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FÖRORD 

I ”Gränslös kommunikation” diskuteras val av medium för intern kommunikation och in-
formation främst ur ett teoretiskt perspektiv, men också ur ett mer pragmatiskt perspektiv. 
Kommunikation och organisation är två begrepp som ligger nära varandra. ”Utan kom-
munikation ingen organisation” är ett konstaterande som sammanfattar en forskares syn 
på hur viktig kommunikationen är (Weick 1995;2001) dvs. fungerar inte kommunikationen 
fungerar inte organisationen åtminstone inte på sikt. Om vi accepterar detta innebär det 
att organisatorisk kommunikation är en strategisk fråga. 

Kommunikation är både enkelt och svårt. Enkelt därför att vi kommunicerar hela livet 
och lär oss med tiden hur vi ska kunna nå våra personliga mål genom vår kommunika-
tion, men också svårt eftersom ju fler människor som är involverade i kommunikations-
processen desto mer komplex blir den.  

Det är viktigt att ha ett öppet sinne för att förstå att allt inte är som vi tror att det är, att 
det finns förklaringsmodeller som ger oss ledtrådar varför kommunikationen mellan män-
niskor fungerar på ett visst sätt, och att det faktiskt går att förändra sina tankemönster 
även när det gäller en sådan komplex fråga som kommunikation människor emellan. 

Läs gärna denna rapport med ett öppet sinne. 

 

Några ord om bakgrunden till denna rapport och om mig som står som författare till den. 
Rapporten är ett arbetsdokument (eng. working paper) vilket innebär att den med tiden 
kommer att revideras. Om du som läsare har synpunkter är de välkomna. Rapporten 
ingår som en del i en planerad serie av rapporter där information och kommunikation i 
organisationer kommer att behandlas ur olika synvinklar.  

Jag har en tjänst som lektor vid Högskolan på Gotland och undervisar i management, 
organisation och kommunikation inom ramen för ämnena företagsekonomi och informa-
tik. 2008 doktorerade jag i data- och systemvetenskap med avhandlingen Electronic Mail 
and its Possible Negative Aspects in Organizational Contexts. Innan jag läste IT-ekonomi 
vid Högskolan på Gotland arbetade jag med personalfrågor inom industrin och med soci-
ala frågor inom sjukvård och socialvård, efter att ha läst på Socialhögskolan i mitten av 
70-talet  

 

 

Eva Sjöqvist 
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1. Inledning 

I en tid då allt fler medium för kommunikation blir tillgängliga, kan de i rapporten beskriv-
na teorierna bidra med förståelse för hur ett medium skiljer sig från ett annat, men också 
vad dessa skillnader kan ha för betydelse för val av medium i organisatoriska samman-
hang. Den tekniska utvecklingen erbjuder nya applikationer med jämna mellanrum, och 
därför är det viktigt att ha kunskap om att valet av medium påverkar det vi försöker uppnå 
inom ramen för en organisation.  

I rapporten finns också ett antal exempel på ”verkliga” problem som får fungera som 
anonyma ”röster”. Dessa röster ger uttryck för kloka reflektioner, förundran och ibland 
irritation. Oberoende av vilket, är synpunkterna som reflekteras viktiga för förståelsen av 
att valet av medium är centralt för organisationer. 

När vi talar om medium är det vanligtvis tekniska eller elektroniska medium vi avser 
som massmedia eller Internet, men all kommunikation mellan människor kräver någon 
form av medium. I mötet ansikte mot ansikte utgör det muntliga ordet, rösten, tonfallet, 
kroppsspråket etc. mediet (Heide et al 2005). Inom den vetenskapliga disciplinen data- 
och systemvetenskapen är begreppet medium synonymt för verktyg/redskap för kommu-
nikation och informationsspridning. I rapporten används begreppet kanal synonymt med 
medium. 

1.2. Något har hänt 
Historiskt sett är det inte så länge sedan vi var beroende av att se och höra den person 
med vilken vi kommunicerade. 1968 hade det amerikanska försvaret utvecklat ARPANET 
(Advanced Research Projects Agency Network) föregångaren till det som senare blev 
Internet (Griffiths 2002). Den bakomliggande tekniken till ARPANET gjorde det möjligt att 
skicka meddelande mellan datorer. Det första meddelandet skickades 1971, två år sena-
re bestod 75 % av trafiken på ARPANET av mejl. Enligt Radicti group (Tschabitscher 
2010) skickades 2010 294 miljarder mejl om dagen fördelat på 1,9 miljarder användare, 
vilket är en tydlig signal på att vi har funnit datorerna användbara för att göra mer än 
komplicerande beräkningar. Teknikutvecklingen öppnade gränslösa möjligheter att över-
brygga avstånd mellan människor ifråga om i tid och plats.  
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Figur 1: En översikt av de vanligaste kanalerna för intern kommunikation under 1980-talet. 

Informationstekniken kan bidra till positiva effekter på det som Sproull och Kiesler 
(1998) beskriver som den första nivån, det vill säga på effektiviteten. I snabb takt har 
förutsättningarna för arbetsprocesserna förändrats genom införande av IT-system för att 
till exempel styra olika produktionsprocesser och stödja administrativa funktioner. Den 
andra nivåns effekter, det vill säga effekter på det sociala systemet, är minst lika viktiga 
att beakta, betonar Sproull och Kiesler (1998). Historiskt sett har effektivitetsvinsterna 
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fokuserats när beslut om införande av ny teknik har diskuterats och frågan om hur IT-
tekniken kommer att påverka det sociala systemet har kommit i skymundan.   

I Figur 1 finns en översikt av de vanligaste kanalerna för den interna kommunikationen 
på ett kontor under 1980-talet. Datorer var viktiga i verksamheten, men användes inte för 
att kommunicera utan för att producera som exempelvis för att styra produktionsproces-
ser och skapa ritningar s.k. CAD/CAM. Globala företag använde tidigt interna datornät-
verk där någon form av textmeddelande kunde skickas mellan medarbetarna. 

Utvecklingen inom informations- och kommunikationstekniken innebar att vi fick helt 
nya möjligheter att kommunicera och dela med oss av information. Förändringen har gått 
fort, för fort tycker en del medan andra följer utvecklingen med spänning eftersom utveck-
lingen av datortekniken bara är i början av något som är svårt att föreställa sig, men som 
utmanar tanken. Eller hur är det nu?  
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Figur 2: En översikt av de vanligaste kanalerna för intern kommunikation på 2010-talet. 

En översiktsbild av medium för intern kommunikation på 2010-talet återfinns i Figur 2. 
Några medium finns inte längre med på arenan, några har fått kliva tillbaka (de som är 
ljusare på bilden) och andra har kommit till. Informationsmängden har blivit betydligt stör-
re och återfinns framför allt i digital form. De fysiska mötena har kommit i skymundan 
eftersom vi litar mer och mer på att de digitala kanalerna ska fungera som vi har tänkt 
oss.  

Vissa medium har fått stor betydelse i de flesta organisationer som mejl, mobiltelefon 
och intranät. Online video används alltmer frekvent både i den interna och i den externa 
kommunikationen. Bilden av vilka medium som är aktuella vid en viss tidpunkt, i ett visst 
sammanhang inom ramen för en specifik organisation behöver inte stämma överens med 
översikten i Figur 2. Se i stället bilden som ett försök att beskriva dagens komplexitet när 
det gäller val av medium. Vår syn på vad som är ”rätt” medium förändras över tid, vilket 
kommer att diskuteras längre fram i rapporten. 

