De
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enda önskemål vi haft har varit att intervjua informationschefen eftersom

denne torde vara väl insatt i ämnet om intern kommunikation. Vi ville även

intervjua någon på mellanchefsnivå och några på operativ nivå. Dessa

nivåer har vi valt eftersom de kan tänkas ha en skild personlig bakgrund,

olika arbetsuppgifter samt olika tillgång till information.

Nackdelen med att informationschefen fick välja respondenten är att denne

kan välja personer han känner. Detta kan leda till att människor som har ett

uttalat intresse för kommunikation och därmed i huvudsak positivt inställda

blir valda till respondenter. Fördelen är att vi snabbt fick tillgång till

respondenter som hade tid att avsätta för intervjuer. Dessutom var det svårt

för oss att välja personer då vi inte hade någon insyn i företagens

organisatoriska uppbyggnad. Att vi inte visste vilka respondenterna var

gjorde att vi inte hade några förutfattade meningar då vi skulle intervjua

dem.

2.2.4 Gruppintervju

Vi utförde tre intervjuer per affärsområde, dock valde vi att genomföra

intervjun med den operativa personalen i form av en gruppintervju.

Gruppintervju är en intervjuform som har både fördelar och nackdelar. Den

största fördelen är att kostnaderna (resor och tidsåtgång) per intervjutillfälle

blir lägre. Ytterligare en fördel är att vi fick tillgång till en större

respondentbas på kort tid. Ett tredje skäl är att kommunikation kan vara ett

diffust begrepp och det kan vara svårt att ensam ge svar på hur t.ex.

företagets kultur ser ut eller hur stämningen är på arbetsplatsen. Det vi har

undersökt är ett fenomen som skapas i interaktion med andra. Eftersom

människan är en social varelse tror vi att en gruppintervju har

förutsättningarna att lyfta fram förhållanden som annars inte skulle komma
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fram. Detta då deltagarna fritt kan bolla idéer och synpunkter med

varandra. Det är dock viktigt att vara medveten om den stora nackdelen att

respondenterna kan påverka varandra och därmed också intervjuns utfall.

De kan dra sig för att berätta om sina innersta åsikter. (Kjaer-Jensen, 1991)

Detta är ett faktum som vi aldrig kan bedöma och som läsaren måste hålla i

åtanke då våra resultat tolkas.

Hur stor den intervjuade gruppen bör vara är en bedömningsfråga. Enligt

Hedges (ur Kjaer-Jensen, 1991) ingår 6-7 personer i den optimala gruppen

men även minigrupper på 2-3 personer kan vara av fördel i vissa fall. Det

senare i de fall då det finns dominerande personer eller om många

upplysningar skall samlas in från varje person. Vi har valt grupper på

maximalt 4 personer eftersom vi anser att det kan bli svårt att kontrollera en

situation med fler respondenter. På grund av att de undersökta enheterna

ofta lider av tidsbrist och att många av de intervjuade har varit aktiva i

produktionen har vi haft mellan 2-4 deltagande i varje gruppintervju.

Förutom intervjuer på enheterna har vi även intervjuat VD och

informationschef på Akzo Nobel AB för att få en bakgrund till företaget. Vi

har sökt böcker, avhandlingar och artiklar på Linköpings

universitetsbibliotek samt läst Akzo Nobels internmaterial. Även Internet

har varit en källa för information, både vad gäller Akzo Nobel samt

tidningsartiklar inom kommunikationsområdet.

2.2.5 Vem kan vi lita på?

Inom ämnet kommunikation finns en uppsjö litteratur samtidigt som det är

relativt svårt att hitta tillämpbar litteratur som diskuterar hur och vad

företaget bör kommunicera till de anställda. Detta gör att vi fått hantera
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böcker, artiklar och dylikt som ett smörgåsbord. Detta är positivt då vi får

en mångsidig och kreativ syn på de olika begreppen. Vi är dock medvetna

om att risken finns att ett stort antal åsikter kan bli ohanterbara och att detta

kan leda till att blicken för det väsentliga förloras.

Vi anser att det internmaterial som Akzo Nobel tillhandahållit ibland

undviker att ta upp kritiska faktorer tillräckligt och lägger en större

betoning på Akzo Nobels fördelar än på dess nackdelar. Detta är ofta risken

med internt producerat material eftersom personer påverkas av kultur och

inställningar inom organisationer, ett faktum som även vi måste tänka på då

vi också blir påverkade av Akzo Nobel som företag och de anställdas

inställning.

Vi har sökt en del information från Internet där det finns stora mängder

lättillgänglig fakta. Det finns dock problem med de data som kan hittas på

nätet. Det är bland annat svårt att veta när informationen uppdaterades

senast och samma publikation kan ha olika innehåll vid olika tidpunkter.

Dessutom är det inte självklart vem som skrivit publikationen, det kan vara

ett företag, en utbildningsinstitution eller en privatperson, vilket blir ett

problem då det inte finns någon inbyggd kvalitetskontroll på nätet.
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3 GRUNDLÄGGANDE BEGREPP

Vi anser att det är av största vikt att du som läsare förstår vilka

begrepp som ligger till grund för vår syn på kommunikation.

Därför inleder vi med en redogörelse för de grundläggande

begrepp som är av central betydelse för denna uppsats. Vi

kommer att diskutera vad kommunikation och information är och

några grundläggande kommunikationsmodeller kommer att

behandlas. Slutligen definierar vi organisationskommunikation.

3.1 KOMMUNIKATION OCH INFORMATION

Vad är kommunikation? Denna fråga är inte helt okomplicerad att svara på

med tanke på att kommunikation kan vara så många olika saker.

Kommunikation kan till exempel vara att prata med varandra, television,

din nya frisyr eller kläderna du bär. Detta gör det givetvis svårt att definiera

kommunikation annat än mycket allmänt. En definition som ofta

förekommer i litteraturen är att kommunikation är ”en social samverkan

med hjälp av meddelanden” (Fiske, 1990, sid. 12). I samband med denna

definition utgår kommunikationsteoretikern Fiske (1990) från en rad

intressanta förutsättningar. Bland annat förutsätter han att kommunikation

intar en central betydelse för livet i vår kultur och detta innebär i sin tur att

studiet av kommunikation även innefattar studiet av den kultur i vilken

kommunikationen är integrerad. Fiske förutsätter vidare att kommunikation

inbegriper överföring av tecken och koder och att denna överföring är

detsamma som utövning av sociala relationer. Enligt Fiske existerar två

dominerande skolor inom kommunikationsstudierna: processkolan och

semiotiken.
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Inom processkolan ses kommunikation som överföring av meddelanden.

Skolan inriktar sig på hur sändare och mottagare kodar och avkodar samt

hur sändarna använder olika kanaler och media för kommunikationen.

Kommunikationen betraktas som en process genom vilken en person

påverkar någon annans beteende eller sinnesstämning. Är effekten

annorlunda eller mindre än den avsedda anses kommunikationen som

misslyckad. Skolan inriktar sig främst på kommunikationshandlingar.

(Fiske, 1990)

Semiotiken betyder ”läran om tecken och betydelser” (Fiske, 1990, sid. 12)

och betraktar kommunikation som skapande och utbyte av betydelser.

Semiotiken behandlar textens roll i vår kultur genom att studera hur

meddelanden eller texter samverkar med människor för att skapa

betydelser. Missuppfattningar i kommunikationen behöver inte

nödvändigtvis betyda att kommunikationen är misslyckad, utan kan bero på

kulturella skillnader mellan sändare och mottagare. (Fiske, 1990)

I sin definition av kommunikation som ”processen för människors kontakt

med varandra” (Larsson, 1997, sid. 22) tar Larsson avstamp i både

processkolan och semiotiken. Han refererar till kommunikation som

förmedling av signaler men ser inte de involverade personerna som sändare

och mottagare utan som deltagare och kontakten mellan dessa deltagare

beskrivs som cirkulär eller spiralformad. Utifrån detta ses kommunikation

som ”en process där deltagarna tillsammans skapar och deltar i information

i syfte att nå ömsesidig förståelse” (Larsson, 1997, sid. 22). Vidare hävdar

Larsson att information i sin tur står för det som utbyts i ovanstående

process, det vill säga själva innehållet. Vi kommer i fortsättningen att
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använda begreppen kommunikation och information i enlighet med

ovanstående definitioner.

3.2 KOMMUNIKATIONSMODELLER

Shannon & Weavers kommunikationsmodell från 1940-talet är ett tydligt

exempel på processkolan och modellen har varit föregångare för

begreppsbildningen inom kommunikationsområdet. Modellen beskriver

kommunikationen som ett linjärt samband där en sändare förmedlar ett

budskap via ett medium till en mottagare. Andra författare tillförde senare

begrepp som brus, feedback och kodning och avkodning. (Larsson, 1997)

Ytterligare en kommunikationsmodell är användningsmodellen, som är en

ombearbetning av Shannon & Weavers grundmodell. Användnings-

modellen (figur 3.1) kan beskrivas som mottagarorienterad, och är särskilt

intressant för vår frågeställning i och med att den utgår från att människor

har vissa behov som tillfredsställs genom användandet av bestämda medier.

Modellen bygger på två grundläggande antaganden. Dels förutsätter den att

användaren aktivt och fritt väljer medier/kanaler för att tillgodose sitt

informationsbehov. Dels bedöms resultaten och effekten av kanalen utifrån

hur viktig och användbart innehållet i mediet är enligt användaren.

(Larsson, 1997)

Figur 3.1: Användningsmodellen. Ur: Larsson (1997)
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Med Shannon & Weavers linjära kommunikationsmodell som grund har

andra forskare utvecklat en modell som tar hänsyn till faktorer i sändarens

och mottagarens omgivning som påverkar kommunikationen (figur 3.2). I

denna modell påverkas sändaren av individuella bakgrundsfaktorer,

självuppfattning och social omgivning i en organisation. Dessa faktorer är

även relevanta för mottagaren. Även faktorer som kommunikatörernas bild

av varandra kan påverka kommunikationen. Modellen är enligt vår

synvinkel viktig för att den betonar vikten av det sammanhang i vilket

kommunikationen sker. Kontexten spelar med andra ord stor roll för

kommunikationen och det kommunicerade. (Larsson, 1997)

Figur 3.2: Basmodellen i sitt kontextuella sammanhang. Ur: Larsson (1997)

De ovanstående modellerna utgår som tidigare nämnts från den

traditionella processkolan där sändaren ofta är dominerande i den linjära

kommunikationsprocessen. Detta synsätt är dock inte förenligt med

Larssons definition i ovanstående avsnitt där kommunikationen beskrevs

som ”en process där deltagarna tillsammans skapar och deltar i information

i syfte att nå ömsesidig förståelse” (Larsson, 1997, sid. 22). Denna

definition betonar snarare människors samverkan i kommunikationen vilket

också är något som forskare under senare tid intresserat sig för. Dessa

interpersonella kommunikationsformer är något som illustreras i Schramms
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relationsmodell (figur 3.3). Modellen är en principmodell för hur två

personer interagerar och bygger på tanken om att människor samverkar

socialt för att nå så djupt som möjligt i sin kommunikation. (Larsson, 1997)

Denna modell fungerar som ett komplement till de tidigare modellernas

fokus på kanaler och kontext.

Figur 3.3: Relationsmodellen. Ur: Larsson (1997)

Med utgångspunkt i dessa tre modeller ser vi kommunikation som

samverkan mellan människor i en kontext där valet av kanal är centralt som

en del av budskapet och för budskapets framkomlighet, det vill säga

kanalvalets betydelse för om budskapet över huvud taget skall nå fram.
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3.3 KOMMUNIKATION I ORGANISATIONER

Kommunikation är en av de viktigaste komponenterna för att en

organisation skall fungera. En definition av organisationskommunikation

bland många är följande:

”Organizational communication from a formal perspective is the

processing of data in message form into, through and out of

channels designated within defined organizations/and/the

implications of communication within that system: the rules and

procedures governing the organization, the levels, boundaries,

and roles and tasks within the organization”
(Manning ur Larsson, 1997, sid. 60)

Denna omfattande definition är intressant eftersom den introducerar ett par

begrepp av central betydelse för vår uppsats. För det första behandlar den

kanalens betydelse för överföring av meddelanden. För det andra tar den

hänsyn till kommunikationens roll inom organisationens formella struktur.

Dessa begrepp kommer att utförligare behandlas längre fram i nästa kapitel.

Begreppet organisationskommunikation inbegriper alla kommunikativa

handlingar och interaktioner inom en organisation och kan indelas på tre

olika sätt. För det första kan kommunikationen vara intern eller extern. För

det andra kan kommunikationen vara verbal eller icke-verbal och för det

tredje innefattar den både formella och informella kontakter. (Larsson,

1997)

Gränsen mellan intern och extern kommunikation kan vara svår att dra

eftersom begreppen har närmat sig varandra under senare år. Intern
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information kan användas i externa syften och tvärtom. (Larsson, 1997)

Enligt Erikson (1992) börjar arbetet med kommunikation internt inom

företaget, eftersom utomstående inte kan förstå vad företaget står för om

inte ens de anställda förstår det. Intern kommunikation behövs bland annat

i syfte att ge de anställda en överblick över verksamheten för att de skall

vara medvetna om vad de bidrar till helheten. Dessutom skapar

kommunikationen en enighet om var företaget är på väg samtidigt som det

ger ett bättre beslutsunderlag. Det senare är viktigt vid decentralisering

eftersom de anställda då förväntas ta egna beslut och initiativ. Allt detta

skapar motivation på grund av ett bättre kommunikationsklimat samtidigt

som det skapar en vi-känsla. (Erikson, 1992)

Kommunikation mellan människor kan vara både verbal och icke-verbal.

Verbal kommunikation är sådant som sägs eller skrivs och som kräver

användning av språk. Icke-verbal kommunikation är all annan

kommunikation som sker utan ord, det kan till exempel handla om

kroppsspråk och utseende. Den icke-verbala kommunikationen är

omedelbar, intuitiv och är i högsta grad beroende av den omgivande

kontexten. (Larsson, 1997)

Formell kommunikation är de kommunikativa aktiviteter som ledningen i

en organisation vidtar och som förutsätts bli utförda. Denna formella

kommunikation är beroende av organisationens struktur. Informell

kommunikation är den interaktion mellan medarbetare som existerar vid

sidan av den formella. Informell kommunikation kan vara både verbal och

icke-verbal och denna typ av kommunikation dominerar den interna

kommunikationen. Personalens informationsbehov tillfredsställs sällan helt

genom de formella kanalerna. Misslyckas företagsledningen med att
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tillfredsställa människors behov av relevanta budskap genom de formella

kanalerna ersätts dessa av djungeltelegrafen. Denna informella kanal är

mycket snabb och effektiv vilket gör det intressant för företaget att den

information som sprids där inte strider mot den bild företagsledningen vill

förmedla. (Larsson, 1997)
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4 VAD SÄGER TEORIERNA?

I detta kapitel presenteras en teoretisk bakgrund till ämnet

internkommunikation. Till att börja med redogör vi för ett antal

faktorer som handlar om den omvärld som påverkar individen i

en organisation. Dessa faktorer finner vi relevanta eftersom de

påverkar hur individen uppfattar kommunikationen. Detta torde

även ha en betydelse för i vilken mån individen accepterar

förändringar, som till exempel införandet av IT i

kommunikationen. Vidare introduceras olika typer av

informationsbehov en individ har inom en organisation och

slutligen presenteras ett antal möjliga kommunikationskanaler.

4.1 VAD PÅVERKAR INDIVIDENS UPPFATTNING AV

KOMMUNIKATION?

4.1.1 Vi är alla olika

Kommunikation handlar inte bara om överföring av ett meddelande från

avsändare till mottagare genom en kanal utan även om avsändarens och

mottagarens tolkning av meddelandet (benämnt som kodning/avkodning i

vår begreppsapparat ovan). Det är därför intressant att diskutera vilka

kognitiva processer som påverkar människans uppfattning av det

kommunicerade.

Till att börja med är vi alla individer och därmed unika. Vi har olika

bakgrund, uppväxt, uppfostran, utbildning, erfarenheter, yrken, plats i

organisationen etc. Dessa våra bakomliggande värderingar är de som

skapar och formar våra kognitiva scheman. Enligt Bonniers svenska ordbok
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är kognition ”organisationen av vår varseblivning som kunskap och

vetande, begreppsbildning och behärskning av symboler.” (1991) Enklare

uttryckt kommer vi som individer till i kommunikationsprocesser och detta

innebär att våra personligheter skapas i ett samspel med andra människor.

Omständigheter i omgivningen påverkar alltså hur vi uppfattar

kommunikation eftersom vi sorterar kommunikationen utefter de

erfarenheter vi har. (Lundquist 1986)

Resonemanget kring omgivningens betydelse för kommunikationen

tangeras också av Nörretranders (1991). Enligt Nörretranders består

kommunikation av exformation och incitation. Med exformation menar han

de bakomliggande meningar ett meddelande har men som gallrats bort av

avsändaren. Ju mer exformation som finns bakom ett meddelande desto

större djup har meddelandet. Om någon till exempel nämner ordet ”skola”

kan mottagaren associera till ovänliga lärare, betongskolgårdar eller lärare

som varit ledstjärnor och lokaler fulla av färg och ljus. Vad avsändaren och

mottagaren lägger för innebörd i ”skola” beror på vilka erfarenheter de har.

Informationen är endast det som explicit, uttryckligen, sägs. Den består av

sammanfattandet av de tankar som ligger bakom och kan även kallas

incitation. Det finns ingen möjlighet för avsändaren att ha en uppfattning

om den bakomliggande exformationen om denne inte förstår

sammanhanget ett meddelande skrivs i. Skola kan till exempel innebära en

gymnasieskola eller en grundskola, en trevlig eller en otrevlig upplevelse,

men betydelsen förstås först i dess sammanhang. Förutsättningen för

kommunikationen är att mottagaren har en inre information som liknar den

exformation som finns i avsändarens huvud, detta betyder att personer
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måste dela erfarenheter för att få samma associationer kring ett ord.