1.3. Formell och informell organisationskommunikation 
Den interna organisationskommunikationen består av den formella och den informella 
kommunikationen. Den formella kommunikationen fyller tre funktioner som tillsammans 
utgör en plattform för påverkan (Shockley-Zalabak 2009). De meddelanden som den 
interna kommunikationen genererar kan delas in i tre grupper beroende på vilken funktion 
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den har: (1) Organiserande funktion, (2) Relationsskapande funktion och (3) Förändrings-

förberedande funktion. En utmaning är att använda rätt kanal för kommunikation inom 
respektive funktionen. Olika medium har olika egenskaper vilket kräver reflektion både 
innan vi gör vårt val av medium, under tiden vi använder detta men också efteråt när vi 
utvärderar hur vi har lyckats med det som var våra intentioner med kommunikationen. 

Informationsspridning och kommunikation är inte samma sak. Ordet information kom-
mer från det latinska ordet informatio vilket betyder bland annat förklarande, upplysande 
eller meddelande av upplysningar. Information är en allmän beteckning för det menings-
fulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika former. Ordet kommunikation kom-
mer från latinets communicare, som betyder att något blir gemensamt. Kommunikation 
kan definieras som en process där människor skapar, upprätthåller och hanterar mening i 
ett samspel (Conrad & Poole 1998). 

All kommunikation som inte är definierad som formell är informell. Informell kommuni-
kation pågår kontinuerligt där medarbetare möts, vid fikarasten, vid kopiatorn, före och 
efter möten etc. Idag spelar den informella kommunikationen större roll än tidigare då de 
flesta organisationer var varuproducerande, hierarkiskt strukturerade med klara gräns-
dragningar för arbetsuppgifter och kontaktnät. Informell kommunikation fungerar som ett 
bränsle och kitt i organisationen men är också en grogrund för ryktesspridning (Baker 
2005). Möjligheterna till informell kommunikation har ökat genom utvecklingen inom IT-
området. I exemplet nedan beskrivs en situation där olika subgrupper i organisationen 
väljer olika medium för att kommunicera med varandra vilket kan skapa problem sett ur 
ett organisationsperspektiv.  

Exempel: Vad händer när olika subgrupperingar väljer olika medium för den in-
terna kommunikationen? 

I en organisation med ca 500 anställda har genomförts ett antal omorganisationer på 
kort tid. Detta har genererat ett stort flöde av information som ska förmedla visioner 
och mål för verksamheten. Dessutom kännetecknas branschen av att det är ett ”mås-
te” att de som är anställda inom denna, hela tiden håller sig ajour med vad som hän-
der. Information om branschen tillhandahålls både via interna som externa kanaler. 

Flera anställda hävdar att ”det är ett heltidsarbete att vara uppdaterad på all in-
formation som skickas via alla kanaler”. Organisationen använder sig av de traditio-
nella informationskanalerna som intranät, mejl och olika möten. 

En anställd berättar följande: ”De som har arbetat i organisationen länge väljer att 
ha informella möten medan de nyanställda använder mejl och intranät som kommu-
nikationskanal. Istället för att lära av varandra blir det en kamp mellan medarbetarna 
om att göra ”rätt”. Istället för att använda organisationens resurser vad gäller kom-
munikationskanaler verkar det som om somliga i arbetsgruppen inte vill använda int-
ranät eller ens mejl för att kommunicera.  

Ibland loggar medarbetare inte in på sina mejlkonton över huvud taget. Kontona 
blir överfyllda och personerna kan inte ta emot fler mejl innan de rensat inboxen. 
Istället bildas subgrupper inom arbetsgrupperna är informella möten hålls utan att 
fullt ut använda de resurser för information och kommunikation som finns.  

Informationen som kommuniceras inom subgrupperna färgas av medarbetare 
som delvis läst mejl eller hört något från andra personer inom organisationen. Inom 
grupperna finns dessutom informella ledare vars budskap väger tyngre än andra 
medarbetare. Detta leder till ett allmänt surr av diverse information som har tappat 
sitt kärnsyfte då de vandrat genom olika mänskliga filter inom organisationen.  

Forskningen har genererat ett antal teorier som beskriver olika mediums egenskaper 
som betonar olika, och på samma gång, kompletterande förklaringar. Vissa teorier häv-
dar att olika medium är mer eller mindre rika och att vi som användare borde välja medi-
um beroende på vad vi vill uppnå, men det finns andra teorier som betonar att vi är fram-
gångsrika i att övervinna bristerna i olika medium. 

Ur en mer pragmatisk synvinkel är det möjligt att människor tenderar att använda tek-
nik som de är vana vid och därför vet är funktionella. Det återspeglar inte vad som är det 
bästa valet i en viss situation, bara att det är bekvämt. Detta beror på att människor lär 



4 

 

sig att förstå hur deras meddelande tolkas när de använder olika medium och kan anpas-
sa sina meddelanden. Med tiden innebär anpassningen att kommunikationen med ett 
visst medium blir lättare och lättare (Jansson 2005). En konsekvens av detta är att intro-
duktion av nya medium kräver att användarna måste ”lära om”. Att byta ett fungerande 
medium mot något nytt okänt kräver både tid och energi.  

2. Teoriöversikt  

Följande teorier behandlas i detta avsnitt: 

2.1. Teorin om den sociala närvaron betonar de psykologiska aspekterna av olika me-
dium dvs. i vilken utsträckning ett medium uppfattas förmedla en känsla av närvaro i ett 
visst sammanhang (Short et al 1976). 

2.2. Teorin om informationens rikhet fokuserar på kapacitet för överföring av informa-
tion i olika medium och förespråkarna för denna teori hävdar att ansikte mot ansikte är 
rikast medan t.ex. mejl har en måttlig förmåga att överföra rikhet (Daft & Lengel 1984, 
Daft et al 1987). 

2.3. Teorin om social påverkan betonar vikten av sammanhanget för att förstå ett bud-
skap, och att människor lär sig att använda datormedierad kommunikation för att nå sina 
mål även om datormedierad kommunikation kan ses som mindre rik jämfört fysiska mö-
ten (Lea 1992; Ngwenyama & Lee 1997; Rowe & Struck 1999; Panteli 2002). 

2.4. Teorin om hur social information processas kan ses som ett försök att förklara en 
del av anpassningsprocessen enligt teorin om den sociala påverkan. Vi har samma be-
hov av socialt hänsynstagande när vi kommunicerar via datorer som när vi kommunicerar 
ansikte mot ansikte (Walther 1992). 

2.5. Teorin om att synkronisera medium med uppgift konstaterar att det finns fem 
egenskaper hos ett medium som är viktiga att känna till för att kunna ta ställning till för att 
underlätta kommunikationen när människor arbetar i grupp (Dennis & Valacich 1999). 

2.6. Teorin om medium och naturlig kommunikation kan ses som ett försök att förkla-
ra varför olika teorier har kommit fram till helt olika saker. Teorin utgår från ett evolutions-
perspektiv och ger en förståelse för vad som händer med individen när vi i vår kommuni-
kation blir alltmer beroende av datorer (Kock 2005). 

2.1. Teorin om den sociala närvaron 
Teorin om den sociala närvaron betonar de psykologiska aspekterna av olika kommuni-
kationsmedium (Short et al 1976). Relationen mellan de som kommunicerar är viktig ef-
tersom olika relationer ställer olika krav på t ex hur personlig och känslig den informatio-
nen är som delas.  