(Nörretranders, 1991)

Nörretranders försöker demonstrera hur kommunikation går till. Först

måste avsändaren sammanfatta sitt själstillstånd till ett antal ord som kan

sägas; incitation. Dessa ord överförs genom kommunikationskanalen.

Mottagaren tar emot orden och utvecklar dem till ”mening”, det vill säga

tolkar orden efter de erfarenheter denne har. Det senare är en process som

Nörretranders kallar excitation.

Intressant att ta upp i samband med våra kognitiva scheman är varför vi

ibland motsätter oss viss information. Enligt Lundquist (1986) är skapandet

av kognitiva scheman också ett uttryck för selektiv perception hos

individer, det vill säga att vi sållar i informationen eftersom vi bara kan

behandla en begränsad del. Motståndet mot kommunikation har dock

förklarats på en mängd sätt. Enligt Freud (ur Lundquist, 1986) beror våra

motståndsmekanismer på förträngning och rationalisering. Förträngning

innebär att vi väljer att inte beakta det som skapar konflikt i oss medan

rationalisering betyder att vi resonerar bort den information vi inte vill veta.

Katz (ur Lundquist, 1986) nämner en annan orsak till motstånd. Han säger

att motståndet beror på att våra attityder har vissa funktioner i våra liv.

Attityden kan hjälpa individen att anpassa sig till den omgivande

verkligheten och hjälper till att göra densamma begriplig. Attityden kan

även ge människan ett medel att uttrycka sina värderingar.

Attityder hos individen kan också fungera som ett motstånd mot

information eftersom existerande attityder är svåra att ändra. Enligt
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Lundquist (1986) beror svårigheterna på att människan inte tycker om

dissonans. Detta betyder att personer inte accepterar motstridiga kognitiva

element. Med kognitiva element menas det som försiggår i huvudet;

kunskaper, tankar, känslor och värderingar. I en förändring uppstår ofta

element som strider mot dessa tankar och känslor varför individen upplever

dissonans. Till exempel kanske Sven Svetsare bemöter ett beslut om ökat

ansvar med misstro eftersom ökat inflytande samtidigt ställer större krav på

datoranvändning för hans del. Som en reaktion på detta skapar vi

konsonans, överensstämmelse. Antingen ändrar personen sitt beteende,

eller omtolkar den information som finns för att bättre stämma överens med

sin attityd. Svens deltagande i företagets datorutbildning ökar hans

datorkunskaper och han blir positiv till större ansvar. Det vanligaste är

dock att stöta bort eller resonera bort den information som skapar

dissonansen. Sven vägrar att ta större ansvar. (Lundquist, 1986)

4.1.2 Kultur

Vi har nu konstaterat att människors kommunikation påverkas av

omgivningen. Ett sätt att beskriva vår omgivning är att tala om den kultur

vi befinner oss i. Kultur är ett mångfacetterat begrepp vilket gör det svårt

att definiera annat än mycket allmänt, något som belyses i följande

beskrivning:

”Kultur syftar i vidaste bemärkelse på drag i vårt tänkande, vår erfarenhet och

vår kunskap om tillvaron, på våra idéer, värderingar och normer i livet.”

(Jacobsen & Thorsvik, 1997, sid 117)

Jacobsen & Thorsvik (1997) anser att organisationskulturen påverkar hur

medlemmar i organisationen tolkar information, händelser och aktiviteter
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samt hur de kommunicerar inbördes. En inlärd kultur medverkar till att

individen hanterar information på ett effektivt sätt och den bestämmer vad

som uppfattas som relevant och viktigt för arbetsuppgifterna. I och med

detta kan kulturen fungera som en uppsättning kognitiva kartor, vilket leder

till att individer omedvetet skär bort information som inte passar ihop med

de scheman de har. Detta kan ses som ett styrmedel men också ett sätt att

överleva i en värld med ofattbara mängder information. (Jacobsen &

Thorsvik, 1997)

Jacobsen & Thorsvik (1997) säger vidare att människor kommunicerar

bättre om de är medlemmar i samma kultur. Ord kan ha olika betydelse för

olika personer vilket ofta beror på social bakgrund och utbildning.

Individer tenderar också att lita mer på personer i den egna kulturen, detta

då gemensam kultur skapar tillit. Habermas (ur Jacobsen & Thorsvik,

1997) säger att tillit, det vill säga inställning till avsändarens trovärdighet,

avsikter och attityd, är en faktor som är avgörande för hur mottagaren

ställer sig till ett förmedlat budskap. Om en person inte tror på det som

förmedlas kommer han/hon troligtvis inte godta budskapet. Kulturen kan

sammanfalla med de formella kommunikationskanalerna men de kan även

skära tvärs över organisatoriska gränser. På detta sätt uppstår komplicerade

mönster av informell kommunikation.

Enligt Erikson (1992) är företagskulturen en plattform för

kommunikationen och hans definition av företagskultur är snarlik Jacobsen

& Thorsviks definition av kultur med enda skillnaden att organisationen

fungerar som kontext: ”de dominerande gemensamma värderingar,

attityder, beteenden och normer som utvecklas i ett företag eller en

organisation” (Erikson, 1992, sid 145). Vidare påpekar han att kulturen
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ständigt förändras och att det inte finns en enhetlig kultur utan att den

formas av de olika underavdelningar en individ är verksam inom.

Det finns en mängd faktorer som påverkar hur kulturen ser ut. Den präglas

enligt Erikson (1992) av företagsrelaterad och människorelaterad

utveckling. Den företagsrelaterade utvecklingen består av företagets

historia och ägarbild, vilken bransch företaget är verksamt inom och vilka

produkter de tillverkar, internationell orientering och geografisk spridning,

mål och strategier, erfarenheter samt rollen i samhället. Den

människorelaterade utvecklingen påverkas av beslutsprocesser, akademisk

nivå, grad av individualism, idérikedom samt ålders- och könstruktur.

Vi anser att detta resonemang är intressant eftersom det erbjuder en

helhetsbild av organisationens kultur och dess kommunikation. Den

företagsrelaterade utvecklingen sätter ett mönster för kommunikationen

inom organisationen medan den människorelaterade utvecklingen har

betydelse för hur individer agerar inom detta mönster. Olika aspekter på

kommunikationskultur diskuteras närmare i nästa avsnitt.

Ett sätt att se på kommunikation inom en organisation är att dela in den i

antingen toppstyrd och centraliserad kommunikation där medarbetarna blir

beordrade vad de skall göra, eller som decentraliserad och delegerad

kommunikation där samtal förs mellan ledning och anställda som leder till

gemensamma beslut. (Bourgeois & Brodwin, 1984). Owens et al (1996)

diskuterar också kommunikationskultur och säger att den påverkas av VD:s

inställning till information, företagets karakteristika samt VD:s

personlighet. (se vidare avsnitt om ledaren)
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Erikson (1992) nämner i samband med diskussionen om kommunikations-

kultur exempel på en dynamisk och en förvaltande kultur. Den dynamiska

kulturen är stark och orädd. Personalen uppmuntras ventilera sina idéer och

tankar och delegeringen är långt driven. Företaget tar snabba beslut samt

har en stark vision och en engagerad ledning. Problemet med denna kultur

är att kommunikationen ofta blir motsägelsefull. Ledningen kan springa

före organisationen och mycket av det som sägs kanske inte alltid inträffar.

Kommunikationen är ofta muntlig utan hierarkiska hänsyn, men kan

stödjas med skriftliga kanaler för att ge kontinuitet. Dock kan den

dynamiska kulturen drabbas av växtvärk. Den muntliga dialogen räcker

inte till när företaget växer. Eftersom organisationen är platt händer det att

somliga personer förutsätter att alla vet allt och därmed missar att

informera vissa individer. (Erikson, 1992)

Den förvaltande kulturen står för trygghet. Företaget tar inga stora beslut

eller spekulerar i framtiden utan utvecklas stegvis. De starkaste cheferna

befinner sig i mellanskiktet. Om de saknar mål från ledningen kommer de

att skapa egna mål och egna revir. Medarbetarna är lojala men bryr sig

främst om den egna enheten. Inom denna typ av kultur existerar många

formella sammanträden. Kommunikationen präglas av formella riktlinjer

och det är vanligare med skriftlig, enkelriktad kommunikation än muntlig,

dubbelriktad kommunikation. Kanalerna följer strikt organisationens

struktur. Den förvaltande kulturen tänker mer långsiktighet än den

dynamiska kulturen. Därigenom ökar möjligheterna att följa upp och

utvärdera det som tidigare gjorts. (Erikson, 1992)
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4.1.3 Ledaren

Erikson (1992) säger liksom Owens et al (1996) att ledaren är väsentlig för

kommunikationen och för skapandet av företags- och kommunikations-

kulturen. Ledarens grundpelare är trovärdighet, vilken byggs upp kring att

denne visar att han/hon delar sin situation med sina anställda. Vidare skall

ledaren visa sin maktställning och auktoritet. Ledaren skall även visa

kompetens inom sitt område och är beroende av ett gott rykte.

Trovärdigheten hos ledaren påverkas av dennes personliga engagemang

och i vilken utsträckning denne delar situation med sina anställda (till

exempel äter i samma matsal). Det är på grund av detta som den lokale

ledaren har lättare att bli trovärdig än cheferna på kontoret som endast visar

sig i fabriken ett fåtal gånger per år. Slutligen är karisma viktigt, eftersom

det ger ett uppträdande som stöder det som sägs vilket i sin tur ger

trovärdighet. (Erikson, 1992)

Inom kommunikationsområdet är det viktigt att ledaren skapar vision och

mål vilka bör kommuniceras genom budskap som är lätta att förstå.

Ledaren skall måla upp en bild av vart företaget är på väg. Dessutom bör

rätt handlande belönas. Ledaren skall hela tiden finnas bland de anställda

och visa vad som är rätt och fel beteende. (Erikson, 1992)

4.1.4 Struktur

Tidigare har vi diskuterat hur egenskaper hos individen och den kulturella

kontext som individen agerar i påverkar kommunikationen i en

organisation. I detta avsnitt kommer vi att närmare studera betydelsen av

den formella organisationsstrukturen.
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Med organisationsstrukturen som bas delar Jacobsen & Thorsvik (1997)

upp kommunikationen i vertikal kommunikation nedåt, vertikal

kommunikation uppåt och horisontell kommunikation. Enligt författarna

handlar den vertikala kommunikationen nedåt om vad ledare förmedlar till

underordnade. Denna typ av kommunikation består av instruktioner för och

anledning till arbetet, information om procedurer och praxis i

organisationen, feedback på underordnades arbete samt information om

organisationens ideologi. (Katz & Kahn ur Jacobsen & Thorsvik, 1997)

Den vertikala kommunikationen uppåt är vad underordnade förmedlar till

överordnade. Katz & Kahn (ur Jacobsen & Thorsvik, 1997) delar in denna

kommunikation i fyra huvudtyper; information om sig själv och det egna

arbetet, information om andra och deras arbete, information om

organisationens procedurer och praxis samt information om vad ledningen

anser bör göras och hur. Den horisontella kommunikationen behandlar vad

personer med likartade uppgifter, med samma status, på samma hierarkiska

nivå förmedlar till varandra. Detta skapar ofta ett informellt socialt nätverk

som kan stödja de formella kanalerna samtidigt som det kan användas för

att sprida negativ och kanske till och med destruktiv information. (Jacobsen

& Thorsvik, 1997) Ytterligare en nivå är den tvärgående kommunikationen

som innebär att information utbyts mellan individer på olika enheter på

olika nivåer. (Larsson, 1997)

Organisationsstrukturen kan också fungera som ett hinder för

kommunikationen. Yuhas Byers (1997) baserar sig på Lesikar då hon

diskuterar fyra kommunikationshinder som kan uppstå på grund av

strukturen i en organisation. För det första skapar fysisk tillväxt fysiskt

avstånd mellan medlemmarna i en organisation. För det andra bygger
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traditionella hierarkier upp hinder i form av makt och status. Detta innebär

ofta att högre och lägre nivåer i en hierarki inte kommunicerar med

varandra. För det tredje skapar arbetsspecialisering barriärer då det gör att

individer identifierar sig med dem som specialiserat sig inom samma

område som dem själva. Slutligen utgör ägandet av information ett

problem. Personer med tillgång till information, så kallade grindvakter, kan

hindra spridandet av information vilket drabbar hela organisationen.

4.1.5 Sammanfattning av påverkande faktorer

Vi började detta avsnitt med att konstatera att vi alla är olika. Inte särskilt

överraskande kanske men viktigt för att förstå att vi alla uppfattar

kommunikation på olika sätt beroende på vår omvärld. Hur vi uppfattar

kommunikation inom en organisation beror med andra ord på ett antal

viktiga faktorer i denna organisation. Vi började därför med att närmare

studera företags- och kommunikationskultur och kunde konstatera att

ledare spelar en viktig roll som skapare av dessa kulturer. Slutligen

intresserade vi oss för den strukturella organisationens betydelse för

organisationskommunikationen där vi kom fram till att strukturen kan sätta

upp hinder för kommunikationsflödet.

4.2 VAD BÖR KOMMUNIKATION INNEHÅLLA?

När vi nu har studerat ett antal faktorer som ingår i den kontext som

påverkar vår uppfattning av kommunikationen i en organisation är det även

intressant att närmare gå in på vad i själva kommunikationen som avgör vår

bedömning av den. Vad gör kommunikation effektiv?
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4.2.1 Effektiv kommunikation

Till att börja med bör budskapet vara angeläget för den som mottar det. Av

största vikt är också naturligtvis att budskapet går att förstå, att det är

begripligt. Eftersom det kan vara svårt att förmå mottagaren att tro på något

som denne inte vill tro på är det också viktigt att budskapet är övertygande.

Det är lättare för mottagaren att tro på något denne litar på och budskapet

bör därför inge förtroende. Till sist bör också budskapet vara anpassat till

mottagarens förutsättningar. (Sjöquist, 1990) Viktigt är även att mottagaren

får informationen i rätt tid och att kommunikationen är korrekt för det

beslut som måste tas. (Taylor & Farrell, 1994)

4.2.2 Vad vill individen veta?

Bland Sjöquist (1990) tidigare nämnda kriterium för effektiv

kommunikation anser vi att angelägenhet är av central betydelse och rent

av grundläggande för övriga kriterium. Vad spelar det till exempel för roll

om det kommunicerade är begripligt om ämnet i sig inte är angeläget för

personen i fråga? Effektiv kommunikation, som vi väljer att se det, grundar

sig först och främst på att tillfredsställa publikens behov, varför vi väljer att

ägna kommunikationsbehovets beståndsdelar särskild uppmärksamhet i

följande avsnitt.

Till att börja med har personer i olika situationer behov av olika fakta och

kommunikationen har olika syften beroende på behovet av fakta. Erikson

(1992) diskuterar fem typer av situationer där fakta skall förmedlas; arbets-,

nyhets-, styr-, förändrings- samt kulturkommunikation.

Arbetskommunikationen är den information som behövs för det dagliga

arbetet och denna information överförs främst muntligt. Nyhetskom-
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munikationen meddelar vad som händer i organisationen och dess omvärld.

Detta kommuniceras oftast via personaltidningar, internradio, avdelnings-

möten och dylikt. Styrkommunikationen syftar till att få de anställda att

arbeta mot organisationens uppsatta mål. Det sker genom budget, policies,

manualer, arbetsmiljöbestämmelser etc. Vid en förändring i verksamheten

bör ledningen kommunicera förändrade affärsmål, visioner och strategier.

Slutligen berör kulturkommunikationen företagets värderingar, etik och

människosyn. Detta sker sällan genom tydliga kanaler utan här får

personalen i stället tillämpa en tolkning av de kanaler som ledningen

använt samt hur de använts. (Erikson, 1992) Vi finner att alla dessa

kommunikationssituationer är relevanta för vår uppsats eftersom vi tror att

individer på alla nivåer i en organisation upplever och har behov av alla

dessa typer av kommunikation.

Människans behov hänger till stora delar ihop med motivation. Motivation

har definierats som ”en inre psykologisk process hos individen som skapar

en drivkraft som får oss att handla och som ger handlingen riktning,

upprätthåller och förstärker den” (Jacobsen & Thorsvik, 1997, sid 222).

Latham & Locke (ur Jacobsen &Thorsvik, 1997) menar att utformning av

mål kan användas för motivation. Målen skall vara konkreta, ha en uttalad

tidsfrist samt utgöra en utmaning (dock en uppnåelig sådan). De påpekar

också att motivationen förstärks om individen regelmässigt utvärderas och

får feed-back. Den sociotekniska systemteorin, som utvecklades i England

på 60-talet, ställer upp flera allmänna psykologiska arbetskrav som en

arbetsuppgift måste tillfredsställa för att vara motiverande. Teorin betonar

bland annat att den anställde behöver få erkännande för det arbete denne

utför samt att personen i fråga bör se ett samband mellan arbetet och
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omvärlden. Är sambandet tydligt framstår arbetet som meningsfullt.

(Jacobsen &Thorsvik, 1997)

4.2.3 Informationsbehovets tre kategorier

För att få en bättre överblick över de informationsbehov en individ har

inom en organisation har vi valt att sammanställa de ovan diskuterade

teorierna till tre grundläggande informationsbehov:

•  Vision och mål: Enligt Jacobsen & Thorsvik (1997) skall ledningen

kommunicera organisationens ideologi nedåt i organisationen. Detta för

att ge arbetet mening för den anställde och för att ställa upp riktlinjer för

arbetets genomförande. Erikson (1992) diskuterar inom förändrings-

kommunikationen vikten av att sätta upp en vision för att påvisa vart

organisationen är på väg. Operationalisering av en vision skulle kunna

betraktas som formulering av konkreta mål. Mål som

motivationsskapare har bland annat betonats av Latham & Locke (ur

Jacobsen &Thorsvik, 1997). Erikson nämner mål inom ramen för

ledningens behov av att styra verksamheten och detta tas även upp av

Jacobsen & Thorsvik (1997) i deras strukturuppdelning. De säger att det

är viktigt för ledningen att ge instruktioner för arbetet för att på detta

sättet styra de anställda.

•  Dagligt arbete och återkoppling: Som ovan diskuterats behöver

ledningen enligt Jacobsen & Thorsvik (1997) kommunicera

instruktioner för arbetet. Ledningen behöver även informera om

procedurer och praxis så att den enskilde vet vad som förväntas av

honom/henne. Även Erikson (1992) nämner inom området

arbetskommunikation att de anställda bör ges den information de
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behöver för att kunna sköta sitt dagliga arbete. Återkoppling på detta

dagliga arbete är viktig för motivationen. Latham & Locke (ur Jacobsen

&Thorsvik, 1997) betonar också kunskap om resultat som

motivationshöjande. Återkoppling är även något som Jacobsen &

Thorsvik (1997) tar upp som en kommunikationstyp vad gäller vertikal

kommunikation neråt. Även den behandlade sociotekniska systemteorin

säger att individer behöver få erkännande för det arbete de gör.

•  Kontext/omvärld: Den sociotekniska systemteorin (ur Jacobsen

&Thorsvik, 1997) anser att det är viktigt att kunna se ett samband

mellan arbetet och omvärlden vilket får arbetet att framstå som

meningsfullt. Det som händer i omvärlden kan även ligga inom ramen

för det Erikson (1992) kallar nyhetskommunikation. Information om

förändringar i omvärlden som påverkar individen hör också till dessa

behov. Förändringskommunikation är något som Erikson (1992)

placerade som en egen typ av intern kommunikation och han påpekar att

nyckeln till allt förändringsarbete är kommunikation. Det är viktigt att

kontinuerligt kommunicera företagets läge till de anställda samt att

möjliggöra för påverkan nedifrån. Ledningen bör även informera om

alla alternativa handlingsplaner samt förklara varför de valt ett visst

alternativ. På detta sätt skapas förståelse för de förändringar som måste

ske och minskar därmed också motståndet ute i organisationen.

Dessa tre behov har sitt ursprung i individen och är relevanta för individen i

varierande grad beroende på i vilken mån informationen direkt påverkar

denne.
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4.2.4 Sammanfattning av kommunikationens kriterier

Detta avsnitt inleddes med ett resonemang kring vad som bidrar till

kommunikationens effektivitet. Vi konstaterade att ett centralt kriterium är

att kommunikationen tillfredsställer våra behov och fortsatte därför

avsnittet med att närmare studera vad som utgör våra behov i en

organisation. Behovsresonemanget avslutade vi med en sammanfattning av

individens behov i tre grupper: vision/mål, dagligt arbete/återkoppling och

kontext/omvärld.

4.3 HUR FÖRMEDLAS KOMMUNIKATION?

Vi har nu studerat vad som påverkar kommunikationen i stort i en

organisation och vilka individuella behov kommunikationen syftar till att

tillfredsställa. I detta avsnitt kommer vi att gå in på hur kommunikationen

rent konkret går till genom att studera kanaler för kommunikation.

Inom en organisation finns en mängd kanaler som kan användas för att

överföra information och som kan användas i en mängd olika situationer

och för olika syften. Larsson (1997) identifierar fem kategorier av medier:

muntliga, tryckta, elektroniska, bild och ljudmedier samt aktiviteter och

arrangemang. I tabell 4.1 nedan ges några exempel ur kategorier som vi

skapat med Larssons indelning som utgångspunkt.
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Muntliga kanaler

Skriftliga kanaler

Elektroniska kanaler

Telekommunikation

Aktiviteter och arrangemang

Möten
Konferenser
Utbildning

Brev
Personaltidningar
Broschyrer
Anslagstavla

E-post
Internet
Intranät

Telefon
Fax
Film och video
Högtalarinformation

Förevisningar
Resor

Tabell 4.1: Exempel på medier, ombearbetning ur Larsson, 1997

Enligt Larsson fungerar massmedier också som en kanal i

internkommunikationen. Detta eftersom massmedier är det viktigaste sättet

för medborgare att inskaffa information om vad som sker i samhället. Goda

kontakter med massmedia är därför en viktig del även ur

internkommunikativ synvinkel. (Larsson, 1997)

Huvudfokus för denna uppsats ligger dock på kanaler inom organisationen.

Dessa kanaler har vi valt att dela upp i traditionella och nya kanaler. Med

traditionella kanaler menar vi muntlig information i form av till exempel

möten, skriftlig information i form av till exempel personaltidning samt

bild- och ljudkanaler med telefonen och fax som exempel. Med nya kanaler
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menar vi Internet, Intranät och e-post. Nedan fokuseras först på de

traditionella kanalernas olika egenskaper varpå vi i nästa avsnitt studerar de

nya medierna närmare.

4.3.1 Traditionella kommunikationskanaler

De traditionella kanalerna har en rad egenskaper med både fördelar och

nackdelar. Till exempel ger de muntliga kanalerna en möjlighet till

omedelbart tankeutbyte och möjligheten att ställa förtydligande frågor vid

behov. Detta sätt att kommunicera skiljer sig från de övriga i och med att

det även inbegriper kroppsspråk och tonfall vilket också blir en del i

kommunikationen och tolkningen av budskapet. Problemet med denna typ

av kommunikation är att det är lätt att feltolka det som sagts eller till och

med höra fel. (Erikson, 1992) Telefon som kanal har alla fördelar som en

vanlig muntlig kanal förutom att kroppsspråk inte kan avläsas via telefon,

vilket skulle kunna vara en källa till misstolkningar.

Ovan nämnde vi att telefon kan leda till feltolkning på grund av att

kroppsspråk inte kan observeras. Dessutom sades att övriga muntliga

kanaler kan misstolkas för att kroppsspråk kan observeras. Dessa två

påståenden kan tyckas motsägande. Faktum är dock att både existensen av

och avsaknandet av kroppsspråk kan leda till missförstånd och

feltolkningar. En individ (A) kan tolka en annan persons (B) kroppsspråk

utefter hur denne tror att till exempel en arg människa beter sig. B behöver

dock ej vara arg utan använder sig av den typen av kroppsspråk när denne

vill verka övertygande. Sådana missförstånd torde vara särskilt vanliga då

personer från olika kulturer möts.
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Larsson (1997) påpekar att personliga muntliga kanaler är begränsade så

till vida att de bara kan utnyttjas för små målgrupper. Denna begränsning

ligger i den förlorade närhet som kommer av en större målgrupp. Det är

mycket lättare att skapa kontakt i ett rum med fyra personer än på ett

massmöte med över hundra närvarande.

Fördelen med de skriftliga kommunikationskanalerna är att informationen

inte försvinner. Budskapet går att läsa om och om igen och detta gör också

att risken för missuppfattningar minskar. Problemet är dock att det inte ger

någon möjlighet till omedelbar feed-back på det kommunicerade. Skriftliga

kanaler lämpar sig därför bäst för förmedling och dokumentering av fakta.

(Erikson, 1992) Den tid det tar för olika skriftliga medier att nå sina

mottagare torde också vara av betydelse. Till exempel går det snabbare att

få ut information via fax än via en personaltidning.

4.3.2 Nya kommunikationskanaler

Den nya informationsteknologin har inneburit en explosionsartad

utveckling av elektroniska medier. I och med den nya tekniken existerar

inga begränsningar i tid och rum eftersom företag kan få, analysera och

dela information överallt på jorden, 24 timmar om dygnet. (Herschel &

Hayes Andrews, 1997) Informationstekniken är snabb och dessutom relativ

billig för en organisation, bortsett från investeringskostnaderna. Tekniken

gör att tillgängligheten på information ökar men ställer också krav på att

användaren själv bestämmer vilken information denne vill ha. I och med

detta kan den ökade tillgängligheten vara ett problem i den meningen att

det i stora informationsmängder kan vara svårt för den enskilde att få en

överblick över materialet och att hitta relevant information. (Larsson, 1997)

Med e-post ökar möjligheten att lätt skicka onödig information vilket bidrar
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till den växande informationsmängden. (Bird, november 1998) Det snabba

informationsflödet som IT för med sig tror Nayland Kust (februari 1999)

leder till ”information overload”. Han påpekar att bara för att individen får

mycket information gör inte det att denne kan behandla denna information.

Han uttrycker det som följer:

”Knowing a fact does not mean one knows what to do with it.”
(Nayland Kust, februari 1999, sid 62)

Med detta menar han att det är viktigt att information sänds då mottagaren

behöver den och inte att bara konstant skicka en strid ström av information.

Förutom ökad snabbhet i kommunikationen är fördelarna med de

elektroniska kanalerna att de levandegör information på ett sätt som

skriftliga kanaler inte kan eftersom inslag av multimedia kan bifogas, till

exempel en ljud- eller videofil. Liksom vid de skriftlig kanalerna kan

informationen sparas samt delas med andra utan att förvränga den

ursprungliga betydelsen. En egenskap hos de elektroniska medierna är att

de är opersonliga. Elektroniska kanaler kräver dessutom en teknikmognad

hos de anställda som kommunikationen riktas till. Det måste till exempel

finnas ett kunnande i att hantera datorer för att kunna tillgodogöra sig

informationen på till exempel ett Intranät. (Erikson, 1992)

Att IT är ett opersonlig medium som saknar väsentliga element av icke-

verbal interaktion, som till exempel ögonkontakt och kroppsspråk, gör att

det finns risk för missförstånd. Det är svårt att välja rätt ton i e-post. Många

är inte vana att uttrycka sig skriftligt och tänker inte på att det de skriver

tolkas bokstavligen. (Bird, november 1998)
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Mobiltelefoner, bärbara datorer, faxar och modem har gjort det lättare att

arbeta hemma enligt Bird (november 1998). Detta har lett till en förlust av

personlig integritet och ett krav från arbetsgivaren på att alltid vara

tillgänglig. Andra nackdelar med IT enligt Bird är att individer känner att

de inte märks när det kommer till befordran och belöningar och att

personalen upplever att det inte finns någon där när de behöver omedelbar

hjälp eftersom många jobbar på distans. Även Larsson (1997) uttrycker

farhågor om att personalen blir mer isolerade och anonyma på grund av

distansarbete.

4.3.3 Vad påverkar valet av kanal?

Hur väljs då vilken av ovanstående kanaler som skall användas? Enligt

Larsson (1997) bör vid kanalval tas hänsyn till vilket ämne och vilket

budskap som skall förmedlas samt vad som bedöms passa målgruppen bäst

och har bäst effekt. Denna syn på medieval har sin utgångspunkt i extern

kommunikation men vi anser att kriterierna även kan vara tillämpbara vid

kanalval för interninformation.

Till att börja med passar vissa ämnen bättre i vissa medier än andra.

Beroende på om ämnet är seriöst eller lättsamt ställs olika krav på mediet.

Till exempel passar respons kring den egna arbetsinsatsen bättre i ett samtal

mellan två personer än som förstasidesstoff i personaltidningen. I valet av

kanal är det också av vikt att ta hänsyn till ämnesvidden, det vill säga vilket

medium som passar ämnets djup eller bredd/omfång. Veckans matsedel

lämpar sig till exempel bättre för företagets anslagstavla än information

kring komplicerade och omvälvande organisatoriska förändringar.
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Publiken spelar också roll för vilket medium som passar bäst. Olika medier

har helt eller delvis skild publik. Till exempel torde målgruppen för

företagets managementtidning skilja sig från fabrikens veckoblad. Miljön i

vilken en specifik kanal finns och i vilken ett visst budskap förmedlas är

också av betydelse för kanalvalet. Beroende på om målgruppen möter

budskapet i hemmet eller på arbetsplatsen, ställs olika krav på kanalen.

Slutligen är målgruppens allmänna inställning till kanalen av betydelse.

Vissa mottagare kan till exempel ha mindre förtroende för Internet som

medium än andra.

Westmyer et al (sommaren 1998) diskuterar hur teorier om social närhet

kan kopplas till kommunikation. De säger att närhet relaterar till

ansiktsuttryck, tonläge och hållning och att människor uppfattar kanaler

med många icke-verbala element som varma. Detta innebär att om närhet

skall förmedlas, är en muntlig kanal mer lämplig än en skriven kanal.

Vidare behandlar Westmyer et al mediets rikhet. Rikhet innebär att ett

medium har djup vilket innebär att det finns möjlighet till omedelbar feed-

back, att mer känslor används och att det är personligt. Störst rikhet och

närhet har ansikte mot ansikte-kommunikation. Därefter följer i fallande

skala telefon, möten, video och e-post. Dock rör rikhet och närhet i första

hand kanalens sociala betydelse. I en arbetsroll kan mycket väl skrivna

kanaler vara det bästa valet. Vilken kanal som slutligen väljs avgörs av

målet med kommunikationen.
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I valet av kanaler är det också relevant att utvärdera kanalernas egenskaper.

Enligt Larsson (1997) görs detta bäst utifrån ett antal variabler:

•  Räckvidd
•  Frekvens
•  Selektivitet
•  Genomslagskraft

•  Snabbhet
•  Timing
•  Interaktivitet

Vid bedömning av kanalens räckvidd tas hänsyn till hur stor del av

målgruppen som mediet når. Olika medier passar olika bra för att använda i

små respektive stora grupper. Är målgruppen liten och exakt definierad är

kanske mötesformen bäst lämpad. Är målgruppen stor och vagt definierad

passar ett medium med hög räckvidd, till exempel företagstidningen, bättre.

Vad gäller mediets frekvens görs en bedömning av hur ofta och hur länge

målgruppen skall/bör exponeras för mediet och hur många gånger mediet

kan användas för att uppnå önskad effekt. En sida på Internet har till

exempel hög frekvens eftersom den finns där hela tiden.

Selektivitet tar hänsyn till mediets förmåga att selektera ut den berörda

målgruppen och undvika så många ovidkommande mottagare som möjligt.

Ett telefonsamtal eller e-post har till exempel hög selektivitet. Den fjärde

bedömningsvariabeln har med kanalens genomslagskraft att göra. Det är

den totala effekten av mediets förmåga att väcka uppmärksamhet,

budskapets styrka och lockelsen i utformningen. Personlig påverkan är ett

medium med god förmåga att väcka och bibehålla uppmärksamhet. Skrivna

medier är i högre grad beroende av en lockande utformning.
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Snabbhet är avgörande för vissa typer av information och här erbjuder den

nya informationstekniken möjligheten till omedelbar kontakt och respons.

Slutligen handlar timing om att gå ut med ett budskap när målgruppen är

som mest mottaglig och att avsluta aktiviteten i rätt tid. Vad gäller timing

är det också viktigt att ta hänsyn till hur pass varaktigt mediet är, det vill

säga i vilken mån möjligheten finns att återvända till mediet för att erhålla

samma information. Tidningar som sparas är till exempel mer varaktiga än

budskap i etermedier.

4.3.4 En sammanfattande modell över kanaler

Vi har i referensramen kommit fram till att det finns en mängd olika

kanaler. Dessa kanaler kan delas in i muntliga, skriftliga och elektroniska

och har en mängd olika egenskaper. Nedan har vi gjort en uppställning där

de olika kanalerna utvärderas mot olika egenskaper som vi tagit upp i

referensramen. Dessa egenskaper baseras de resonemang som förts av

Larsson (1997), Erikson (1992), Herschel & Hayes Andrews (1997), Bird

(november, 1998) samt Westmyer et al (sommaren 1998)
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Muntliga Skriftliga Elektroniska
Feed-back Hög Låg Mellan
Icke-verbalt (tonfall
& kroppsspråk)

Hög Låg Låg

Rikhet Hög Hög Mellan
Omedelbarhet Mellan Låg Hög
Selektivitet
 - avsändaren hög låg hög
 - mottagaren låg hög hög
Levandegöra Mellan Låg hög
Närhet Hög Låg låg
Risk för
missförstånd

Mellan* Mellan* Mellan*

Räckvidd Mellan Hög Hög
Tillgänglighet Mellan Mellan Mellan
Lagringsbarhet Låg Mellan Hög
*Risken för missförstånd beror på människans möjlighet till feltolkningar, vilket ofta

beror på skiljande kognitiva scheman. Det finns inget medium som eliminerar risken för

missförstånd, varför alla kanaler fått ”mellan”.

Tabell 4.2 Kanalernas förutsättningar (egen bearbetning)

Fördelarna med elektroniska kanaler är alltså omedelbarhet, selektivitet,

möjlighet att levandegöra informationen, räckvidd samt lagringsbarhet.

Dock är det viktigt att skilja på e-post och Intranät/Internet precis som det

är viktigt att skilja på ett personligt möte och ett massmöte. Ju fler personer

som är inblandade desto mer opersonlig blir informationen. Då vi vill

undersöka hur IT har påverkat traditionella kanaler måste vi därför först ta

hänsyn till hur e-post påverkat och därefter hur Intranät påverkat. Först och

främst kanske vi bör utreda vad som egentligen skiljer e-post och Intranät

åt och med vilka kanaler de är jämförbara och varför.
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E-post ger en möjlighet till feed-back i den meningen att ett svar eller fråga

kring innehållet i meddelandet kan skickas. Detta blir mer eller mindre

omedelbart i den mening att feed-backen på det ursprungliga meddelandet

kan skickas direkt men att svaret på detta beror på när personen i fråga

väljer att svara. Feed-backen går snabbare då en person talar med en annan

person direkt, antingen via möte eller via telefon. Valet av kanal bör bero

på hur viktigt det är att få snabb feed-back. Möjligheten till feed-back på ett

Intranät är låg, vilket kan jämföras med en personaltidning eller

anslagstavlan. Om feed-back önskas här måste en kompletterande kanal

som till exempel e-post, brev eller telefon användas.

Avsaknaden av icke-verbal kommunikation gäller för såväl e-post som

Intranät/Internet. Då det är viktigt att avläsa kroppsspråk för att förstå

kommunikationen kan inget ersätta det personliga mötet. Dock måste

möten delas upp i tre nivåer; personligt möte, gruppmöte (ca 10 personer)

eller massmöte. Möjligheten att tolka den icke-verbala kommunikationen

avtar i takt med mängden av individer på mötet.