Med social närvaro menas känslan av psykologisk närhet som i sin tur påverkar hur 
omedelbar kommunikationen upplevs. För att uppleva psykologisk närhet är vi beroende 
av visuella ledtrådar som ögonkontakt, ansiktsuttryck, klädsel och gester. Detta tillsam-
mans med det som brukar kallas identitetsmarkörer dvs. status, yrkesroller, ålder och kön 
ger oss viktiga ledtrådar om den andra personen (Rutter 1987). Genom de icke-verbala 
ledtrådarna och identitetsmarkörerna får vi både social och känslomässig information, 
som tillsammans med hur individen väljer att närma sig andra människor och vad de väl-
jer att prata om ger oss en bild av vem personen är. 

Kommunikation kan
 
 rangordnas baserat på om den är: (1) osocial eller social, (2) 

okänslig eller känslig, (3) kall eller varm och (4) opersonlig eller personlig (se Figur 3). 
Om vi inte har tillräckligt med ledtrådar om de vi kommunicerar med, tenderar vi att vara 
mer fokuserad på uppgiften och mindre på relationen, och beroende på sammanhang 
kan detta vara en fördel eller nackdel. 

Rice (1993) förklarar att social närvaro varierar mellan olika medium och påverkar där-
för kommunikationen. Sammanhanget, individuella erfarenheter och individuella olikheter 
påverkar graden av känslan av intimitet och/eller omedelbarhet. Enligt Rice är de som 



5 

 

kommunicerar inte alltid medvetna om det, men om de är det, kan de välja ”rätt” medium 
och därigenom bli effektivare i sin kommunikation. 

Kommunikationen på arbetsplatser uppfyller både individens behov av information och 
av funktionella relationer t.ex. handlar kommunikationen även på arbetsplatser om att 
förmedla känslor mellan individer. Teorin om den sociala närvaron låter oss förstå att vi i 
vår kommunikation också förmedlar känslor för att skapa relationer. En fråga som kan 
ställas är om datormedierad kommunikation stödjer vårt behov av att skapa och utveckla 
relationer? Vissa forskare pekar på att datormedierad kommunikation inte stödjer vårt 
behov av relationer på arbetsplatserna, medan andra hävdar att tekniken inte är ett hin-
der för nära relationer. I dator-medierad kommunikation kan vi uppleva en psykologisk 
distans eftersom vi inte har tillgång till de icke-verbala ledtrådarna och identitetsmarkö-
rerna som vi behöver för att bilda oss en uppfattning om den andra personen. Om den 
psykologiska distansen är bra eller dålig avgörs av vad syftet är med kommunikationen.  

 

Uppgiftsfokus Relationsfokus 

Osocial Social 

Okänslig Känslig 

Kall Varm 

Opersonlig Personlig 

-                    Visuella ledtrådar              + 

 

Figur 3: Kommunikationens fokus påverkas av tillgängliga visuella ledtrådar (Short et al 1976).
 
  

Ett annat begrepp som ibland diskuteras är den virtuella närvarokänslan, vilken kän-
netecknas av en subjektiv känsla av att vara fysiskt och mentalt närvarande på en plats 
eller i en miljö trots att man befinner sig rent geografiskt på en annan plats (Witmer & 
Singer, 1998). Denna subjektiva känsla kännetecknas av engagemang och upplevd me-
ningsfullhet som bygger på förmågan att fokusera på det som är viktigt för den virtuella 
interaktionen, och stänga av andra stimuli som pockar på uppmärksamhet från den omgi-
vande, fysiska miljön. Att försjunka in i ett interaktivt datorprogram på detta sätt är något 
som många barn och ungdomar gör när det spelar spel på sina datorer. Forskare har 
funnit ett svagt samband mellan graden av känslan av virtuell närvaro och prestation.  

Virtuell närvaro är något som vissa har en större förmåga att uppleva än andra, varvid 
slutsatsen är att det till en del handlar om personliga drag hos individen. Vissa av oss har 
en större förmåga än andra att helt försjunka i en bok eller en film. Förmodligen innebär 
detta att de som har det också kan uppleva en större virtuell närvaro än de som inte har 
denna förmåga. Frågan är i vilken grad virtuell närvaro är något som är viktigt för den 
interna kommunikationen i organisationen?  

2.2. Teorin om informationens rikhet  
Teorin om informationens rikhet (IRT) bygger på tanken att beroende på hur väl ett medi-
um för information reducerar mångtydighet och klargör dubbeltydighet, desto större rikhet 
har informationskanalen (Daft och Lengel 1984). I Figur 4 är ett antal medium för informa-
tion inlagda i en hierarkisk ordning, beroende på de faktorer som påverkar graden av 
rikhet som kan förmedlas genom ett visst medium (Daft, Lengel & Trevino 1987). Dessa 
faktorer är: 

Feedback 

Det viktigaste kriteriet är om ett medium innebär att omedelbar feedback är möjlig, vilket 
ger mottagaren möjlighet att ställa frågor och göra korrigeringar. Feedback är centralt i all 
mänsklig kommunikation och är grunden till att vi kan utbyta idéer, testa dessa och lära 
oss något av varandra. Feedback gör det möjligt att korrigera eller komplettera ett med-
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delande och är ett viktigt bidrag till människors motivation i en kommunikationsprocess 
(Burgoon et al 1994). 

Flera ledtrådar 

Det andra kriteriet för rikhet är att det finns flera ledtrådar, till exempel fysisk närvaro, 
röstintonation, kroppsspråk, ord, siffror och grafiska symboler.   

Språkvariation 

Det tredje kriteriet är den språkliga variationen, dvs. graden av mening som kan överföras 
med hjälp av språkliga symboler. Att förmedla siffror skiljer sig från att förmedla naturligt 
språk. Möjlighet att variera vilket språk som används kan vara viktig beroende på vilken 
information som meddelandet innehåller.   

Känslor 

Det fjärde kriteriet är graden av hur personliga meddelanden som kan förmedlas, dvs. i 
vilken utsträckning personliga känslor är en del av kommunikationen. 

 
Figur 4: Medium för kommunikation och informationens rikhet (efter Daft & Lengel 1984, komplette-
rat med chatt, mejl och intranät). 

Vad vill vi uppnå med kommunikationen? 

Teorin om informationens rikhet betonar vikten av att valet av medium måste ställas i 
relation till vilket mål som ska uppnås. Komplexa frågeställningar kräver följaktligen rika 
medium för informationsförmedling.  

Kommunikation ansikte mot ansikte möjliggör omedelbar återkoppling och samtidig 
kommunikation av flera ledtrådar, och anses vara det rikaste mediet eftersom naturligt 
språk och förmedling av känslor är möjlig. Kommunikation med telefon kommer härnäst, 
med en långsammare återkoppling och brist på visuella referenser och kroppsspråk, men 
ett naturligt språk ger lyssnaren tillgång till hur den andra parten reagerar och känner, 
vilket kan leda till att lyssnaren får en rik bild av informationens innehåll.  

Personliga skriftliga meddelanden möjliggör en långsam feedbackprocess, men även 
om röst och visuella ledtrådar inte är tillgängliga är personlig meddelanden fortfarande 
rikare än dokument eller meddelanden som inte har en tydlig mottagare. I och med att 
mottagaren är en i gruppen av mottagare är de mindre benägna att ge återkoppling på 
meddelandet. 

Skriftliga dokument (med undantag för chatt) skapar en långsam feedbackprocess och 
saknar visuella och auditiva ledtrådar. Språket kan i och för sig vara naturligt men är 
ändå begränsat till det som står i brevet eller dokumentet. Personligt adresserade brev 
eller dokument anses något rikare än gruppförsändelser. Lägst rikhet har formella nume-
riska dokument till exempel datautskrifter eftersom de saknar i stort sett allt det som gör 
informationen rik. 

Information 
medium 

Information 
richness 

Face-to-face 

Telephone 

Written, personal 
(letters, memos) 

Written, formal 
(bulletins, documents) 

Numeric output 
(computer output) 

Highest 

High 

Moderate 

Low 

Lowest 

Chat 

Mejl 

Intranet 
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Val av media en kritisk fråga 

Det är vanligt att förespråkare för datorbaserad kommunikation antar att elektroniska 
meddelande tas emot på samma sätt som ett meddelande som förmedlas på annat sätt. 
Sproull och Kiesler (1998) anser att samma meddelande uppfattas på olika sätt beroende 
på med vilket medium det förmedlas. De pekar på att nya teknologier kan göra att våra 
konventioner och normer inte riktigt passar in och detta kan skapa problem för de som är 
inblandade i en kommunikation via ett nytt medium. Teknologiska landvinningar som 
skapar nya sociala situationer gör att traditionella förväntningar och normer förlorar sin 
makt och människor måste hitta nya sätt att förhålla sig.  

Det finns en relation mellan ett medium och kommunikativ effektivitet, eftersom ett 
medium kan förstärka eller förvränga ett meddelandes intentioner konstaterar också Daft 
och Lengel (1988). Alla kommunikationskanaler har egenskaper som gör att de fungerar 
bra i en situation och mindre bra i en annan. Effektiv kommunikation handlar därför om att 
matcha medium med karaktären på meddelandet. I Figur 5 återfinns en ram för val av 
medium som kan användas som riktlinje för att uppnå effektiv kommunikation beroende 
på om det är rutinmässiga eller icke-rutinmässiga problem som ska lösas. 

 

Problemets art 

 

 

 

 

Medium 
 

 Rutin Icke-rutin 

Rikt Misslyckad kommunikation 

Dataöverflöd då rika medium an-
vänds för rutinmeddelanden, och för 
många ledtrådar leder till förvirring. 

Effektiv kommunikation 

Kommunikativ effektivitet för att rika 
medium matchar meddelande av icke-
rutin karaktär. 

 

 
 

Magert 

Effektiv kommunikation 

Kommunikativ effektivitet för att 
magra medium matchar meddelande 
av rutin karaktär. 

Misslyckad kommunikation 

Datahunger då magra medium används 
för meddelanden av icke-rutin karaktär, 
och för få ledtrådar för att kunna fånga 
meddelandets karaktär. 

Figur 5: Ram för kritiskt val av medium (Daft & Lengel 1988:227). 

Exempel: Min reflektion är att det fanns för många kanaler 

På det stora företaget jag arbetade fanns det ett överflöd av kommunikation. Dels 
hade personalen intranät, där man kunde finna information om det mesta, men även 
den nyaste informationen fanns som en flik. Vi hade internt rapporteringssystem via 
intranätet. Därtill fanns anslagstavlor på avdelningen, samt blädderblock, tidning för 
den interna avdelningen, tidning för det egna bolaget, tidning för koncernen, regel-
bundna informationsblad, regelbundna informationsträffar, intern TV.  

När någon ny rutin eller ny produkt infördes kom det upp som en nyhet i alla olika 
kanaler. Det resulterade i att man blev blockerad för all annan information samt att 
man inte orkade läsa (man trodde att man hade läst det redan) alla olika vinklingar av 
detta. Tyvärr kunde detta resultera i problem. Till exempel kunde det vara så att man 
införde en ny rutin. Detta gick ut genom alla olika kanaler, men i den sista hade man 
ändrat rutinen lite, eftersom man fått feedback på att det skulle bli bättre så. Då kun-
de många missa den sista förändringen, då de trodde att redan läst allting.  

Tanken varför man hade samma information i både brev och interntidningar var 
att man ansåg att alla har olika sätt att arbeta. Vissa läser sin post på bussen på väg 
hem (då de inte har tillgång till intranätet). Andra ville ha nyheten från olika håll för att 
se olika avdelningars åsikter på den nya rutinen – kanske för att få en bättre förståel-
se. Då man sedan kunde läsa om detta även i koncerntidningen fick man feedback 
på hur andra företag inom koncernen arbetade och hur detta nu kunde påverka ar-
betssituationen – även internationellt. 

2. 3. Teorin om den sociala påverkan 
Budskapet i Lees (1992) antologi om kontextens betydelse är att det i första hand är vik-
tigt att diskutera de sociala, interaktiva processer som pågår mellan individer, grupper, 
organisationer och olika sociala system. Först efter denna diskussion kan frågan ställas 
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om hur samhället påverkas av utvecklingen inom informationstekniken. Därmed kommer, 
enligt Lee, försöken att bestämma hur olika system för dator-medierad kommunikation 
påverkar vår kommunikation, och vad det har för konsekvenser i skymundan. 

Vi handlar inom ramen för ett sammanhang och i detta sammanhang påverkar dator-
medierad kommunikation agerandet, men agerandet påverkar också tekniken. Det finns 
ett sätt att använda system för dator-medierad kommunikation utan flera vilka vi kan an-
vända för att uppnå våra mål. Eftersom påverkan är ömsesidig är det viktigt att försöka 
identifiera tankar och känslor bakom individens informationsbeteende. Att förstå vad som 
ligger bakom individernas beteende är grunden för en effektiv kommunikation i ett sam-
manhang som inte är statiskt utan dynamiskt. 

Sammanhanget, eller kontexten, har en historia, ett nu och också en framtid vilket på-
verkar beteendet. I detta sammanhang är det viktigt att inse att människor, ofta fram-
gångsrikt, har en förmåga att kringgå teknikens begränsningar.  Resultatet av den dator-
medierade kommunikationen i den verklighet som vi är en del av, handlar mer om männi-
skors förmåga att genomföra det de vill, än är präglat av teknikens begränsningar. Me-
ningen i informationen finns inte i själva informationen som utbyts utan i de sociala pro-
cesserna som visar sig i olika social handlingar enligt Lea. 

Som sociala aktörer i ett organisatoriskt sammanhang processar människor data till rik 
information. Valet av medium avgör därför inte i vilken omfattning informationen är rik 
eller inte. En social handling är till exempel att sända ett meddelande som har en viss 
mening inom en viss kontext. Kontexten kan skapa en mening hos meddelandet för indi-
vider som till exempel arbetar inom en viss verksamhet, en mening som en person som 
står utanför inte uppfattar på samma sätt och kontexten bidrar därför till att ge meddelan-
det större rikhet än vad Daft och Lengel hävdade i teorin om informationens rikhet. Sam-
manhanget är således av avgörande betydelse i all kommunikation och det är därför vik-
tigt att diskutera de sociala, interaktiva processer som pågår mellan individer, grupper, 
organisationer och andra sociala system.  

Sammanfattningsvis anser Lea att sammanhanget kommer att påverka kommunika-
tionen och sammanhanget kommer att förändras genom kommunikationen. Brister i sy-
stem för dator-medierad kommunikation gör att människor ändrar sitt beteende för att 
kompensera dessa.  