Rikhet relaterar både till feed-back och personlig närhet. E-post har högre

rikhet än Intranät/Internet men har lägre rikhet än till exempel ett

telefonsamtal. Vi kan konstatera att personliga möten är mer fördelaktiga

att använda i de situationer då rikhet är viktigt för kommunikationen.

Omedelbarheten, det vill säga snabbhet, är hög vid e-post och Intranät.

Direkt då informationen läggs ut eller skickas är den tillgänglig. Dock är

detta beroende av mottagarens selektivitet (vi anser att inte bara avsändaren

utan även mottagaren väljer bland kanaler och information). Mottagaren

har en högre selektivitet på ett Intranät eftersom denne då måste söka och
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välja vilken information som är intressant. E-posten skickas direkt till

mottagaren och denne kan därför inte i samma utsträckning välja att inte

beakta informationen. Dock kan mottagaren välja att inte svara på

meddelandet. Det kan tänkas att mottagaren med tiden lär sig att sålla bland

sin e-post och att därmed välja att inte läsa den post som på första anblick

inte tycks vara av intresse (att jämföra med hur individer lärt sig att inte

läsa reklampost som är personligt adresserad).

Avsändaren har vid e-post hög selektivitet eftersom denne kan välja vem

meddelandet riktar sig till. På ett Intranät är informationen till stora delar

riktad till alla. Dock är det möjligt att genom lösenord begränsa

tillgängligheten till viss information. Vad gäller andra kanaler har

avsändaren hög selektivitet vid möten och telefonsamtal. Mottagaren har

hög selektivitet vad gäller i princip alla kanaler. Denne kan välja att inte

läsa en tidning eller gå på ett möte. Beaktas bör dock att det är svårare att

ignorera en telefon som ringer än det som står på anslagstavlan.

E-postens möjlighet att levandegöra informationen är lägre än den

möjlighet som finns på Intranät och Internet. Visserligen kan filer med ljud

och bild skickas, men detta är ovanligt på grund av begränsad

överföringskapacitet. Överföringskapaciteten begränsar storleken på de

filer som kan skickas via e-post. På ett Intranät kan man programmera i

rörliga programspråk som till exempel Flash. Möjligheten finns att lägga

upp bilder och ljud och se på filmer. Det senare är något som är unikt för

Intranät och Internet som kanal.

Både e-post och Intranät/Internet har en låg grad av närhet eftersom

möjlighet saknas att avläsa avsändarens ansiktsuttryck och tonläge. Skickas
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informationen som en videofil ökar dock närheten en smula. Vad gäller

andra kanaler har vi redan i referensramen konstaterat att kommunikation

ansikte mot ansikte har störst närhet och att telefon, massmöten, video och

personaltidning/anslagstavla/broschyrer följer i fallande skala.

Både e-postens och nätets räckvidd är hög. E-post har hög räckvidd

eftersom samma meddelande kan skickas till en stor mängd personer

medan Intranätets höga räckvidd beror på att många har tillgång till

informationen. Detta är något som är utmärkande för skriftliga kanaler. Ett

personligt möte eller ett telefonsamtal kan inte nå en mängd personer

samtidigt.

Vad gäller tillgänglighet beror det på situationen. En muntlig kanal kan ha

låg tillgänglighet om personen som söks ständigt är bortrest, men om denne

oftast sitter på sitt kontor i samma korridor är tillgängligheten hög. En

skriftlig kanal har hög tillgänglighet om den skickas direkt till individen,

men lägre om den distribueras till personalrummet. Elektroniska kanalers

tillgänglighet är beroende av tillgången på datorer. Tillgängligheten bör

vara lika hög för e-post som för Intranät/Internät. Dock bör hänsyn tas till i

vilken mån kanalerna används. Om det inte finns någon information på

Intranät/Internet spelar det ingen roll hur hög tillgänglighet användaren har.

Har inte mottagaren tillgänglighet till en dator förlorar e-posten sin verkan.

Risken för missförstånd har vi diskuterat ovan. Å ena sidan har e-post en

mindre risk för missförstånd eftersom möjlighet till feed-back finns, men å

andra sidan händer det ofta att meddelanden blir korta och personliga

varför informationen kan missförstås. På ett Intranät är informationen mer

opersonlig och troligtvis mer genomtänkt.
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Lagringsbarheten är hög både för e-post och för Intranätet. Dock väljer

mottagaren själv att spara sin e-post medan det är avsändaren som väljer att

behålla informationen ute på Intranätet. Men det bör tilläggas att

mottagaren kan välja att spara informationen på Intranätet i ett vanligt

dokument, men då befinner vi oss utanför Intranätet som kanal. Muntliga

kanaler har en låg lagringsbarhet (om samtal inte spelas in på band vill

säga) medan skriftliga kanaler har en högre lagringsbarhet. Dock finns sök-

och arkiveringsmöjligheterna i elektroniska kanaler som underlättar

lagringsbarheten gentemot vad som gäller för tidningar.

4.4 KONSEKVENSER AV DEN NYA TEKNIKEN

Konsekvenserna av den nya tekniken är ännu ett relativt outforskat område.

Enligt Larsson (1997) har forskare dock kunnat konstatera att använd-

ningen av e-post minskar icke-verbal interaktion i form av till exempel

ögonkontakt och kroppsspråk. O’Connell (ur Yuhas Byers, 1997) hävdar

att skriftlig kommunikation blir allt vanligare i stället för till exempel korta

telefonsamtal och diskussioner i korridorerna Detta ställer enligt O’Connell

större krav på en flexiblare och mer kreativ kommunikation. Enligt Larsson

(1997) kan antalet formella möten minska medan informella kontakter

ökar.

Jacobsen & Thorsvik (1997) anser att IT kan komma att öka frekvens och

volym på kommunikation i alla riktningar. Organisationens medlemmar

kommer alltså att kommunicera mer och oftare. Detta tror de vidare för

med sig en risk att högre hierarkiska nivåer blir överbelastade med

information eftersom IT befrämjar vertikal kommunikation uppåt. IT påstås

minska statusskillnader i organisationen och den uppmuntrar därigenom de

anställda att kommunicera förbi formella befattningar. Att den nya tekniken
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kommer att medföra en utjämning av statusskillnader i organisationer tror

även Larsson (1997) eftersom alla i organisationen kan vara med och delta

på samma nivå. Konsekvensen blir en jämnare maktfördelning och

informationsteknologin beskrivs som en demokratisk och jämlik

kommunikationsmetod. (Larsson, 1997)

Eftersom människor använder e-post i större utsträckning kommer det att

finnas en tendens till fler och flexiblare gruppbildningar. (Larsson, 1997)

Jacobsen & Thorsvik (1997) diskuterar ett liknande fenomen. De säger att

individer med hjälp av IT kan etablera kontakt med många personer

eftersom informationen inte behöver adresseras, såsom till exempel ett

Intranät. Att informationen inte behöver adresseras gör den opersonlig och

därmed mindre beroende av organisatorisk status och prestige. Vidare

hävdas också att beslutskvaliteten ökar i och med att fler vågar framföra

idéer och förslag. (Larsson, 1997)

En konsekvens av den nya tekniken skulle kunna bli att ledningens kontroll

minskar. Informationsutbytet mellan personalen blir svårövervakat och

risken finns att felinformation och ryktesspridning ökar. (Larsson, 1997)

Även Jacobsen & Thorsvik (1997) påpekar att IT kan göra det svårare att

kontrollera de anställda eftersom tekniken avpersonaliserar förhållandet

mellan personalen och företaget. Samtidigt säger de att det finns de som

tror att IT förstärker den hierarkiska uppbyggnaden och att möjligheten att

styra personalen blir större. Detta kan kopplas till Larsson (1997) som

säger att tekniken kan bli en statusfaktor och att det därför kan uppstå en ny

elit inom organisationer. Om en individ inte kan anpassa sig till det nya

kommunikationssättet riskerar denne att bli utestängd från information.
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Forskare har även funnit att det finns en tendens att den nya tekniken enbart

används till viss typ av information. Till exempel använder sig chefer av e-

post vid nyhets- och bakgrundsinformation medan information på papper

används för att signalera auktoritet och legitimitet. (Larsson, 1997)

4.4.1 Sammanfattning av kanaler och konsekvenser

Dessa avslutande avsnitt har identifierade en rad olika kommunikations-

kanaler och fördelar och nackdelar med dessa. Ett antal variabler

presenterades för utvärdering och val av kanaler, vilka vi sammanfattande i

en modell. Slutligen ägnade vi konsekvenser av den nya tekniken, som

vissa teoretiker förutspår, särskilt intresse. Dessa konsekvenser skulle

kunna sammanfattas i ett antal, ibland motsägande, påståenden intressanta

för vår analys:

1. Kommunikation blir mer opersonlig.

2. Skriftlig kommunikation allt vanligare.

3. Formella möten minskar i antal och ersätts av informella kontakter.

4. Ledningens kontroll minskar.

5. IT leder till utjämning av statusskillnader eller

IT leder till att statusskillnader ökar och att en informationselit skapas.

6. Mängden kommunikation ökar; information overload.

7. Beslutskvaliteten ökar.

8. Genom IT-kanaler förmedlas viss typ av information.
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4.5 VAD BÄR VI MED OSS INFÖR ANALYSEN?

Innan vi ger oss i kast med att närmare analysera våra empiriska resultat

kan det vara på sin plats att redogöra för vilka delar i referensramen som

direkt kommer att fungera som grund för analysen. Till att börja med

kommer vi att studera det undersökta enheternas företags- och

kommunikationskulturer och klassificera dem enligt kriterierna:,

decentralisering – centralisering samt dynamisk – förvaltande. Vi kommer

att beskriva ledarens roll för kommunikationen och för studiet av

organisationsstrukturens betydelse är begrepp som vertikal, horisontell och

tvärgående kommunikation samt kommunikationshinder av vikt. För

studiet av graden av effektivitet i organisationskommunikationen är

begrepp som angelägenhet, begriplighet, övertygelse, förtroende och

anpassning relevanta. Kommunikationsbehovet i de undersökta enheterna

kommer att  analyseras med våra tre huvudkategorier som bas. Enheternas

användning av kommunikationskanaler analyseras utifrån de redovisade

kriterierna rörande val av kanaler och kanalernas effekt. Slutligen kommer

den nya teknikens roll i enheterna att utvärderas och tankar om framtida

utveckling kommer att presenteras.
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5 SÅ ANVÄNDS IT I PRAKTIKEN

I detta kapitel kommer vi kort att presentera vårt fallföretag Akzo

Nobel (som vi hädanefter kommer att referera till som AN). Därefter

kommer vi att diskutera hur människorna inom AN uppfattar den

interna kommunikationen och koppla deras syn med referensramen.

Först behandlar vi hur respondenterna uppfattar sin kontext, det vill

säga kultur, ledare och struktur. Vi kommer även att utreda hur

dessa faktorer påverkat kommunikationsstrukturen och

användningen av IT inom företaget. Därefter kommer vi att behandla

vilka behov och kommunikationskanaler som existerar. Slutligen för

vi en diskussion kring vilka möjliga konsekvenser IT kan få på AN

och andra liknande företag.

5.1 BESKRIVNING AV AKZO NOBEL

AN uppstod som företag 1994 då holländska Akzo och svenska Nobel

slogs samman till en organisation. De två företagen har dock en lång

historia innan dess. Båda företagen började som färgföretag i slutet av

1700-talet och deras historia har präglats av sammanslagningar och

förvärv. Idag bedrivs tre olika huvudverksamheter; läkemedel, färg och

kemi, via tjugotre självständiga resultatenheter. Huvudkontoret är beläget i

Arnhem, Nederländerna och företaget har idag cirka 83 000 anställda i 70

länder. (www.akzonobel.com, 991029)

Business Unit (BU) är vad AN kallar sina affärsdrivande enheter, vilka

drivs som självständiga bolag. AN har totalt 23 BU varav 6 har

huvudkontor i Sverige. De sex enheter som finns i Sverige bedriver

verksamhet inom områdena färg och kemi. De sex Sverigebaserade
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enheterna har varit målet för vår undersökning och dessa är Eka Chemicals,

Surface Chemistry, Decorative Coatings North, Akzo Nobel Inks, Casco

Products och Industrial Coatings. (Dessa sex business units beskrivs

närmare i bilaga 2.)

Site är den geografiska plats som en BU har sin fabrik eller kontor på. Till

exempel har BU:n Casco Products sitt huvudkontor på siten i Nacka och

delar produktionssite med BU:n Decorative Coatings North i Kristinehamn.

5.2 DETTA PÅVERKAR INDIVIDENS UPPFATTNING AV

KOMMUNIKATION

Vi kommer nu att analysera vad som påverkar hur de anställda inom

enheterna på AN uppfattar den interna kommunikationen. När vi refererar

till genomförda intervjuer kommer vi enbart att hänvisa till ”en anställd”.

Detta till förmån för läsvänligheten, då det kan vara svårt att följa vem som

säger vad, eftersom vi har intervjuat över 20 respondenter.

5.2.1 Vi är alla olika

Inom AN arbetar en mängd individer. De har olika yrken och utbildning

samt befinner sig på olika nivåer i organisationen. Just individernas

personlighet och erfarenheter ansåg Lundquist (1986) vara väsentligt för

hur kommunikationen uppfattas. Som exempel på människor med olika

bakgrund och erfarenheter kan nämnas att en anställd, som nu jobbar som

arbetsledare på ett interntryckeri, genomgått en treårig gymnasieekonom-

utbildning. En annan anställd, som är produktionsledare vad gäller

tillverkning av färger för tryckning på förpackningar, har ett års

gymnasieutbildning och har jobbat inom samma BU i tjugo år. Ytterligare

en anställd började sin anställning som sekreterare och har sedan dess stigit
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i de hierarkiska nivåerna för att nu arbeta som informationsansvarig

globalt. Detta kan jämföras med en informationsansvarig på en annan BU

som utbildat sig till ingenjör på väg och vatten och som först på senare tid

allt mer fått en roll med informationsansvar.

Det är lätt att föreställa sig hur dessa olika bakgrunder bidragit till att

individerna har olika förväntningar på vad som bör kommuniceras och hur

det bör kommuniceras. Det bör även ha lett till att de får olika associationer

kring olika begrepp, vilket Nörretranders (1991) tog upp i sin diskussion

om excitation och incitation. Till exempel kan den anställde med treårig

gymnasieekonomutbildning ha en större förståelse för ekonomiska begrepp

än de av dennes kollegor som inte genomgått ekonomisk utbildning.

Vi har märkt att respondenterna får olika associationer kring ett ord

beroende på den kontext de lever i. Som exempel kan vi nämna att ledare är

ett ord som kan väcka olika associationer hos olika personer beroende på

deras erfarenheter. Till exempel hade en anställd sin bror som närmaste

chef, med vilken han hade en nära koppling. Detta förhållande kan

jämföras med en annan anställd som rapporterade till enhetens VD, vilket

försvårades av att VD:n sällan befann sig på kontoret.

Vi fann även att uttryck som rörde IT väckte många olika associationer hos

respondenterna. Speciellt tycktes ordet hemsida ha en mängd olika

betydelser för olika personer. Många associerade ”hemsida” med sidorna

på Intranätet, när vi syftade på hemsidor på Internet. Detta gjorde att det

många gånger tog ett tag för oss som intervjuare att förstå vad våra

respondenter pratade om. Skälet till denna begreppsförvirring kan bero på

att den egna hemsidan på Internet inte tjänar något syfte för de anställda
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eftersom de flesta tycktes anse att Internet är till för kunden och inte för

internkommunikation.

Lundquist (1986) diskuterade selektiv perception som en källa till motstånd

i organisationer. Som exempel kan nämnas att en anställd kan välja att rikta

sin uppmärksamhet på marknadsinformation som rör det egna

affärsområdet (till exempel tidningstryckfärg) medan en annan anställd

kanske främst intresserar sig för om de får nya truckar eller om området på

siten är lättframkomligt.

Ytterligare skäl till motstånd som diskuterades i referensramen var Freuds

begrepp förträngning och rationalisering. Förträngning är svårt att upptäcka

i en organisation eftersom respondenter som har förträngt något naturligtvis

inte är medvetna om att de har förträngt information. Rationalisering kan

göra att en anställd reagerar på en nedskärning inom ett område med att

tänka att den drabbade fabriken inte har något med den egna fabriken att

göra och att det därför inte kommer att påverka den egna verksamheten.

Lundquist (1986) diskuterade attitydernas roll i tider av förändring. På en

BU berättade den operativa personalen om det motstånd som fanns bland

vissa anställda då arbetsrotation skulle införas. Arbetsrotationen innebar

större ansvar och större behov av att kunna arbeta med datorer. Vissa lärde

sig och anpassade sig, de skapade konsonans. Men det fanns vissa som inte

ville ta ansvar och som vägrade göra detta. De stötte bort den information

som skapade dissonans.
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5.2.2 Kultur

De flesta av de undersökta affärsenheterna har en mycket lång historia.

Historia är en faktor som Erikson (1992) säger prägla kulturen, varför vi

här kort presenterar enheternas bakgrund som en inledning till

kulturdiskussionen.

På Eka Chemicals påpekar de anställda gärna att de är den enda enheten

som har en reell koppling till Alfred Nobel samt att Eka är ett mycket

gammalt företag, det grundades 1895. På Industrial Coatings pratas gärna

om ”den gamla Nordsjötiden”. Nordsjö var ett privatägt familjeföretag från

början, vilket anställda säger har påverkat andan inom affärsområdet

mycket. Detta gäller även Decorative Coatings som delar site och historia

med Industrial Coatings i Malmö. På Casco Products i Kristinehamn

framhålls gärna bruksmentalitetens påverkan på andan i företaget. Siten för

Surface Chemistry i Stenungsund byggdes 1963. Inks är det äldsta bolaget

inom Nobeldelen, det består av Sadolin & Holmblad som startades 1777

och Gleitsman (senare G-man) som grundades 1901. Dock slogs de två

bolagen först 1989 ihop till Inks.