2.4. Teorin om hur vi processar social information  
Denna teori (eng. Social Information Processing) kan ses som ett försök att förklara en 
del av anpassningsprocessen enligt teorin om den sociala påverkan. Vi har samma be-
hov av socialt hänsynstagande när vi kommunicerar via datorer som när vi kommunicerar 
ansikte mot ansikte (Walther 1992). Kommunikation med datorer är vanligtvis textbaserad 
vilket innebär att det tar längre tid att formulera vårt budskap, men om vi får tillgång till 
tillräckligt med tid kommer människor att kompensera för att de inte har tillgång till icke-
verbala ledtrådar. Vi kan med andra ord lära oss att formulera oss så att den text vi skri-
ver innehåller det som är viktigt i en relation. Följande faktorer är viktiga för att kunna 
kompensera för de saknade icke-verbala ledtrådarna enligt Walther: 

 Tid online dvs. hur mycket tid vi har till förfogande. Tillräckligt med tid gör att vi 
kan anpassa vårt budskap till text och ju mer tid vi är online desto personligare 
blir vi. 

 Tidigare interaktion; om vi har en relation sedan tidigare påverkar det vårt sätt 
att uttrycka oss eftersom tidigare kontakt förmodligen har gett oss information om 
den vi kommunicerar med. Tidigare interaktion ökar också människors känsla av 
interpersonlig anknytning. 

 Förväntade framtida interaktion; om vi vet att vi kommer att ha en interaktion 
även framöver påverkar detta vårt sätt att kommunicera då vi ”investerar” i dessa 
kontakter eftersom de innebär ett åtaganden. 

 Höga förväntningar och hög motivation är också viktiga för att vi ska anpassa 
vårt sätt att kommunicera via nätet. Om vi har positiva förväntningar på ett medi-
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um och därför är motiverade att utforska dess möjligheter kommer vi att se möj-
ligheterna och inte problemen. Vår förmåga att skapa relationer online till exem-
pel påverkas av våra förväntningar och vår motivation. 

 Precision av tid dvs. vi har tillgång till uppgifter om datum och tid i den dator-
medierade kommunikationen vilket delvis ger oss information om avsändarens 
beteende och en känsla av närhet. 

 Smileys och förkortningar är ett sätt att försöka få våra intentioner tydliga. An-
vändningen av dessa är dock inte utan komplikationer eftersom det förutsätter att 
mottagaren förstår våra avsikter med t ex en smileys och att mottagaren förstår 
vad en förkortning står för. 

Hyperpersonlig kommunikation 

Walther (1996) fann att vi ibland kan vara ännu vänligare, sociala och intima när vi kom-
municerar med hjälp av datorer s.k. hyperpersonlig kommunikation vilket beror på att vi 
kan överskrida de vanliga interpersonliga normerna för kommunikation. Hur är detta möj-
ligt? Det finns tre anledningar: 

1. Upplevelse av likhet: Vi kan uppleva att vi är mer lika varandra än vi är, eftersom vi 
tillhör samma virtuella intressegrupp. Ibland leder detta till grupptänkande eftersom det 
tar längre tid att utveckla alternativa tankar när vi ska skriva ner vad vi tänker än när vi 
pratar med varandra. Upplevelsen av likhet kan också leda till att vi delar med oss av 
våra tankar och åsikter på ett sätt som vi inte gör i ett möte ansikte mot ansikte. 

2. Visuell anonymitet: Nätbaserad kommunikation ger en visuell anonymitet i avsaknad 
av visuella ledtrådar. Denna visuella anonymitet innebär att vi kan optimera det vi ”visar”, 
slipper oroa oss för hur vi ser ut och inte kan uppfatta andra människors spontana reak-
tioner på våra inlägg. I rätt sammanhang leder detta till att vi känner oss mer avslappna-
de och därför blir mer personliga. 

3. Tid för eftertanke: Även om dator-medierad kommunikation på ett sätt kan uppfattas 
som mer opersonlig ger asynkron kommunikation (dvs. kommunikation som sker obero-
ende av tid och plats) ibland en känsla av att saker och ting saktas ner och vi kan tänka 
efter när vi skriver utan att bli distraherade av annat. Vi kan också uppfatta ett välformule-
rat meddelande som att vi är speciellt uppskattade eftersom avsändaren har tagit sig tid 
att skriva det. 

Dessa tre faktorer tillsammans med vad som kallas impression management kan för-
klara att även dator-medierad kommunikation ibland kan vara ett rikare sätt att kommuni-
cera än genom fysiska möten. Impression management handlar både om att försöka få 
en uppfattning om de som vi kommunicerar med, och om hur vi konstant försöker påver-
ka andras uppfattning om oss själva (Goffman 1959). Kommunikation kan därför ses som 
ett informationsspel där vi försöker ta reda på saker om andra, samtidigt som vi funderar 
på vilket intryck vi gör på andra och hur mycket vi vill att andra ska få reda på om oss. 
Detta spel kan ses som ett sätt att underhålla relationer (Thurlow et al 2004).  

Exempel: Mejltystnad ett maktspråk? 

Läste någonstans att mejltystnaden är en ny trend, ett sorts maktspråk. Vi kan välja 

att osynliggöra andra genom att inte säga något alls, att helt enkelt strunta i att svara 
på mejl. Och visst är det så att vi säger en massa saker även när vi inte skriver mejl. 
Vi kommunicerar genom att vara tysta.  

Det finns flera exempel på situationer där mejltystnad används som maktspråk. 

För ett tag sedan berättade en kollega till mig (Ulla) om en händelse. Ulla hade hört 
klagomål på att handläggare inte fanns på plats under besökstider. Kunder hade fått 
vända om i dörren och det såg inte bra ut. I samma veva som Ulla hade hört klago-
målen hamnade hon vid samma fikabord som chefen för verksamheten. De kom att 
prata om besökstiderna. Någon timme senare kom ett mejl från en av de berörda 
handläggarna.  

Chefen hade påpekat klagomålet för honom och handläggaren var arg eftersom 
han upplevde att Ulla borde ha pratat direkt med honom i stället för med chefen.  Ul-
las tanke var aldrig att gå bakom ryggen på någon så hon skrev genast ett svar där 
hon förklarade sig, bad om ursäkt och försäkrade att det inte skulle upprepas. Ulla 
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fick aldrig något svar på sitt mejl. Hon möttes av mejltystnad. Några dagar senare 
skrev Ulla ett mejl i ett annat ärende till handläggaren. Ulla fick inget svar då heller.  

2.5. Att synkronisera medium med uppgift 
Teorin om mediernas synkronitet (Dennis & Valacich 1999) föreslår att det finns fem 
egenskaper hos ett medium som är viktiga att ha kunskap om för att kunna ta ställning till 
för att underlätta kommunikationen när människor arbetar i grupp. Dessa egenskaper är:  

1. Den första egenskapen är om det går att ge omedelbar och snabb återkoppling dvs. 
feedback.  

2. Nästa egenskap, variation av symboler, påverkar vilken information som är möjlig att 
kommunicera.  

3. Den tredje omständigheten, parallellitet, avser antalet möjliga samtidiga och på 
samma gång effektiva samtal som kan pågå parallellt.  

4. Den fjärde egenskapen
1
 handlar om det är möjligt för avsändaren att gå tillbaka till 

meddelandet och, om så behövs, finjustera det innan det sänts.  

5. Den sista egenskapen
2
 har att göra med om ett meddelande kan användas på nytt. 

”Rikast” medium är enligt denna teori det medium som har den uppsättning egenska-
perna som krävs i en specifik situation och i ett visst socialt sammanhang, för att de indi-
vider som ingår i denna ska kunna utföra genomföra en viss uppgift. Fysiska möten är 
därför inte alltid den ”rikaste” kanalen för kommunikation, eftersom vilket medium som är 
det effektivaste i en viss situation beror på vilka egenskaper som är viktigast för kommu-
nikationen i en viss situation.   