I referensramen refererade vi till Jacobsen & Thorsvik (1997) som anser att

kulturen påverkar hur personalen kommunicerar och hur de tolkar

händelser och information. På de olika enheterna hänvisar respondenterna

till den gamla anda som skall ha funnits förr, till exempel fanns ”Eka-

andan”, ”Casco-andan” och ”Nordsjö-andan”. Med anda menade de flesta

att företaget tog hand om sin personal.
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En anställd på Casco Products i Kristinehamn berättade att kulturen på

siten är starkt präglad av bruksmentalitet. Bruksmentaliteten förklaras som

en familjär stämning där det inom vissa grupper finns sammanhållning mot

förändringar. Bruksmentaliteten utmärks ytterligare genom att de anställda

är trogna sin arbetsgivare och att de värnar om det lokala. Men detta

urholkas allt mer i och med att företaget med det moderna koncern-

tänkandet rekryterar kunnigt folk som stannar några år för att sedan gå

vidare. En anställd på en annan BU refererar också till den gamla andan

och berättar att den gamla tiden, då mer familjära diskussioner fördes på

arbetsplatsen, har förändrats i takt med att nya medarbetare kommer in i

företaget.

Den gamla andan som funnits innebar ofta att den informella

kommunikationen var utbredd, vilket vi kunde observera på ett flertal

enheter (detta beskrivs närmare i avsnittet om struktur). Men det gamla

försvinner allt mer i och med att ny personal kommer in i företagen. Detta

gör att personalen känner färre och att den informella kommunikation

minskar. Dock påpekar en anställd att ny personal samt generationsskifte

minskar rädsla för auktoriteter och att maktdistansen därför är lägre.

Vad gäller kommunikationskultur tycks öppenhet och informalitet prägla

klimatet på alla enheter. Fabriksnivåerna utmärks av ett socialt klimat och

skiftlagen fungerar som små familjer. Det informella kommunikations-

flödet gör att de muntliga kontakterna är mycket viktiga. Det påpekas att

kommunikationen är effektiv bara man känner till de rätta kanalerna, det

vill säga vet vilka som är ”opinionsledare”. Uppköpet från Akzo sägs dock

ha gjort företaget tyngre och trögare. Besluten tar längre tid och företaget

känns mer toppstyrt.
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Ett problem bland enheterna kan vara att arbetet präglas av kortsiktigt

tänkande. Organisationen är på pappret mycket formell och denna mycket

strikta organisation följs vad gäller uppföljning av ekonomiska mål. Det är

de hårda värdena som förs fram i all typ av information och det mesta

relateras tillbaka till budget. Organisationen inbjuder till en uppdelning i

olika sektorer inom företaget eftersom avdelningarna arbetar olika och är

hårt pressade av områdesledningen. Risken finns att det blir stängda dörrar

och murar mellan divisionerna. Olikheterna inom avdelningarna leder till

att personalen inte är öppen för att se saker och ting från någon annans håll.

Något som tycks påverka enheterna starkt är lönsamhetskraven och

kortsiktigheten. Detta fokus på ekonomiska resultat tycks göra att

kommunikationen av mjuka värderingar inte blir trovärdig. De flesta

enheter har till exempel en personalpolicy, vilken vissa anställda anser

endast vara bokstäver på ett papper i och med de rationaliseringar de varit

med om.

Vi har kunnat konstatera att kulturen sällan sammanfaller med hela BU:s

utan utvecklas kring människor som arbetar nära varandra vilket Erikson

(1992) påpekade. Till exempel har Casco Products- och Decorative

Coatings- fabrikerna, som ligger i Kristinehamn, en gemensam kultur.

Personalen där har mycket mer gemensamt med de som är anställda inom

siten än de som är anställda inom samma BU på andra platser i landet. Det

skapas också subkulturer på avdelningarna vilket ses påverka det som vi i

referensramen benämnde tillit. En anställd uttrycker att han ibland upplever

misstro i organisationen eftersom han som facklig representant sitter med

vid ledningens möten. Han tillhör alltså flera kulturer och anses därför inte

alltid vara fullvärdig medlem i vissa subkulturer. Detta kan göra att

personalen inte tror på vad den facklige representanten säger eftersom de
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tror att denne bara går ledningens ärenden. Samtidigt kan förhållandet vara

det omvända. Att personalen har en representant i ledningen kan göra att de

tror mer på vad denne säger än vad ledningen säger eftersom

representanten är närmare deras kultur än vad högre hierarkiska nivåer är.

Om AN kopplas till Bourgeois & Brodwins (1984) diskussion om

centraliserad och decentraliserad kommunikationskultur anser vi att

enheterna inom AN har en decentraliserad kultur. Även om

organisationerna ofta har en formell struktur och är relativt toppstyrda är

den decentraliserade strukturen starkt utbredd på lägre nivåer. Personalen

förväntas ta eget ansvar och egna beslut.

Med hänsyn till Eriksons (1992) uppdelning i dynamisk och förvaltande

kultur anser vi att AN enheterna uppvisar en blandning av båda kulturer.

De är dynamiska i det avseende att personalen uppmuntras ventilera sina

tankar. Vi har även observerat att enheterna till viss mån lider av den

växtvärk Erikson pratar om. Det händer ofta att ledningen, på grund av att

enheterna har en starkt informell kommunikationskultur, glömmer att

informera vissa anställda. Inom en division beskrivs en familjär känsla som

har sitt ursprung i att avdelningen från början var mycket liten. Detta gör

att kommunikationen blir informell och att faran finns att personalen

glömmer bort att vissa saker kanske måste sättas på papper för att alla skall

få reda på det.  Dock är kulturen inom enheterna på AN förvaltande i den

mening att medarbetarna är lojala och främst bryr sig om den egna enheten,

vilket till exempel påpekades av den anställde på Casco Products som

talade om bruksmentaliteten i Kristinehamn.
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Naturligtvis måste läsaren hålla i åtanke att alla ovan beskrivna aspekter

inte gäller på alla enheter, men i stort sammanfattar de bra den kultur vi

mött.

5.2.3 Ledaren

Kommunikationskulturen i ett företag är i mångt och mycket beroende av

vad chefen slår an för ton, säger en anställd, vilket överensstämmer med

vad Erikson (1992) och Owens et al (1996) påpekar. Flera anställda tycker

att deras närmaste chefer är bra på att kommunicera, det är klart och tydligt,

kort och koncist. Dessutom får personalen förklaringar till varför saker

händer vilket de uppskattar mycket. Detta påstående kan kopplas till den

sociotekniska systemteorins (ur Jacobsen & Thorsvik, 1997) betoning av

att individer behöver förstå ett samband mellan arbetet och omvärlden för

att känna mening.

Ytterligare en anställd säger att cheferna sätter ribban för

kommunikationen. Är chefen kommunikativ så skapar det förutsättningar

hos de anställda att våga ifrågasätta och kommunicera. Men om chefen är

sluten och kanske till och med aggressiv mot svåra frågor så sätts ribban för

dialogen.

”Man gör inte som chefen säger, man gör som chefen gör”
(anställd om vikten av ledarskap)

En anställd påpekar vikten av att ledaren har visioner och idéer som denne

kan och vill förmedla engagerat och involverat. Det senare är även något

som betonas av Erikson (1992).
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Flera anställda tycker att en bra chef är någon som kan ta en diskussion och

ta  kritik men samtidigt visar att han/hon är chef och att han/hon måste ta

beslut i bland. Ett resonemang som stämmer väl med Eriksons (1992) teori

om att ledaren måste visa sin maktställning. Vidare anser anställda inom

AN att ledaren bör visa att han/hon tror på företaget och att han/hon inte

låter sig styras av högre ort. Han/hon bör även vara påläst och stå för vad

han/hon säger. Detta kan kopplas till Eriksons resonemang om att ledarens

trovärdighet hänger på att denne delar sin situation med sina anställda och

uppvisar kompetens. En anställd berättar att han ibland kan uppleva att

hans närmaste chef ibland kan känna sig hotad. Detta tror han själv dels

beror på att han är lika bra informerad som chefen i och med att han är

fackligt aktiv men också på att förmännen är på väg ut vilket gör att

chefens ställning är hotad. Arbetsledarnas funktion reduceras allt mer och

självstyrande grupper införs.

Som tidigare nämnts framhålls de ekonomiska målen ofta i det dagliga

arbetet. Detta är något som är starkt sammankopplat med ledarens

inställning. En anställd berättar att chefen på deras BU är inriktad på

operativa och affärsinriktade mål och att detta genomsyrar hela

verksamheten inom BU:n. Andra värden som personal, information,

kommunikation, marknadsföring och reklam är mindre intressanta ur

ledningens synvinkel och blir därmed eftersatta. Den anställde berättar att

han inte upplever sin chef som en bra kommunikatör och tror att det har

med den informella kommunikationskulturen att göra. Ofta blir han

inkallad på spontana möten och råkar han inte vara närvarande går han

miste om informationen. Detta är dock inget medvetet tillbakahållande från

chefens sida som ger fullödig information på en direkt fråga. Den anställde

påpekar dock att det handlar om tålamod och att det gäller att ta sig tid att
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kommunicera med medarbetarna. Detta exempel illustrerar hur

betydelsefull chefens inställning till kommunikation är.

En annan anställd anser att personer i ledningsposition visserligen har

betydelse för hur det kommuniceras inom enheten men anser också att det

på grund av stark decentralisering, öppenhet samt avsaknad av byråkrati

finns många andra viktiga aktörer ute på respektive avdelning som inte är

chefer. Samma anställd uppfattar sin chef som öppen och rak i sin

kommunikation. Resor gör dock att han är svår att få tag på vilket gör att

det är svårt att få en löpande struktur på informationen. Detta är ett

förhållande som vi mött på de flesta enheter. Vi anser dock att det är viktigt

att chefen agerar som förebild för kommunikationen och att denne

personligen levererar nyckelinformation. Båda dessa aspekter torde bli

eftersatta då cheferna sällan är på plats.

Sammanfattande kan sägas att de anställda på de olika enheterna har en

överensstämmande bild av hur en bra chef skall vara i ett kommunikativt

sammanhang men att verkligheten inte alltid överensstämmer med den

bilden. De påpekar alla att chefen är mycket viktig för kommunikationen,

men säger även att det finns nyckelpersoner ute i organisationen som också

har stor betydelse för kommunikationen. Att cheferna är viktiga tycks dock

för de flesta betyda de närmaste chefernas förhållningssätt till

kommunikation. Det sistnämnda innebär att mellancheferna har stor

betydelse för kommunikationen, vilket också är något som Young & Post

(1993) poängterar då de säger att varje chef har ett kommunikationsansvar.

Detta kan skapa det hinder som Yuhas Byers (1997) diskuterade i samband

med struktur. Mellancheferna kan fungera som grindvakter eftersom de till

stor del ansvarar för spridandet av information. En anställd säger till
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exempel att information är ett chefsansvar och att varje chef har ett ansvar

att se till att personalen är väl insatta i verksamheten och får regelbunden

information. Den anställde upplever dock att detta informationsansvar är

eftersatt hos en del mellanchefer i företaget och att cheferna har haft svårt

att ställa sig upp inför medarbetarna och vara riktigt ärliga.

5.2.4 Struktur

Företagen inom AN koncernen är i regel relativt hierarkiskt uppbyggda.

Dock går många affärsområden mot en plattare organisation i och med att

positionen som arbetsledare försvinner och arbetsrotation införs. En

anställd påpekar att denna omorganisation lett till närmare kontakt mellan

de som jobbar eftersom det inte finns några mellanled. En annan anställd

tillägger att det även har gjort att information inte förloras, vilket lätt

händer om informationen måste gå igenom en extra person. Även på

ledningsnivå har led skurits bort. På Casco Products i Kristinehamn finns

till exempel ingen platschef utan ledningsgruppen rapporterar direkt till

huvudkontoret i Nacka.

Att enheterna implementerar en allt plattare organisation borde minska

hierarkiskillnader i form av makt och status som Yuhas Byers (1997)

diskuterar som ett hinder för kommunikationen. Arbetsrotationen borde

även minska gränserna som arbetsspecialisering sätter för

kommunikationen. I och med att uppgifter roteras måste de anställda lära

sig sina medarbetares arbetsmoment och på så sätt kan en större förståelse

för varandra uppnås.

En anställd beskriver sin BU som på pappret mycket komplex men i

verkligheten synnerligen informell. Det levs ett liv vid sidan av den
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formella organisationen som är baserat på vad personerna har gjort tidigare

och vem som är duktig på vad. Detta medför också att kommunikationen

går med väldigt stora språng och det är lätt att hoppa över de formella

kanalerna. Personalen kan välja att tala med någon i ledningen på grund av

att de känner personen i fråga. Detta kan vara både positivt i den mening att

rätt person snabbt nås av informationen. Det kan dock även vara negativt

eftersom det finns en risk att fel information vandrar runt om det finns

många informella kommunikationskanaler. Detta kan ge upphov till

ryktesspridning, oro och risken ökar för missämja, vilket är en fara som

Jacobsen & Thorsvik (1997) påpekar.

Vertikal kommunikation uppåt och nedåt samt horisontell kommunikation,

begrepp som diskuterades i referensramen, kommer vi att behandla under

behov och kanaler. Detta då kommunikationen måste ske genom olika

kanaler och skall uppfylla vissa typer av behov.

5.3 DETTA BÖR KOMMUNIKATIONEN INNEHÅLLA

I referensramen identifierade vi tre grundläggande informations- och

kommunikationsbehov i en organisation, nämligen mål & vision, dagligt

arbete & återkoppling samt omvärld & förändring. I det kapitel som följer

kommer vi att presentera hur dessa behov uppfattades i de undersökta

enheterna.

5.3.1 Mål & Vision

Genomgående för de affärsdrivande enheterna är att de i första hand har

lönsamhetsmål att leva upp till. En anställd säger att de yttersta målen är att

de skall vara produktiva och lönsamma, men att även kvalitets- och

miljötänkande är viktigt. Dessutom bör kunden stå i fokus och hänsyn bör
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tas till dennes behov. På en annan BU erfor vi att målen är att växa globalt,

att bli marknadsledare, att öka kundnyttan, att förbättras inom hälsa,

säkerhet och miljö samt att öka de anställdas kompetens genom utbildning.

På alla enheterna kunde vi höra liknande tongångar vad gäller den

kommunicerade visionen. Visionen att vara världsbäst på att göra det man

gör tycks ha fått ett stort genomslag. Vi har upplevt att det inte ofta finns en

vision formulerad och att den, om den existerar, sällan kommuniceras ut i

organisationen. Till exempel uttrycker en anställd en önskan om mer

övergripande mål och visioner för enheten. Detta då visioner skulle skapa

en längre tidshorisont för arbetet och inte bara fokusera på de kortsiktiga

målen. Han upplever att målen sätts per funktion istället för att se till

helheten. Denna önskan överensstämmer med att en vision behövs för att

ge arbetet mening, vilket uttrycks av Jacobsen & Thorsvik (1997).

5.3.2 Dagligt arbete & Återkoppling

Det dagliga behovet av information rör för den operativa personalen driften

i fabrikerna. Personer i arbetsledande position behöver information om alla

former av förändringar. Det kan gälla sjuk personal eller förändringar i

driften. Någon som skall leda arbetet måste även kommunicera neråt till

sina underställda. Sådan information kan gälla hur fabriken skall köras,

ändrade rutiner eller förändringar i driften. Detta är den typ av

kommunikation som Jacobsen & Thorsvik (1997) tar upp. Det förstnämnda

hör till vertikal kommunikation uppåt medan det sistnämnda är ett exempel

på vertikal kommunikation nedåt.

Informationscheferna behöver bland annat information om samman-

slagningar, omorganiseringar och personalförändringar. För att få den
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informationen är det viktigt att vara delaktig i ledningen, något som skiljer

sig mellan de olika enheterna. En informationschef berättar till exempel att

hon inte är med i ledningsgruppen, vilket hon ser som negativt. Hon

rapporterar direkt till affärsområdeschefen som nästan aldrig är där. I stället

får hon försöka ta reda på vad som händer på annat håll. Ytterligare en

informationsansvarig säger att han får den information han behöver

gällande till exempel framtida planer för verksamheten. Affärsområdes-

ledningen sitter fysiskt i samma lokaler och det är de informella

diskussionerna som styr informationsutbytet.

På alla enheter existerar ett årligt personalutvecklingssamtal där både dåtid

och framtid diskuteras med närmaste chef. De mål som satts upp för året

följs upp och nya mål formuleras. Löpande feed-back fås även från

medarbetare. En anställd på Eka säger att det är mycket viktigt att få feed-

back hela tiden, både positiv och negativ, för att kunna ändra sitt beteende.

Samme anställd tycker även att det är viktig att denna återkoppling är

personlig och icke-offentlig, speciellt då det gäller negativ feed-back.

5.3.3 Omvärld & Förändring

Många anställda anser sig inte behöva veta detaljerat vad som händer i

koncernen. Informationen finns ofta tillgänglig men personalen uttrycker

att de främst är intresserade av det som ligger dem nära. Det är viktigt att

veta hur det går för företaget och avdelningen, eftersom den anställde då

känner mer meningsfullhet. De flesta anställda är intresserade av

information om sådant de själva kan påverka och bidra till. De

informationsansvariga tycker ofta att det är viktigt att vara allmänt

informerade om vad som händer eftersom de i sin tur skall förmedla

mycket av den informationen vidare. Vi har upptäckt att intresset för
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omvärlden är mycket personligt, men att de flesta tenderar att främst bry

sig om den egna avdelningen. De som är mest intresserade av vad som

pågår i omvärlden är de personer vars arbetsuppgift det är att hålla reda på

nyheter av olika slag (det vill säga personer med ett uttalat

informationsansvar).

Då vi diskuterat förändringar med våra respondenter har Akzos uppköp av

Nobel 1994 varit ett vanligt samtalsämne. De flesta anser sig ha fått god

information om denna förändring. På en enhet berättar de anställda att de

fått information om köpet i flera personaltidningar, på anslagstavlan och

via e-post samt att informationen varit bra.

Flera BU:s har varit utsatta för stora förändringar, bland annat i form av

rationaliseringar. Sådana förändring ställer stora krav på kommunikationen,

ledningen måste samtala med folk och inte bara informera. Att föra en

dialog med tvåvägskommunikation som sker ansikte mot ansikte är faktorer

som även Young & Post (1993) anser vara ytterst viktiga för att minska

motståndet vid förändringar.

5.4 SÅ HÄR FÖRMEDLAS KOMMUNIKATIONEN

Ute på de olika enheterna har vi observerat att en mängd olika kanaler

används. I följande avsnitt kommer vi att presentera de olika kanalerna

samt ta upp i vilka fördelar och nackdelar personalen upplever att olika

kanaler har.

5.4.1 Traditionella kanaler

De flesta på de undersökta enheterna är överens om att chefens roll är

väsentlig för kommunikationen. En anställd betonar att chefen i linjen är
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den absolut viktigaste informationskanalen och att cheferna får support i

sitt informationsansvar genom personaltidningar och Intranät. Sättet för

cheferna att förmedla informationen vidare genom leden är i många fall

möten. Det påpekas att ledningen måste vilja informera och att cheferna

måste vara kompetenta att informera hela vägen och att göra om

informationen till ett begripligt språk för mottagarna. Dock är personer i

ledningsposition medvetna om att det inte alltid fungerar så bra. Ofta är det

så att ju längre en person kommer från toppen desto sämre informerad är

denne.

Mycket av informationen förmedlas genom olika typer av möten, vilket är

utmärkande för alla undersökta enheter. Möten hålls på olika nivåer. VD

informerar ofta årligen på ett massmöte. Chefer på olika nivåer träffas i

olika grupperingar och det finns även avdelnings-, arbetsplats-, skiftlags-

och fackföreningsmöten.

För att få reda på hur arbetet skall löpa under dagen finns olika

tillvägagångssätt, men det vanligaste sättet på den operativa nivån på

kemisidan är skiftöverlämningen. På en BU innebär detta att skiften har en

kvarts överlappning då skiftlagen kan dela med sig av problem som

uppstått och saker som måste göras.

Tidningar är en viktig kanal, men det som ligger läsaren närmst om hjärtat

tycks vara de tidningar som handlar om saker som intresserar dem. På

enheterna får personalen den svenska koncerntidningen Syntesen, cheferna

får managementtidningen News and Views. Det finns ofta en geografisk

“site” tidning, en tidning för affärsområdet samt en tidskrift för de olika

avdelningarna. Det förekommer också att facken ger ut informationsblad.
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Som exempel på en lokal tidning kan vi nämna Casco bladet som ges ut på

Casco Products i Kristinehamn. Tidningen kompletterar information som

även går ut via möten och anslagstavlor. Detta berättade en anställd som av

erfarenhet vet att folk inte lyssnar, läser eller kommer på möten. Ytterligare

ett syfte är att spegla profiler, det vill säga presentera olika chefer. Detta

blir viktigt eftersom cheferna oftast inte sitter i Kristinehamn men ändå

påverkar verksamheten.

Anslagstavlan används fortfarande på alla enheter vi undersökt. Där anslås

löpande information om lediga jobb, matsedel, vinstandelsinformation och

resultatutveckling, meddelanden från koncernen och olika typer av

organisationsmeddelanden samt andra praktiska meddelanden. På en del

enheter har dock anslagstavlan i viss mån ersatts av e-post och Intranät. En

anställd tror att information på elektronisk väg kommer att ersätta

anslagstavlorna i framtiden och menar att det kommer att bli lättare att

uppdatera så att alla skall få samma information och för att den skall

komma i rätt tid.

Den dagliga dialogen sköts ofta via telefon. Till exempel berättar en

anställd att han dagligen diskuterar produktprioritering med innesäljarna,

främst telefonledes men även via e-post.

En annan anställd poängterar vikten av att cheferna är synliga i

verksamheten och att de kan ta diskussioner eftersom möten inte täcker alla

behov av kommunikation då möjligheterna för att föra en dialog är

begränsade. En chef berättar att han försöker gå en vända i fabriken ca en

gång i månaden och att personalen då ofta stannar honom och ställer frågor.



KAPITEL 5 – SÅ ANVÄNDS IT I PRAKTIKEN

77

Det finns saker som en anställd anser bara kan förmedlas ansikte mot

ansikte. Dessa saker är personliga saker, det som rör människan. Utbildning

kan i vissa fall ske via dator men för det mesta krävs även där att individer

interagerar med andra människor. Han tror att det finns en risk för att den

sociala kompetensen i företaget sjunker om datorn tillåts ta över för

mycket.

Fax används främst då koncernen vill kommunicera ut något. En anställd

berättar att han dagligen får fax från koncernen om vad som händer, vilket

han ser till att sända vidare via gruppfax till sina bolag. Men själv skulle

han önska att den informationen i stället kom på e-post. Han tror att

användandet av fax i stället för e-post kan bero på att många olika system

existerar inom koncernen och att de olika företagen kommit olika långt vad

gäller IT. Enligt en annan anställd blir det dock allt vanligare att

koncernens information förmedlas via e-post.

En anställd påpekar massmedias betydelse för den interna

kommunikationen. I samband med till exempel förändringar måste

ledningen föregå media för att förmedla en bild som överensstämmer med

verkligheten. Detta är viktigt då personalen även läser tidningar och för att

de tenderar hellre tro på det som står i lokaltidningen än vad ledningen

säger. Detta resonemang stöds av Larsson (1997) som påpekar massmedias

vikt ur internkommunikationens synvinkel.

5.4.2 Nya kanaler

Av de elektroniska kanalerna är e-post det medium som fått störst

genomslagskraft, främst som kanal för meddelanden i det dagliga arbetet.

E-post har ökat informationsmängden i företagen vilket både uppfattas som
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negativt och positivt. Negativt i den meningen att mycket av den

information som förmedlas inte är relevant vilket leder till tidskrävande

sortering. Positivt är till exempel att e-posten har underlättat

kommunikationen mellan skiftlag som sällan träffas. En anställd tycker att

e-post har en viktig funktion i samband med längre ledighet. Per e-post

informeras om viktiga processförändringar vilket förklarar vad som händer

i produktionen. Detta tycker han gör jobbet mer meningsfullt.

En annan anställd påpekar ytterligare en fördel med e-post, nämligen att det

ökar träffsäkerheten i informationen. En lapp kan alltid komma bort och

någon som informerats muntligt kan alltid glömma att föra det sagda

vidare. Ett e-post når alla och försvinner inte utan vidare. De flesta

anställda tycker att e-posten är oerhört effektiv. Anslagstavlor är ett

långsammare medium vilket innebär att det finns en risk att personalen nås

av information via externa kanaler innan informationen går fram internt.

Den information som skickas per e-post upplevs även nå fram till de som

inte läser sin e-post. Detta beroende på att kollegor i de skiftlag där någon

inte läser sina e-post skriver ut informationen och hänger upp den på

anslagstavlan. Några respondenter nämner också att risken finns att e-post

ersätter kommunikation ansikte mot ansikte, vilket upplevs som negativt

eftersom människor behöver ett socialt nätverk. En del är oroliga att den

nya tekniken skall innebära att individer inte pratar med varandra i samma

utsträckning i framtiden.

Det påpekas av en respondent att datorn inte ger utrymme för dialog och att

han upplevt att detta kan leda till problem. E-post ger inte rum för nyanser i

språket vilket gör att det är lätt att misstolka budskap. En annan anställd
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tycker att en av fördelarna med e-post är att arbetet blir mindre stressande.

Hon menar att ett telefonsamtal måste behandlas ögonblickligen medan ett

e-post kan vänta till dess hon har tid.

Det påpekas att e-post är ett snabbt sätt att kommunicera och att det

fungerar som en ersättning för post-it lappar. En anställd bekräftar e-

postens betydelse även inom produktionen och kommunicerar själv med

chefer, inköp och processoptimeringen via e-post. Han hävdar att den stora

fördelen med e-post är att han slipper jaga personer per telefon för att få ett

svar på en fråga av mindre betydelse. E-posten används när svar behövs

idag eller i morgon. Telefonkontakten är viktig i mer akuta ärenden där

individer behöver prata med varandra direkt.

Målgruppen för Internet anses på många ställen i första hand vara kunder

och därefter studenter. Hemsidan ses ofta som ett rent marknadsförings-

instrument. En anställd anser att alla i dagsläget har hemsidor och att det är

ett måste. Själv tittar han inte på den egna hemsidan eftersom det inte ger

någon ny information. Han tycker att en hemsida måste erbjuda något extra

för att bli intressant. I samband med detta nämner han ett extranät för

kunder där känslig information som till exempel tekniska rapporter,

datablad, säkerhetsföreskrifter och godkända produkter skall läggas upp.

Detta nät skulle även kunna vara tillgängligt för underleverantörers kunder.

Eftersom de flesta anställda inte anser Internet vara ett internt

kommunikationsinstrument, utan anser att det är en extern kanal, kommer

vi inte att diskutera denna kanal i samband med konsekvenser på

internkommunikationen.
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Utvecklingen av Intranät är olika långt kommen på de olika enheterna. Det

finns nät för vissa affärsområden, ett nät för koncernen och ett nät för AN

Sverige. Vissa affärsområden tänker implementera ett Intranät, vissa är

redan färdiga och vissa väntar på en fungerande teknisk lösning. En av

fördelarna med ett Intranät är att användaren kan söka och finna relevant

information.

På en BU har det funnits stora problem med det egna Intranätet. De

anställda berättar att de som installerade datorerna glömt det faktum att

många inom produktionen delar dator. Tjänstemän har ju sina egna datorer

och därmed också sina egna lösenord och användarnamn, och samma

princip infördes på datorn på “golvet” vilket medförde att den operativa

personalen inte fick tillgång till Intranätet eftersom de ej fick lösenord

tilldelade.

Många säger också att det inte blivit riktig rutin att använda sig av

Intranätet än. För tjänstemännen tycks dock Intranätet fungera och där

lägger informationschefen bland annat ut nyheter och de senaste

pressreleaserna. Det påpekas att folk måste vänjas vid att informationen

finns på Intranät och att de måste leta själva. Flera anställda tror att

Intranätet i framtiden kommer att ta över mycket av det som idag går

pappersvägen som till exempel protokoll, BU-tidningar samt allmän

information. Detta skulle kunna ge en ökad aktualitet.

Inom en BU läggs nyhetsinformation och annan information upp, som skall

öka personalens intresse för att gå in och titta på nätet. Ett sätt att

åstadkomma detta är något så enkelt som att lägga upp matsedeln. En
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anställd tror att det finns ett stort intresse i företaget för att använda ett

Intranät eftersom det är ett enkelt och snabbt sätt att få ut uppdaterad

information. Han tror vidare att nätet inte ersätter tidningar eftersom de är

av en annan karaktär. Den lokala tidningen innehåller till exempel mer

berättande reportage medan nätet innehåller mer information, rutiner, regler

och korta nyheter.

Intranätet kommer enligt ovan nämnde anställd dock att ersätta

anslagstavlan. Detta kommer inte att ske än på grund av den relativt dåliga

tillgängligheten på datorer i fabriken samt en för dålig kunskap bland de

anställda vad gäller att navigera på ett nät. Han tror inte att Intranätet

kommer att ersätta fax och brev eftersom ett nät inte är riktat på samma sätt

som till exempel e-post. Vissa anställda upplever att nätet underlättar

informationssökandet. Det gör att de slipper leta information i pärmar och

allt går mycket snabbare att hitta. Dock skall så många back-ups göras att

pappersbördan nästan blivit större nu än innan datoriseringen eftersom allt

skickas dubbelt. En anställd ser nätets fördelar som att det ger chefer större

möjlighet till löpande personlig kommunikation och att det ger en större

närhet eftersom det blir lättare att kommunicera uppåt. En annan anställd

tror att Intranätet skulle kunna fungera som ett forum för frågor och svar

för de anställda.

Enligt en anställd har hans BU inte varit särskilt snabb med att anamma den

nya informationsteknologin och han menar att orsaken är att det har funnits

för många olika idéer på tekniska lösningar och starka internpolitiska viljor.

På BU:n anställdes först för två år sedan en IT-ansvarig. E-postsystemet

som kom igång först har direkt revolutionerat kommunikationen. Intresset

för den nya tekniken har varit varierade på de olika divisionerna inom
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BU:n, delvis beroende på kundsituationen. En division har till exempel få

kunder och därför en personlig kontakt med varje kund medan en annan

division har kunder spridda över hela världen. Den sistnämnda divisionen

har därför visat ett större intresse för den nya tekniken och har startat egna

program med teknisk kundtjänst och support via Internet. Inom BU:n finns

det fortfarande bolag som på grund av bristande teknik inte är kopplade till

e-postsystemet. Ledningen anser att den nya tekniken är en nödvändighet

och för närvarande utvecklas en Internetstrategi gällande hela BU:n som

skall omfatta kommunikation och kundkontakt.

”Vi vet att vi måste ha det, vi måste bara berätta för folk och få dem med oss”

(En anställd angående den nya Internetstrategin)

På en BU har Intranätet funnits i ett halvår. Enligt en anställd är ambitionen

att komma ifrån pappersinformationen, numera läggs till exempel protokoll

från produktionsmöten ut på Intranätet. Enligt en annan anställd kommer

den nuvarande personaltidningen att läggas ut på Intranätet. Detta innebär

dock inte att tidningen kommer att sluta tryckas eftersom målgruppen inte

bara är de anställda. Han upplever dessutom att alla inte är mogna att läsa

på Intranät ännu.

5.5 DÄRFÖR HAR IT PÅVERKAT SOM DET GJORT

Vi har nu konstaterat att både e-post och Intranät fått genomslag i

företagens kommunikation. Dock har olika enheter kommit olika långt i sin

implementering av IT. Vi ämnar nu diskutera vad detta kan bero på. För det

första är tillgång och datormognad väsentliga för att de nya kanalerna

överhuvudtaget skall kunna användas. I vilken mån tillgång och

datormognad finns beror dock på faktorer som rör organisationens kultur,
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där ledaren har en viktig roll. Dessutom kan individers kognitiva scheman

och motstånd mot förändringar vara viktiga att beaktas.

5.5.1 Tillgång och datormognad

Tillgång till datorer kan vara begränsad för den operativa personalen

eftersom de oftast har en dator som alla på avdelningen får dela. På de

flesta enheter ges kurser för att öka de anställdas datormognad. Särskilda

hemPC-erbjudanden förekommer också.

1998 gjordes en undersökning på en av enheterna innan Intranätet

introducerades. I denna undersökning visade det sig att 97% (av 200

anställda på olika nivåer) någon gång använt sig av dator i sitt arbete. Cirka

50% hade enligt undersökningen varit ute på Internet. Enligt

informationschefen på BU:n finns dock människor som är rädda för att

använda dator och många är också tveksamma till förändringar. Samtidigt

finns även de som tycker att utvecklingen går för långsamt, till exempel

unga och nyutexaminerade.

Ett skäl till att datormognaden tycks vara så hög kan vara att produktionen

styrs av datorer och att det inte sker mycket manuellt arbete i fabrikerna

idag. Hur pass datoriserat det är skiljer sig dock mellan affärsområdena. På

kemisidan arbetar den operativa personalen i princip bara via övervakning

av datorskärmar medan vissa färgföretag använder sig av mer manuellt

arbete. Dock används även där datorn dagligen eftersom order och råvara

finns uppdaterat. En anställd tror att personalen i produktionen är mogna

för ett Intranät. Han anser att de idag jobbar mycket med datorer i

produktionen och att datoranvändandet är en generationsfråga där gränsen

går vid 50-årsåldern.
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Inom en BU har alla tjänstemän en egen dator. I fabriken finns ett antal

datorer som har att göra med själva produktionen men som också har

Intranät. Men där finns ett problem med tillgängligheten eftersom datorerna

ofta är upptagna med produktionen. Företaget har försökt lösa detta genom

att sätta upp datorer i lunchrum och pausrum av olika slag. För att öka

kunskapen och därmed också intresset har personalchefen informerat på

möten och där presenterat det egna Intranätet. En anställd tror att nyckeln

till att öka datormognaden är att skapa ett intresse. Först om det finns ett

intresse kan folk ta till sig utbildningar inom ämnet.

Den dåliga tillgängligheten kan bestå av rent tekniska problem, som till

exempel att koppla ihop ett Intranät som täcker en stor geografisk yta, eller

att förståelse för hur användandet ser ut saknas. Det senare kunde vi se på

en BU där den operativa personalen inte kunde använda Intranätet för att de

delade en dator och inte hade tillgång till lösenord. Tillgängligheten kan

även bero på brist på datorer, vilket vi bland annat märkte på en annan BU.

Vi kan alltså konstatera att tillgången på datorer är hög för tjänstemän men

sämre för den operativa personalen. Datormognaden kan anses hög

eftersom personalen arbetar mycket med datorer i produktionen. Dock har

vi erfarit att äldre människor kan känna sig skrämda av den nya tekniken.

5.5.2 Kulturens och ledarens betydelse

Men varför uppvisar enheterna en skillnad i implementerings- och

användningsgrad? Kulturen är öppen och informell vilket också torde skapa

en öppenhet inför den nya informationstekniken. Det verkar som om de

anställda mer än gärna skulle använda sig av de nya kanalerna om de

kunde. Flera som i dag har dålig datormognad uttrycker en önskan om att
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lära sig tekniken, men att de först vill lära sig när de har användning av en

utökad kunskap. Dock är det viktigt att hålla i åtanke att det även finns

anställda som har en låg datormognad och som inte heller vill lära sig den

nya tekniken.

Vi finner att skillnaden i datormognad främst beror på personliga faktorer.