Grundläggande kommunikationsprocesser i grupper 

I alla arbetsuppgifter ingår två grundläggande kommunikationsprocesser enligt Dennis 
och Valacich, överföring av information och konvergens dvs. att medlemmarna i gruppen 
är överens om hur informationen ska tolkas. Beroende på vilken process som är viktigast 
i en viss uppgift, kan olika medium underlätta processen mer eller mindre eftersom de har 
olika kombinationer av egenskaper.  

Graden av i vilken utsträckning medlemmarna i gruppen arbetar med samma arbets-
uppgift vid samma tillfälle dvs. har samma fokus är viktigt att klargöra. För att kunna göra 
detta måste medlemmarna välja rätt medium i en viss situation som har de rätta egen-
skaperna för att stödja gruppens effektivitet och välbefinnande samt stödja individerna. 

Beroende på om informationsutbytet följs av en diskussion om dess innebörd, där må-
let är att överföra information, men alla medlemmar i en grupp behöver inte vara överens 
om dess innebörd (överföring av information), eller om det är viktigt att gruppens med-
lemmar är överens om informationens innebörd och dessutom är överens om att de har 
samma uppfattning om informationens innebörd (konvergens), är ett medium med låg 
eller hög synkronitet att föredra. Dennis och Valacich presenterar följande slutsatser som 
kan ge en viss vägledning för val av medium: 

1. Om gruppens kommunikationsprocess har konvergens som mål, dvs. att medlem-
marna i gruppen är överens om hur informationen ska tolkas, krävs ett val av medium 
som ger en hög synkronisering dvs. hög grad av feedback och låg parallellism, för att 
en effektiv prestation ska uppnås. 

2. Om gruppens kommunikationsprocesser har överföring av information som mål leder 
val av medium med låg synkronitet dvs. låg grad av feedback och hög parallellism, till 
effektivt genomförande av arbetsuppgiften. 

3. Ett mediums möjliga symbolvariation påverkar bara prestationen om ett behov av 
symboluppsättning inte är tillgängligt. 

                                                      
1
 Det engelska begreppet i orginaltexten är rehearsability som här har översatts till ”gå igenom”. 

2
 Det engelska begreppet i originaltexten är reprocessability som här har översatts till ”återanvändas” 
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4. Användning av medium där användaren kan gå tillbaka och justera i meddelandet 
leder till effektivare prestationer. 

5. Om gruppens kommunikationsprocesser har som mål att överföra information är ett 
medium som understödjer återanvändande av tidigare meddelanden till en högre 
prestation. 

Exempel: Kommunikation i en mogen organisation kontra en organisation i 
uppstartsfasen 

Den mogna organisationen 

Familjeföretaget byggdes upp av en man, och lyckades följa utvecklingen inom sitt 
område och har idag 30 år senare har företaget 500 anställda.  

Företaget, uppdelat i ett antal bolag, är verksamt inom IT-branschen och ligger 
därmed i framkant när det gäller användning av mejl och intranät. Inom bolagen 
skickas veckomejl inom grupperna och från ledningen används mejl för att informera 
de olika bolagen om vad som sker, hur bolagen utvecklas och vilka planer som finns 
för . Inom bolagen har man ”riktiga” möten där ansvariga chefer informerar om vad 
de anställda behöver veta. 

Informationsflödet följde en röd tråd både när det gällde innehåll och hur man in-
formerade. Som nyanställd fick man under introduktionen reda på vad de olika bola-
gen gör och genom detta kunde man sedan slussa vidare kunder till rätt bolag och 
rätt avdelning inom bolaget. Det fanns ett system för hur externa mejl och telefon-
samtal skulle tas om hand och det fanns dessutom en växel som tog hand om alla 
inkommande samtal och slussade vidare de som ringde till rätt mottagare. Ett företag 
med ordning och reda med andra ord.  

Organisation i introduktionsfasen 

Vi var så få till en början så att vi ropade över skrivbordet om det var något. Vi åt fru-
kost tillsammans, dessa frukostmöten utgjorde inledningsvis de enda mötena där 
frågor togs upp spontant.  

Efter ett tag anställdes fler personer och då samlades personalen varje fredag 
och hade informationsmöten. På ett år hade personalen femdubblats och vi började 
bli uppdelade i fler grupper och avdelningar, inköp, sälj, marknad mm. Det var fortfa-
rande fredagsmöten, men det fanns inga riktlinjer för den interna mejlen. 

Efter två år var vi under en period närmare 150 anställda och med fler rutiner än 
förr, dock kännetecknades verksamheten av mer kaos än tidigare. Frukostmöten på 
fredagarna blev snart ett minne. Det var mycket ”släcka bränder”. Affärssystemet var 
inte alls anpassat efter den nuvarande orderingång, alla jobbade för att lösa de situa-
tioner som uppstått tillsammans och fortfarande var de flesta vid gott mod.  

Även då alla visste om att vi befann oss mitt i ett kaos och ett växande företag 
som var fantastiskt, så var kommunikationen internt obefintlig. Det var ofta en en-
vägskommunikation, det kom ett mejl där det sto: - Gör detta! Då visste man också 
att det måste göras, men man hade aldrig tid att prata om situationer som uppstod.  

Med mina erfarenheter från tidigare jobb försökte jag förmedla vad som behövde 
göras för att minska kaosnivån och till viss del lyckades jag. Eftersom företaget be-
fann sig i en växtfas behövde rutiner skapas och strukturen ses över. För sent struk-
turerades företaget med tydliga ansvarsgränser osv. Men personalen hade redan 
tröttnat, de slutade, var överansträngda, missmodiga och hade ingen att vända sig till 
förutom VD:n. 

2.6. Teorin om medium och naturlig kommunikation 
Kock (2005) försöker förklara varför forskare som förespråkar IRT och dess kritiker kom-
mer fram till helt olika saker. Hypotesen bakom teorin om ett mediums naturlighet är 
kopplat till sociala teorier om beteende som har sina rötter i Darwins evolutionsteori. Kock 
konstaterar att vi, som människor, har förlitat oss på synkron (samtidig) kommunikation till 
99 % under vår evolutionära utveckling.  

Forskning har, enligt Kock, visat att vi har utvecklat en komplex väv av ansiktsmuskler, 
sammanlagt 22 på varje sida av ansiktet som ger oss möjlighet att generera mer än  
6 000 kommunikativa uttryck. Naturlig kommunikation är detsamma som kommunikation 
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ansikte mot ansikte enligt Kock, och om vi använder ett kommunikationsmedium som inte 
är i närheten av detta leder det till en obalans. Denna obalans har naturligtvis konsekven-
ser eftersom våra hjärnor är programmerade genom evolutionen. Ju högre obalans vi 
upplever i kommunikationen, desto lägre är naturligheten i den använda kommunika-
tionskanalen. I naturlig kommunikation ingår fem nyckelelement:  

 En hög grad av fysisk närvaro i tid och rum där det är möjligt att se och höra var-
andra 

 En hög grad av synkronitet, där vi lätt kan dela med oss av kommunikativa stimuli 

 Förmåga att förmedla och observera ansiktsuttryck 

 Förmåga att använda och tolka kroppsspråk 

 Förmåga att lyssna till det som sägs  

Kommunikation via elektroniska medium fyller en funktion i dag anser Kock, eftersom 
vi behöver ett sätt att kommunicera utan att vara i samma plats vid samma tidpunkt, och 
vi behöver något slags arkiv att gå tillbaka till för att komma ihåg vad som kommit över-
ens om. Vi behöver ett elektroniskt medium som till vissa delar liknar kommunikation 
ansikte mot ansikte, men samtidigt har den fördelen som vissa kommunikationsmedium, 
som exempelvis mejl, har.  