Hög ålder tycks vara gemensamt för personer med lågt datorintresse. De

som är äldre än 50 år är inte uppvuxna med datorer och har därmed inte

samma datorvana som yngre människor har. En annan faktor kan vara

konservatism, det vill säga en vilja att hålla kvar vid gamla traditioner och

en tro att det var bättre förr. Denna faktor torde bero på uppfostran och

uppväxtmiljö. En annan förklaring skulle kunna vara att de personer som

präglats av den gamla andan där personalen tog hand om varandra och hade

ett mer informellt kommunikationsklimat är negativt inställda till den nya

tekniken eftersom den skulle kunna ses som ett led i den nya

lönsamhetstänkande, opersonliga organisationen. De som rekryterats på

senare tid kan vara mer positivt inställda till den nya tekniken eftersom de

inte behöver se den som något som inkräktar på den tradition enheterna

haft. Ett sätt att övertyga människor som motsätter sig ny teknik är att finna

opinionsledare i organisationen. Opinionsledare har en förmåga att påverka

andra människor genom sitt eget handlande och kan även uppfattas som

mer ärliga eftersom de inte handlar för att ledningen bestämt något utan på

grund av sin egen övertygelse.

Enheterna inom AN förlitar sig starkt på ledarens kommunikationsansvar

och det är också här som vi finner den största anledningen till att

tillgängligheten är relativt låg. Somliga enheter inom AN har chefer som är

goda kommunikatörer och andra enheter har chefer som inte ger
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internkommunikation högsta prioritering. Toppledningens handlingar

spelar stor roll för IT:s genomslagskraft. Detta då det är de som beslutar om

satsningar på att bygga upp Intranät, ge utbildningar samt att sätta upp

datakiosker i produktionen. Vi tror att toppledningens tveksamma

inställning gentemot IT har varit den bromsande klossen inom de flesta

enheter. Detta resonemang stämmer väl överens med att enheterna inom

AN skulle vara både centraliserade och decentraliserade. Den

centraliserade toppen hindrar den decentraliserade operativa personalen att

använda sig av nya kanaler genom att hindra tillgängligheten. Detta har

bland annat visat sig genom att det har tagit lång tid att ta beslut om att

starta upp Intranät. Detta skulle kunna bero på att personer i ledningen har

hög medelålder och därmed en rädsla för ny teknik. Dessutom kan

kostnadshänsyn dra ner satsningen på IT det vill säga att ledningen inte tror

att satsningen kommer att ge så stora effektivitetsvinster att det lönar sig.

Vi tror även att ledningen underskattar datormognaden bland den operativa

personalen.

5.6 KONSEKVENSER AV IT

5.6.1 Så här har IT påverkat informationsbehoven

Vi har inte kunnat observera att de behov vi ovan formulerat förändrats på

grund av IT. Däremot har vi sett att ytterligare behov, som inte finns med i

vår uppdelning, uppfyllts. Till exempel har anställda uttryckt att de med

hjälp av e-post får en kontinuerlig information om vad som händer.

Eftersom de anställda nu förstår varför saker och ting sker blir också

arbetsuppgifterna meningsfullare. Även om inte behovens grundläggande

existens förändrats så har sättet behoven uppfylls på förändrats. Till

exempel kan ovan nämnda användning av e-post, där förklaring ges till vad
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som sker i verksamheten, underlätta vid förändringsarbete. Om personalen

kontinuerligt får information om vad som händer blir de inte överraskade

av de beslut som fattas och har dessutom möjligheten att i god tid försöka

påverka utvecklingen.

Mål och vision kommuniceras i dagsläget främst genom möten och

personaltidningar av olika slag. I framtiden kan vi mycket väl tänka oss att

denna typ av information kan erbjudas via Intranät. Det dagliga arbetet och

återkopplingen är behov som främst uppfylls med hjälp av personlig

kommunikation. Dock har vi märkt en markant hög användning av e-post

vad gäller kommunikationen för det dagliga arbetet. Återkoppling är en typ

av informationsbehov som bör försöka fyllas genom kommunikation

ansikte mot ansikte för att den skall uppfattas på bästa sätt. Information om

omvärld och förändringar sker i dagsläget mycket via möten,

personaltidningar, e-post och anslagstavlor. Vi tycker oss se en tendens till

att informationen allt mer erbjuds via elektroniska kanaler men vi anser att

möten aldrig kan ersättas som kommunikationskanal vad gäller viss sorts

information.

5.6.2 E-post betydelse för internkommunikationen

E-post har idag på de undersökta enheterna främst ersatt telefonsamtal, men

även personliga kontakter. Men allt beror, som en anställd uttrycker det, på

när svaret behövs. Handlar det om något akut är telefonkontakten viktigare,

medan e-post används om det är en fråga som kan vänta en dag eller två. E-

post är även av fördel då det är viktigt att vara säker på att information når

alla berörda, vilket en annan anställd påpekade. Givetvis finns det ingen

garanti för att personalen läser sin e-post, men de har i alla fall möjlighet

till det. På detta sätt fyller e-post samma funktion som anslagstavlan. Men
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eftersom anslagstavlan är ett långsamt medium, vilket tidigare påpekats,

kommer den troligtvis att ersättas både av e-post och av Intranätet. Detta

eftersom det är lättare att uppdatera och aktualisera information på

elektronisk väg. Även fax håller på att ersättas av e-post, vilket också

tidigare påpekats.

E-post fyller oftast behovet av daglig kommunikation men kan aldrig

ersätta viss typ av personlig kommunikation. Till exempel har vi tidigare

nämnt att behovet av återkoppling inte kan uppfyllas annat än ansikte mot

ansikte. En anställd berättade att han kände mer mening med arbetet sen

introduktionen av e-post eftersom han nu får mer förklaringar till varför

saker händer. Det är ett behov som länge funnits på avdelningen men som

inte uppfyllts tidigare. En annan anställd uttryckte också att e-post gör

jobbet mindre stressande, vilket för henne fyller ett behov att ta itu med

uppgifter i den ordning hon finner bäst. Det har alltså underlättat

möjligheten att planera sin dag. Dock bör nämnas att vissa kan bli mer

stressade eftersom informationsmängden ökar, vilket diskuteras vidare

nedan.

Sammanfattningsvis har vi kunnat se en tendens till att e-post ersätter

kommunikation med hög närhet, feed-back, selektivitet och omedelbarhet

(begrepp som tidigare nämnts i kapitel 4.3.4). Egentligen ser vi inte e-post

så mycket som en ersättning utan som en komplettering till existerande

kommunikationskanaler. E-post har lagt till en dimension i den dagliga

kommunikationen eftersom den används då ärendet inte är akut. Detta gör

att möjligheten finns att informera mer eftersom en tanke kan skickas iväg

så fort den tänkts. Dock tror vi att det är viktigt tänka på hur e-brev

formuleras för att undvika misstolkningar och missförstånd. Detta gör att vi
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tror att varje individs förmåga att uttrycka sig i skrift kommer att få en ökad

betydelse.

5.6.3 Intranätets betydelse för internkommunikationen

Intranät har ännu inte fått så stor genomslagskraft i de organisationer vi

undersökt. I den mån det existerar kompletterar dock Intranät redan nu

vissa kanaler. En anställd påpekar att Intranät tillsammans med personal-

tidningen stödjer cheferna i deras informationsansvar. På en BU läggs

redan nu protokoll från produktionsmöten ut på Intranätet varför

anslagstavlan till viss del redan förlorat sin roll. De flesta är överens om att

anslagstavlorna kommer att ersättas av Intranät så småningom.

Tidningar är något de intervjuade inte tror kommer att ersättas av Intranätet

eftersom tidningar har en mer journalistisk prägel. En anställd påpekar

dock att skälet till att Intranätet inte kan ersätta personaltidningen är att den

även riktar sig till målgrupper utanför företaget. Det senare finner vi mer

troligt eftersom en tidning kan läggas upp på ett Intranät i sin helhet, utan

att förlora sin journalistiska ådra. Överlag har vi märkt en tendens till att de

intervjuade tror att pappersinformation över huvudtaget kommer att ersättas

på elektronisk väg. Dock är lång väg kvar att gå och en anställd uttryckte

att han aldrig haft så stor pappersbörda som han har nu, vilket kan bero på

att enheten befinner sig i en övergångsfas.

Sammanfattningsvis kan sägas att Intranätet ersätter och kompletterar

kanaler som har en låg selektivitet från avsändarens sida, som har låg

möjlighet till feed-back, låg rikhet, låg närhet, relativt hög lagringsbarhet

och med hög räckvidd. Ett Intranät ställer dock nya krav på mottagarna.

För att få information måste mottagarna vara mer aktiva och söka efter det
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de vill veta. Det kan vara svårt att få en överblick över ett Intranät där

oändliga mängder information finns. Detta ställer krav på den som skapar

nätet, det måste finnas fungerande sökfunktioner och en pedagogisk

uppbyggnad av olika sidor. Om detta inte sker kan informationsbördan bli

alltför stor och mottagarna svarar med att inte söka information över huvud

taget. Det är också av yttersta vikt att informationen finns på nätet och att

den uppdateras. Slutligen och absolut viktigast är att mottagaren vill söka

information och är intresserad av att veta. En anställd tror att detta kan

uppnås genom att vara noga med att lägga ut information som personalen

verkligen vill ha på Intranätet, och därigenom tvinga de anställda att söka

denna information. På detta sätt tror han att personalen kan upptäcka nätets

fördelar och att intresse på så sätt kan väckas.

I framtiden tror vi att personer i företagen kommer att bryta sig loss från

traditionellt tänkande och upptäcka de unika kommunikationsmöjligheter

ett Intranät erbjuder. Detta är något som till viss del har uppmärksammats

på de olika enheterna. Till exempel nämns att ett möjligt

användningsområde för Intranätet är att skapa virtuella projekt-

organisationer, så kallade ”Team-Room”, dit enbart projektdeltagare har

tillgång och där särskilda dokument av intresse finns att tillgå som till

exempel projektkalendern. En annan tillämpning är så kallade ”Knowledge

Management” där kunskaper hos de anställda skall kunna samlas i sökbara

datafiler och därmed göras gemensamma för att inte kunskap skall gå

förlorad om en anställd slutar. På så sätt stannar informationen inom

företaget. (ekaEKO- Personaltidning för Eka Chemicals, nr. 6, 1999)



KAPITEL 5 – SÅ ANVÄNDS IT I PRAKTIKEN

91

5.6.4 Åtta påståenden om IT

I detta kapitel kommer vi att diskutera kring de påståenden vi formulerade i

kapitel 4.4.1 utifrån teorierna som behandlar IT:s betydelse i framtiden. Vi

kommer att diskutera huruvida vi, utifrån vad vi observerat, kan instämma i

dessa påståenden eller ej.

Påstående 1.

Kommunikationen blir mer opersonlig

Att kommunikationen blir mer opersonlig tror vi till viss del är sant

eftersom det blir lätt att skicka iväg e-post eller lägga ut information på ett

Intranät för att spara tid. Då elektroniska kommunikationskanaler inte ger

utrymme för icke-verbal kommunikation torde kommunikationen bli mer

opersonlig. Men vi tycker oss även ha upplevt att de anställda inom Akzo

Nobel anser att människan är i behov av social närhet och att personalen

därför använder sig av IT för att spara tid. Vi tror dock att enheterna är

medvetna om att personlig kommunikation alltid kommer att vara

effektivast då enskilda individer berörs av informationen.

Påstående 2:

Skriftlig kommunikation allt vanligare

Eftersom mängden opersonlig kommunikation ökar innebär detta också att

den skriftliga kommunikationen blir vanligare. Med detta menar vi inte

bara att mängden skriftlig kommunikation ökar utan även att fler

människor än tidigare måste formulera sig skriftligt. Det blir speciellt

viktigt eftersom avsändaren via till exempel ett Intranät lättare når en stor

publik. Detta tror vi gör att kommunikationen måste bli kreativ eftersom

det är lätt för missförstånd via till exempel e-post. Mer kreativ

kommunikation kan innebära att avsändaren uttrycker glädje till exempel
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med tecken som � och ;-). Detta kan innebära krav på att de anställda går

kurser i skriftlig framställning för att så långt som möjligt undvika

missförstånd och sårade känslor.

Påstående 3:

Formella möten minskar i antal och ersätts av informella kontakter.

Vi tror inte att antalet formella möten minskar. Det har inte funnits någon

tendens till detta på de enheter vi undersökt och detta har att göra med att

personlig kommunikation ses som viktig. Det har troligtvis även att göra

med att den nya tekniken inte fyller samma funktioner som till exempel

möten. Till exempel har Intranät låg rikhet och närhet, hög lagringsbarhet

och räckvidd. Möten har däremot en hög rikhet och närhet samt en låg

lagringsbarhet och en relativt låg räckvidd. Dock tror vi i viss mån på att

informella kontakter och gruppbildningar ökar via de nya kanalerna. Detta

då individer genom till exempel interna diskussionsforum på Intranätet kan

komma i kontakt med personer de aldrig annars skulle möta.

Påstående 4:

Ledningens kontroll minskar.

I referensramen påstås att de informella kontakterna ökar och att detta

minskar ledningens kontroll. Detta tror vi inte stämmer i och med att

individer redan idag pratar vid sidan om de formella kontakterna.

Informell, social kontakt är ett grundläggande mänskligt behov och vi anser

inte att detta behov ökar till följd av den nya tekniken. Följaktligen kommer

inte heller ledningens kontroll att minska på grund av detta. Precis som

förut är det viktigt för ledningen att informera tydligt, kontinuerligt och i

tid för att hålla risken för ryktesspridning i schack.
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Påstående 5:

Utjämning av statusskillnader

eller statusskillnader ökar och informationselit skapas

För närvarande tror vi att det finns en risk att IT har ökat statusskillnader

vad gäller kommunikation i organisationen. Bara för att mer information

finns tillgänglig betyder det inte att alla kan eller vill tillgodogöra sig den. I

takt med att det sker en generationsväxling i företagen tror vi dock att dessa

skillnader snabbt kommer att överbryggas i och med att den nya

generationen har vuxit upp med den nya tekniken. De statusskillnader som

redan idag existerar på grund av organisationens hierarki tror vi kommer att

bestå i framtiden, de kommer varken att utjämnas eller öka på lång sikt.

Dock tror vi att statusskillnader kommer att uppstå mellan fattiga och rika

länder och därmed mellan olika divisioner inom samma företag som är

baserade i olika länder. Detta problem ryms dock inte inom ramen för

denna uppsats.

Påstående 6:

Information overload

I teorierna antogs att de högre hierarkiska nivåerna skulle bli överlastade

eftersom den nya tekniken underlättar för vertikal kommunikation uppåt.

Vi tror dock inte att detta blir ett stort problem. Kommunikationen kommer

säkert att öka men inte i en ohanterbar mängd. Det är viktigt att komma

ihåg att personal har möjlighet att kommunicera uppåt redan idag och att

kommunikationen beror på intresse och vilja. Vi tror att den operativa

personalen kommer att lida av information overload av de anledningar vi

nämnt tidigare (möjligheten att sända en tanke så fort den tänkts).
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På mellanchefsnivå tror vi att en avlastning kan komma att ske. Den största

delen av informationen idag går genom cheferna i linjen. Detta borde

innebära att mellancheferna får en stor mängd information som de sedan

ska fördela. Om företaget använder sig av informationstekniken i full

utsträckning borde detta leda till att mellanchefer slipper vidarebefordra all

information. Dessutom borde detta leda till att de mellanchefer som

fungerar som grindvakter i informationsflödet förbigås och att

kommunikationen därmed lättare kommer fram till de/n/ person/er/ den var

avsedd för.

Påstående 7:

Beslutskvaliteten ökar

En förutsättning för att beslutskvalitet skall kunna öka är att personalen har

möjlighet att vara aktivt delaktiga i besluten. Bara för att personalen vågar

framföra idéer och förslag betyder inte detta att ledningen behöver ta

hänsyn till dessa. Dock kan IT underlätta vid delegering av beslut eftersom

stora mängder information blir tillgänglig för alla. På detta sätt skulle IT

kunna göra det lättare för personalen att ta egna beslut.

Påstående 8:

Genom IT-kanaler förmedlas viss typ av information

I och med att IT är så nytt stämmer denna hypotes i dagsläget. Intranät

används till exempel mest för information av kort faktakaraktär. Men vi

tror att innehållet i kanalen i det här fallet inte begränsas av kanalen själv

utan de personer som utformar den. Intranätet har en oändligt stor potential

vad gäller presentation av material. Möjligheten finns att överföra hela

tidningar utan att förlora lay-out eller innehåll. Videofilmer eller ljudklipp

från möten som alla anställda inte haft möjlighet att gå på kan också visas.
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Vi tror dock att kunskapen i organisationerna fortfarande saknas för att

Intranätets möjligheter till fullo skall kunna utnyttjas.

5.6.5 Slutkommentar

Ur ovanstående diskussion har vi valt att formulera ett antal

rekommendationer för att IT skall bli ett så effektivt instrument som

möjligt i företagens internkommunikation i framtiden.

Till att börja med är det viktigt att komma ihåg att IT bara är ett instrument.

Det är en kanal som organisationen måste lära sig att använda i sin

internkommunikation. För att detta skall kunna uppfyllas måste det dels

finnas en kunskap om hur individer söker information för att informaitonen

skall kunna presenteras på ett lättillgängligt sätt. Detta är viktigt för att

guida individen genom informationsmängderna och därmed undvika den

fövirring som kan uppstå på grund av för mycket information. Dels måste

det finnas en rent teknisk kunskap om hur kanalen används. Denna kunskap

är i sin tur beroende av individens intresse för den nya tekniken och

intresset för att få tillgång till den specifika informationen.

•  Lägg upp för användaren intressant information på ett pedagogiskt och

lättillgänligt sätt!

•  Erbjud utbildning för användarna för att de skall lära sig använda och

utnyttja den nya tekniken till fullo!

Vi tror att individer generellt är slarvigare med hur de uttrycker sig när de

använder sig e-post i jämförelse med när de skriver ett brev. Detta eftersom

vi tror att e-post i stor utsträckning har ersatt telefonen och e-brevet blir

därför en typ av muntligt meddelande skriftligt. E-post innehåller dessutom
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inte icke-verbal kommunikation och medför därför en större risk för att

meddelanden misstolkas. Vi tror därför att individer bör utbildas i e-post-

kommunikation. Det kan innebära sådana enkla saker som att kosta på sig

artiga hälsningsfraser trots kanalens kortfattade karaktär. Därigenom anslås

en artig ton i e-brevet som annars kanske skulle ha gått förlorad.

•  Utbilda individer i e-postkommunikation!
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6 VAD VI KOMMIT FRAM TILL

Vi har i vår undersökning kunnat konstatera att vårt fallföretag använder

sig av ett brett spektrum av kanaler för sin internkommunikation. Nya

kanaler i form av e-post och Intranät existerar vid sidan av mer traditionella

kanaler som möten, personaltidningar och anslagstavlor. På många håll

betonas chefens kommunikationsansvar som en bärare av företagets

kommunikationskultur. E-post har främst ersatt telefonsamtal och

anslagstavlor. I framtiden finns även förutsättningar för att e-post ersätter

fax. Intranät har till viss del övertagit anslagstavlans funktion och i

framtiden kommer denna nya kanal förmodligen att ersätta traditionell

tryckta kanaler som personaltidningar.

Vi valde att studera de anställdas behov utifrån de tre kategorierna

mål/vision, dagligt arbete/återkoppling och omvärld/förändring. Vi

upplever inte att behoven i sig har förändrats bara för att nya informations-

och kommunikationskanaler har tillkommit. Däremot erbjuder den nya

tekniken nya möjligheter att tillfredsställa dessa behov. Till exempel har

möjligheterna ökat för snabbare och mer kontinuerlig tillfredsställelse av

behoven. Vi har kunnat konstatera att vissa behov aldrig kan uppfyllas

annat än genom personlig kommunikation ansikte mot ansikte och att detta

är kopplat till behovets natur.

Vi har kunnat konstatera att fördelarna med den nya tekniken är att

kommunikationen kan ske snabbt. Dessutom kan många nås samtidigt av

samma meddelande vilket gör att kommunikationen är effektiv och att

möjligheterna ökar för aktuell information. När de initiala investeringarna

är gjorda är den nya tekniken billig att använda. IT har potentialen att i
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högre grad levandegöra informationen än till exempel tidningar. I likhet

med tidningar finns möjligheten att lagra informationen.

De nya kanalerna ställer dock nya och större krav på användarna. Ökad

tillgänglighet gör att prioritering och selektering i högre grad måste göras

av användaren själv. Tillgängligheten ökar risken för information overload

och lyckas den enskilde inte med att finna den information han söker

innebär den nya tekniken i förlängningen mindre tillgång till relevant

information eftersom individen inte hittar det han/hon söker. Dessutom

ökar kraven på den enskildes framställning av det skriftliga meddelandet

eftersom kommunikationen via till exempel e-post saknar den icke-verbala

kommunikationen. IT ställer också krav på en teknikmognad som särskilt

äldre generationer saknar. Saknas incitament hos dessa generationer att

anamma den nya tekniken tror vi att dessa är att betrakta som en förlorad

generation i detta avseende. Slutligen ställer den nya tekniken krav på

ständig tillgänglighet för individen vilket vi tror kan (och till viss del redan

har) ökat stressmomentet i allt fler yrkesgrupper.

Vi har kunnat konstatera att det främst finns två skäl till hur långt

acceptansen och implementeringen av IT i organisationen har kommit. Dels

har det att göra med individens teknikmognad. Det vill säga individens

ålder, utbildning, kognitiva scheman och den kultur personen i fråga är

uppvuxen med och verkar i. Dels har det med tillgängligheten till den nya

tekniken att göra. Denna är i sin tur beroende på organisationens kultur där

ledare spelar en viktig roll.

Vi tror att den nya tekniken leder till mer opersonlig kommunikation i

framtiden. Dock behöver människor social kontakt vilket vi tror företagen
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är medvetna om och inte gör avkall på. Dessutom tror vi att kraven ökar på

en mer kreativ skriftlig kommunikation hos alla individer. Den nya

tekniken leder inte som vi ser det till en utjämning av statusskillnader utan

att de statusskillnader som redan existerar på grund av organisationens

hierarkiska struktur kommer att bestå. Vi tror vidare att den nya tekniken

leder till information overload, främst på den operativa nivån. Vi tror att

företagen i framtiden kommer att bli bättre på att utnyttja den nya teknikens

unika möjligheter som till exempel diskussionsforum och video-

konferenser. Förutsättningarna för att IT skall vara en betydande kanal för

företagets interna kommunikation i framtiden är dock:

•  Lägg upp för användaren intressant information på ett pedagogiskt och

lättillgängligt sätt!

•  Erbjud utbildning för användarna för att de skall lära sig använda och

utnyttja den nya tekniken till fullo!

•  Utbilda individer i e-post kommunikation!

Att IT kommer att spela en stor roll för internkommunikationen även i stora

tillverkande företag i framtiden anser vi vara utom tvivel. Vi anser dock att

tron på att IT:s förlösande kraft är betydligt överdriven och tror inte att IT

kommer att förändra företagens struktur på ett revolutionerande sätt. Vi tror

att IT kommer att påverka sättet man kommunicerar inom organisationer,

eftersom både e-post och Intranät bland annat möjliggör en ökad

tillgänglighet på information. Dock tror vi inte att de människor och de

grundläggande strukturer som finns i företag kommer att påverkas. IT utgör

endast en ny variant på “hur” kommunikation sker, medan “varför” man

kommunicerar inte har förändrats.
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7 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING

Denna studie har öppnat upp för en rad intressanta aspekter rörande IT i

internkommunikationen som dessvärre har legat utanför uppsatsen syfte.

Till exempel har vi berört den möjliga utvecklingen av att IT kunskaper

kan innebära en statusskillnad mellan länder i olika delar av världen. Denna

problematik kan vara särskilt relevant för ett globalt företag som skall

samordna många olika enheter i olika länder och skulle vara intressant att

undersöka närmare.

Vi tror att det om ett antal år, när IT har blivit mer etablerat i intern-

kommunikationen, kan vara intressant med en uppföljning av vår studie.

Har statusskillnader i organisationen förblivit opåverkade? Hur har IT

påverkat individernas sociala kontakt på arbetsplatsen? I vilken

utsträckning utnyttjar stora tillverkande företag IT:s alla möjligheter?
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE

FRÅGOR TILL INFORMATIONSANSVARIG OCH

MELLANCHEFER

Presentation av vilka vi är, bakgrunden till undersökningen och hur den

kommer att presenteras. Fråga om bandspelare, anonymitet och om

respondenten vill ha en utskrift.

Personlig bakgrund

- Berätta lite om din bakgrund

- Vilken är din arbetsuppgift?

- Hur länge har du varit på AN?

Historia

- Kan du berätta lite om din BU:s historia och vad vet du om AN:s

historia?

- Antal anställda, omsättning?

Organisation

- Hur skulle du karakterisera din BU:s verksamhet? Finns det något som

särskiljer er från andra BU:s eller företag i samma bransch?

- Hur är ni organiserade?

- Tycker du organisationen begränsar eller underlättar kommunikationen?

- Om BU:n är uppdelad i arbetsenheter, har dessa ett bra samarbete?

Vision och affärsidé

- Hur skulle du beskriva koncernen AN? Vad utmärker den?

- Vilka mål har AN?

- Hur informeras du om koncernens mål?
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- Hur håller du dig informerad om vad som väntas av dig från

koncernnivå?

- Vad är din BU:s vision och affärsidé?

- Tycker du att ni lever upp till affärsidé och vision, stämmer de överens

med verkligheten?

- Är vision och affärsidé viktiga för dig i din arbetsuppgift?

- Känner du att du har klara och tydliga mål för ditt arbete?

- Känner du att du är delaktig i mål- och utvecklingsdiskussioner för

koncernens verksamhet och din BU:s del däri?

Val av kanaler

- Vilka målgrupper för informationen definieras internt inom BU:n?

Varför? (t.ex. olika informationsbehov)

- Vad är viktigt att de anställda får information om?

- Vilka kanaler definieras för att nå de anställda?

- Skiljer sig sätten att presentera information åt i de olika kanalerna? (t.ex.

språk, lay-out) Varför?

- Vilken betydelse spelar Intranät och Internet för internkommuni-

kationen?

- Har utvecklingen på IT-området förändrat sättet att kommunicera inom

er organisation?

- Hur bedömer du datormognaden på de olika nivåerna inom er

organisation?

- Vilket är ditt informationsansvar? Vilken typ av information skall du

förmedla och till vem?

Kanaler

- Vilka kommunikationskanaler kan du få information om AN genom?

- Vilken information fås från vilken kanal?
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- Vilken kanal använder du dig främst av för att skaffa information från

AN?

Kommunikation och information

- Vilken typ av information är viktig för dig (uppifrån/nerifrån)? För att

utföra ditt arbete? För att du skall trivas på din arbetsplats?

- Saknar du någon kanal?

- Diskuteras kraven på arbetet för framtiden? (t.ex. framtida

kommunikationskanaler, nya rutiner?

- Finns det någon typ av erfarenhetsutbyte med andra enheter inom

BU:n? Inom AN? Med andra utanför företaget?

- Tycker du att du får återkoppling på det du presterar? (t.ex. beröm)

- Existerar personalutvecklingssamtal?

- Tycker du att din chef är en bra kommunikatör?

- Tror du att dina medarbetare/underordnade tycker att du är en bra

kommunikatör?

Kultur

- Hur skulle du beskriva stämningen på din BU?

- Har ni låg/hög maktdistans, hög/låg självständighet, öppen/begränsad

kommunikation?

- Känner du dig som en anställd i din BU eller som en anställd i AN?

- Vilket är viktigast? Varför?

- Hur tror du att man bäst skapar en vi-känsla för alla som är anställda

inom AN?
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FRÅGOR TILL OPERATIV PERSONAL

Presentation av vilka vi är, bakgrunden till undersökningen och hur den

kommer att presenteras. Fråga om bandspelare, anonymitet och om

respondenten vill ha en utskrift.

Personlig bakgrund

- Berätta lite om din bakgrund

- Vilken är din arbetsuppgift?

- Hur länge har du varit på AN?

Koncernen Akzo Nobel

- Hur skulle du beskriva koncernen AN? Vad är utmärkande?

- Vad är din uppfattning om vad man har för mål inom koncernen?

- Är det viktigt att veta vad som händer inom koncernen?

- Hur håller du dig informerad om vad som händer inom AN?

Din BU

- Hur skulle du beskriva din BU? Vad är utmärkande?

- Vad är din BU:s mål? Är de klart uttalade?

- Tycker du att man lever upp till målen? Stämmer de överens med

verkligheten?

- Känner du att du har klara och tydliga mål för ditt arbete?

Kanaler

- Hur håller du dig informerad om vad som händer på den egna

arbetsplatsen?

- Vilken typ av information är viktig för dig för att du skall göra ett bra

arbete? (t.ex. projektinstruktion) För att du skall trivas på din

arbetsplats?

- Vilka kanaler och vilken information upplever du saknas?

- Hur håller du dig informerad om vad som väntas av dig?
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- Vilken information får man från vilken kanal?

- Vilken kanal använder du dig av?

- Finns det någon typ av erfarenhetsutbyte med andra enheter inom

BU:n? Inom AN? Med andra utanför företaget?

- Tycker du att du får återkoppling på det du presterar? (t.ex. beröm)

- Existerar personalutvecklingssamtal?

- Tycker du att din chef är en bra kommunikatör?

- Tror du att dina medarbetare tycker att du är en bra kommunikatör?

- Känner du att du har ett ansvar för att förmedla information till andra?

Vilken typ av information? Till vem?

- Vilken betydelse spelar Intranät och Internet för internkommuni-

kationen?

- Har utvecklingen på IT-området förändrat sättet att kommunicera inom

er organisation?

Kultur

- Vad vet du om din BU:s historia och vad vet du om AN:s historia?

- Hur skulle du beskriva stämningen på din BU?

- Har ni låg/hög maktdistans, hög/låg självständighet, öppen/begränsad

kommunikation?

- Tycker du att organisationen begränsar eller underlättar

kommunikationen?

- Känner du dig som en anställd i din BU eller som en anställd i AN?

- Vilket är viktigast? Varför?

- Hur tror du att man bäst skapar en vi-känsla för alla som är anställda

inom AN?



BILAGA 2

BILAGA 2 - AKZO NOBELS BUSINESS UNITAR

Surface Chemistry

Akzo Nobel Surface Chemistry består av fyra sub-business units, vilka var

och en specialiserar sig på ett specifikt område. De är tillsammans

ansvariga för totalt 20 produktionsställen i 8 länder. Huvudkontoret finns i

Stenungsund. Det är även platsen för enhetens fabrik som producerar

etylenoxid som är en mycket explosiv kemikalie. Företaget producerar

kemikalier som används som tillsatser i bland annat tvättmedel och asfalt.

Surface Chemistry (dåvarande Berol) grundades 1963, då den svenska

staten bestämde att förlägga Sveriges kemiska industri till västkusten.

(www.surf.akzonobel.se/, 991115)

Eka Chemicals

Eka Chemicals huvudkontor och största produktionsanläggning finns i

Bohus som ligger norr om Göteborg. Företaget har 2 800 anställda i 20

länder. 1895 grundades Elektrokemiska Aktiebolaget (EKA) i Bengtsfors

av Alfred Nobel, C W Collander och direktör Rudolf Liljeqvist. Deras

första produkter var klor och alkali. Nu är Eka Chemicals en leverantör av

kemikalier och system för miljövänliga processer för blekning av

pappersmassa. (www.ekachemicals.se, 991115)

Decorative Coatings North

Sedan 1994 är Nordsjö och Casco en del av Akzo Nobel-koncernen och

utgör nu affärsområde Decorative Coatings North. Affärsområdet

utvecklar, producerar och säljer färg, lim, lack, spackel, fogmassor och

tillbehör till yrkeshantverkare och gör-det-själv-marknaderna i norra och

östra Europa. Huvudkontoret ligger i Nacka.
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Nordsjö har en lång historia. 1903 grundades Nordström & Sjögren i

Malmö, en detalj- och grossisthandel för färg, lack m.m. som så

småningom startade egen tillverkning. Casco är ett välkänt varumärke för

lim, fogmassor, spackel, färg och handelsvaror. (www.decosverige.com,

991115)

Akzo Nobel Inks

Inks är ledande producent av tryckbläck i de nordiska länderna. De

erbjuder en stor mängd produkter för grafisk och förpackningsindustrin.

Akzo Nobel Inks historia går så långt bak som 1777 då det danska företaget

Sadolin & Holmblad grundades. 1901 startades E T Gleitsmann, senare G-

man, i Sverige. Under de följande åren grundades dotterbolag och så

småningom köptes G-man och Sadolin & Holmblad av Nobel Industrier

och slogs ihop till Casco Nobel Inks. (www.aninks.com/, 991115)

Industrial Coatings

Industrial Coatings har ansvar för produktutveckling, tillverkning,

marknadsföring och försäljning av täckfärger och lacker för industriellt

bruk. Akzo Nobel Industrial Coatings Europe grundades då Akzos och

Nobels verksamheter inom området i Europa slogs samman.

(www.anice.com, 991115)
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Casco Products

Casco Products är en global producent inom områdena för impregnerat

papper och lim. Casco Products historia börjar 1928 då det svenska

företaget grundades av Lars Amundsen. 1964 köptes Casco av ett svenskt

kemi företag, Stockholms Superfosfat Fabriks AB, och har sedan dess

ingått i KemaNord, KemaNobel, Nobel Industrier och idag Akzo Nobel.

(www.cascoprod.com, 991115)
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Respondenter

Akzo Nobel AB, Stockholm, 8 november 1999

•  Anna Carlsson, informationsansvarig

•  Ole Kjellin, VD



Eka Chemicals, Bohus, 18 november 1999

•  Ronny Isaksson, produktionsingenjör, jobbat 25 år på företaget.

•  Jan Albin, processoperatör, jobbat10 år

•  Krister Jansson, processoperatör och arbetsledarersättare, jobbat 14 år

•  Erik Widén, informationschef, jobbat 24 år

Industrial Coatings, Malmö, 22 november 1999

•  Inger Hartwich, informationsansvarig, jobbat 29 år

•  Jörgen Dahlgren, produktionsingenjör, jobbat 11 år

•  Mikael Gren, nyanserare, jobbat 14 år

•  Roger Blücher, tillverkar och tappar, jobbat 9 år

•  Lasse Larsson, gruppchef på labb, jobbat 23 år

•  Gunnar Modig, ansvarar för divisionen General Industrial Coatings,

jobbat 11 år

Casco Products, Stockholm och Kristinehamn, 25 och 26 november 1999

•  Bengt Enbom, personalchef, jobbat 13 år

•  Tony Isaksson, operatör, jobbat 10 år

•  Roger Nielsen, operatör och ordförande i industriklubben, jobbat 14 år

•  Viveka Friberger, informations- och personalchef, jobbat 14 år

Surface Chemistry, Stenungsund, 19 november 1999

•  Bo Fridh, 43 år. Produktionschef på baskemi, en av tre producerande

enheter. 22 år inom sajten, nuvarande position i tre månader.

•  Jan Nyman, 40 år. Operatör samordnare. 14 år inom företaget.

•  Kurt Franssén, 59 år. Skiftchef. 34 år inom företaget.

•  Johnny Ericsson, 51 år. Informationschef. Ca. 9 år inom företaget.



Akzo Nobel Inks, Trelleborg, 23 november 1999

•  Bertil Ahlberg, marknadschef. 14 år inom företaget.

•  Fredrik Bohman, marknadschef SBU Web, 13 år inom företaget.

•  Jannika Sjöberg, marknadsassistent Web, 1 år inom företaget.

•  Peter Kjellberg, produktionsledare, 20 inom företaget.

•  Cecilia Bengtsson, produktchef, 8 år inom företaget.

Decorative Coatings North, Malmö, 24 november 1999

•  Ingela Persson, informationsansvarig SBU, 3 år inom företaget.

•  Carl Gustav Larsson, fabriksansvarig, 13 år inom företaget.

•  Richard Persson, arbetsledare tryckeri, 20 år inom företaget.

•  Peter Kullenberg, maskinoperatör, 4 år inom företaget.

•  Ulf Nilstam, samordnare emballageavdelningen, 10 år inom företaget.