2.6.1. Psykologiska anpassningsmekanismer 

När ett medium för kommunikation väljs kommer detta att ha en effekt på tre sinsemellan 
beroende psykologiska anpassningsmekanismer som är en konsekvens av den evolutio-
nära utvecklingen, enligt Koch. 

Kognitiv ansträngning 

Den första anpassningsmekanismen är kognitiv ansträngning eftersom vår hjärna har 
anpassats till de tidigare nämnda, fem viktigaste nyckelelementen genom evolutionen. 
Med kognitiv ansträngning avses här summan av den mentala aktiviteten som är involve-
rad när vi kommunicerar. Elektronisk kommunikation ökar graden av kognitiv aktivitet och 
Kock fann att när kommunikationen handlade om komplexa gruppuppgifter, kunde 10-18 
gånger mer information delas vid ett möte ansikte mot ansikte, än om deltagarna använ-
de mejl. Exempelvis tog utbytet av 600 ord ansikte mot ansikte mellan två personer 6 
minuter men 60 minuter då mejl användes. 

Behovet av ledtrådar 

Den andra anpassningsmekanismen har att göra med att kommunikation ofta är tvetydig. 
Vi söker därför efter ledtrådar för att göra det möjligt att förstå ett budskap, och vi söker 
automatiskt efter de ledtrådar som vi är vana att hitta i kommunikation ansikte mot ansik-
te. När vi inte hittar det vi söker försöker vi fylla i vad som saknas och detta leder ofta till 
feltolkningar enligt Kock och ökar kommunikationens tvetydighet. Ett exempel på detta är 
den empiriska iakttagelsen att feedback, särskilt sådan som handlar om konstruktiv kritik 
som ofta används effektivt i interaktionen ansikte mot ansikte där den tillsammans med 
andra icke-verbala signaler förtydligas och mjukas upp, tolkas på ett annat sätt och ofta 
som mer kritisk och okänslig om den kommer i form av ett mejl.  

Behovet av fysiologisk stimulans 

Den tredje anpassningsmekanismen är fysiologisk stimulans till exempel spänning och 
njutning. Vid elektronisk kommunikation finns det inte mycket utrymme för positiv fysiolo-
gisk stimulans och därför finner de flesta användare att e-kommunikation är tråkigare än 
kommunikation ansikte mot ansikte. Intressant är dock att notera Kock har funnit att 
minskad fysisk stimulans har en positiv effekt på arbete i grupper eftersom en grupp är 
mer engagerad och fokuserad vid elektronisk, uppgiftsorienterad kommunikation än när 
det kommunicerar ansikte mot ansikte.  Förutom att vara fokuserad på uppgiften, brukar 
medlemmarna vid elektronisk kommunikation inte ägna sig åt pseudokommunikation på 
samma sätt som ofta är vanligt förekommande på möten ansikte mot ansikte. Individerna 
kompenserar för bristen på det som kännetecknar naturlig kommunikation genom att 
bättre tänka igenom sina bidrag så att innehållet blir mer fokuserat.  
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Konsekvenser 

Koch betonar att ansikte mot ansikte är det medium som sannolikt leder till minst kognitiv 
ansträngning, minst tvetydighet i kommunikationen och ger mest fysiologisk stimulans. 
Detta är en konsekvens av att vi har använt ansikte mot ansikte som medium för kommu-
nikation under vår evolutionära historia. E-kommunikation gör att gruppmedlemmar asyn-
kront kan generera mer information och därmed får tillgång till betydligt mer information 
än i interaktionen ansikte mot ansikte. Koch anser också att detta massiva informations-
flöde kommer att leda till problem med ett informationsöverflöd i organisationer. 

En helt annan studie 

En nyligen presenterad studie (Dehane et al 2010) visar att när vi lär oss att läsa föränd-
ras hjärnans funktion på flera områden. Det spelar ingen roll om individen lär sig att läsa 
som barn eller vuxen. I studie ingick 63 deltagare; 10 analfabeter, 22 hade lärt sig läsa 
vid vuxen ålder och övriga deltagare som utgjorde kontrollgruppen. Deltagarna utsattes 
för olika visuella och auditiva stimuli, och hjärnaktiviteten kartlades med hjälp av magnet-
kamera. I studien kom man bland annat fram till att de som var läskunniga, oberoende 
om de hade lärt sig läsa som barn eller inte, reagerade svagare på ansikten jämfört med 
analfabeter. Förmågan att reagera på bilder av hus och verktyg var samma i båda grup-
perna. 

Varför blir det så här? Jo, det verkar som om läsförmågan använder hjärnkretsar som 
ursprungligen har använts till annat, varvid förmågan att uppfatta ansikten och läsförmå-
gan konkurrerar om samma utrymme i hjärnan. 

3. Vilka egenskaper har olika medium? 

Frågan är om ett medium har olika egenskaper eller om vi tillskriver dem vissa egenska-
per? Denna fråga är berättigad och har också ställts i forskningssammanhang. Något 
svar på frågan har dock inte presenterats, men med utgångspunkt från de teorier som har 
redogjorts för i föregående avsnitt är det möjligt att göra en lista över egenskaper som 
nämnts. Vi måste dock ta hänsyn till följande: 

 Vi ändrar uppfattning om ett visst medium över tid 

 Vi förhåller oss olika som individer, grupper och organisationer till olika medium 

 Vi anpassar oss till det sammanhang som vi befinner oss 

 Vi är aktiva och påverkar tekniken så att den kan hjälpa oss att uppnå våra mål 

 Tekniken förändras, dels genom att tekniken i sig utvecklas men också genom att 
vi genom vårt agerande påverkar tekniken 

När vi som individer inser att vi inte når våra kommunikationsmål är det ofta enklare 
och snabbare att ändra vår strategi, dvs. vi kan välja ett annat medium för att nå vårt mål, 
än när vi på organisationsnivå inser att vi inte har lyckats med våra kommunikationsambi-
tioner. Komplexiteten i kommunikationen ökar med antalet individer bland annat beroen-
de på att individer har olika mål med kommunikationen, men också har olika syn på och 
uppfattning om på vad som är ”rätt” medium i den interna kommunikationen. Gör vi med-
vetna val som bygger på kunskap och insikt om vad vi försöker uppnå genom att välja det 
medium som vi väljer, eller hakar vi på den aktuella trenden?  

Med egenskaper menas här faktorer som är utmärkande för ett medium. Dessa fakto-
rer kan vara både konkreta som fysiska egenskaper, mer abstrakta som psykologiska 
eller en mix av dessa två. 

Exempel: Att ha många bollar i luften 

Jag anser mig själv vara ytterst effektiv och att jag kan hantera många bollar samti-
digt (som det så fint heter i alla jobbannonser) men jag känner att det börjar bli för 
mycket. Jag har ett krävande arbete där min arbetsgivare kräver att jag ska tillgodo-
göra mig all information själv, vårt intranet är sprängfyllt av information, men det är 
svårt att hitta. Jag ska ständigt vara on-line och kunderna ska ständigt kunna nå mig, 
både via mejl, mobiltelefon och vanlig telefon. 
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3.1. Vad bör övervägas för val av ”rätt” medium? 

I detta avsnitt redogörs för ett antal faktorer, egenskaper eller mänskliga förhållningssätt 
som är viktiga att tänka igenom för att uppnå en fungerande intern kommunikation. Med 
intern kommunikation avses här både den formella och informella kommunikationen. Den 
formella kommunikationen styrs av mer eller mindre formaliserade regler och fokuserar 
på innehåll dvs. det som är organisationens kärnverksamhet och är kopplad till organisa-
tionsstrukturen och är därför antingen horisontell, vertikal eller diagonal. Tidigare nämn-
des att den formella interna kommunikationen hade tre funktioner (se avsnitt 1) och att all 
kommunikation som inte kan definieras som formell är informell. 

3.2. Tillgänglighet 

Tillgänglighet kan delas in i dels fysisk tillgänglighet dvs. att användarna har tillgång till ett 
medium och dels i psykologisk tillgänglighet dvs. om användningen av ett medium är 
förknippat med trösklar för användande eller inte. 

Om den fysiska tillgängligheten är viktig eller inte, kan förklaras med hjälp av teorin 
om den kritiska massan som är utvecklad av Markus (1990) och bygger på tanken att ett 
kommunikationssystems värde för den enskilde användaren ökar med antalet användare. 
Anledningen till att det är viktigt med en kritisk massa av användare, är att nyttan med 
mediet ökar ju fler användare som går att nå. I exemplet nedan är det valda mediet fy-
siskt tillgängligt, men det finns psykologiska spärrar som gör att det tar tid att skapa nya 
beteendemönster hos medarbetarna. 

Exempel: Vem läser vad? 

Nackdelarna med att lägga ut information på intranätet är att det oftast är mycket få 
som går in och läser informationen. Det har dock visat sig att sprids den inte på an-
nat sätt så har fler och fler börjat gå och läsa på intranätet. Att inte kunna hitta sam-
ma information på flera ställen har höjt trovärdigheten vilket också har inneburit färre 
missförstånd. 

Det är också viktigt att den fysiska tillgängligheten innebär att åtkomsten för den en-
skilde användaren är enkel. Ibland händer det att trots att tekniken är logisk i sitt sätt att 
fungera, upplever vi inte att den är det. Ibland följer vi anvisningarna för nya tekniska 
plattformar och ändå hamnar vi helt fel. Problemet är att vi inte förstår varför och om vi 
då, i grunden, har en negativ uppfattning om vad tekniken bidrar med i verksamheten kan 
reaktionen bli som beskrivs i exemplet nedan: 

Exempel: Förlorad i cyberspace 

Kolleger: Jag gjorde som det stod i dokumentet: "klickade på länken" och hamnade 
någonstans ute i cyberspace. I fortsättningen skulle jag vara tacksam om jag inte fick 
mejl av denna sort. Jag har sagt det förut men det förtjänas än en gång: vi utnyttjar 
IT-möjligheterna som står till buds långt utöver vad som behövs. 

Den psykologiska tillgängligheten handlar om flera saker. Den teknik som användarna 
själva anser kan bidra med något positivt, är lättare att ta till sig, än om någon annan har 
identifierat ett behov. Vissa av oss är mer nyfikna och kanske lite mer frimodiga när det 
gäller ny teknik än andra.  

3.3. Asynkront/synkront   

 Alla medium kan grupperas in i minst ett av fälten i figuren nedan: 

 Samma tid Olika tider 

Samma plats Synkron  
tid/plats 

Synkron plats/ 
Asynkron tid 

Olika platser Synkron tid/ 
asynkron plats 

Asynkron  
tid/plats 

Figur 6: Medium kan delas upp beroende på om de stödjer asynkron eller synkron kommunikation 
avseende tid och plats 
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En uppdelning som i Figur 6 handlar om att värdera graden av frihet i ett visst medi-
um. Beroende på hur ett medium används kan det placeras in i ett eller flera av fälten. 
Exempelvis mejl brukar kategoriseras som asynkront både avseende tid och plats, vilket 
är en av anledningarna till att mejl har fått en näst intill ohotad plats i den organisatoriska 
kommunikationen. Det fysiska mötet ansikte mot ansikte är det enda sättet att mötas 
synkront både när det gäller tid och plats. 

3.4. Feedback/feedforward 

Möjligheten att ge och ta emot feedback har nämnts som en viktig faktor för en rik kom-
munikation. Feedback är viktig i många situationer dock inte alla. Skillnaden mellan in-
formation och kommunikation avgör hur viktigt det är. Feedback är central i all mänsklig 
kommunikation bland annat för att den gör det möjligt att korrigera eller komplettera ett 
meddelande och är dessutom viktig för människors motivation i en kommunikationspro-
cess. Feedback kan dels handla om de mer eller mindre subtila signaler som kommer 
fram i kommunikationen ansikte mot ansikte och dels om återkoppling i form av text i den 
skriftliga kommunikationen för att klargöra hur ett meddelande tolkas. 

Återkoppling är också ett redskap för mer omfattande utvärdering av arbetsprestatio-
ner och beteende. Att ge en värderande feedback är ibland förenat med vissa problem då 
det är både svårt att ge konstruktiv feedback som är både positiv och negativ, men fram-
för allt är det också svårt att ta emot feedback. Tanken med feedback är ofta att upp-
muntra positiva prestationer men fokus blir ofta på det som inte har fungerat så bra. Ris-
ken finns att feedback påverkar motivationen i negativ riktning, även om det inte alls var 
avsikten.  

Ett kompletterande alternativ till feedback är feedforward ett begrepp som inte nämns 
så ofta, men kan spela en central roll i kommunikationen. Feedforward handlar om att ge 
positiva förslag riktade mot framtiden, i stället för att fokusera på det negativa som redan 
har hänt (Goldsmith 2003). Feedforward är något som kan vara en del av inledningen i en 
kommunikation. När vi talar ansikte mot ansikte kan vi förklara med ord, kroppsspråk och 
gester vad det är vi förväntar oss av den andra parten. Vi ser också hur den andra parten 
reagerar och kan justera, komplettera eller förklara vårt budskap allt eftersom. I den da-
tor-medierade kommunikationen har vi vanligtvis inte kontroll på hur mottagaren utan 
måste förlita oss på att det vi skriver uppfattas på det som sätt som vi har för avsikt. 
Feedforward kan medverka till att begränsa möjliga tolkningar av det vi skriver genom att 
vi talar om varför vi har skickat ett meddelande och vad vi har för förväntningar på motta-
garen. Att ställa upp mål på olika nivåer i organisationen är ett exempel på feedforward. 

3.5. Sociala ledtrådar 

Visuella ledtrådar ger oss information bortom orden. Vi kan följa minspel, kroppsspråk 
och läsa av identitetsmarkörer. Genom de visuella ledtrådarna får vi reda på mer än om 
vi enbart har tillgång till orden. Auditiva ledtrådar är värdefulla för att förstå nyanser i 
språket, uppfatta ironi, skämt och sinnestämningar etc. Utan denna information måste vi 
tolka orden utifrån en begränsad information. ”Datorer kan inte avlyssna tonfallet i ett svar 
eller se lögnen i någons ögon” konstaterar försvarsadvokaten i thrillern Gatans lag (Con-
nelly 2010:272) när han står inför val av jury och väljer att lita på sin instinkt i stället för 
moderna datorprogram för analys. 

När människor inte har tillgång till sociala ledtrådar fokuserar de mer på orden än på 
relationen enligt Sproull och Kiesler (1998). Om detta är bra eller dåligt beror på sam-
manhanget. Ibland är det en fördel att diskutera en fråga avskalad från visuella eller audi-
tiva ledtrådar, eftersom fokus då bli mer på uppgiften än på relationen och det som hän-
der i samspelet mellan individerna. 

Flest sociala ledtrådar har vi tillgång till i det fysiska mötet. I en studie som bygger på 
data insamlade genom benchmarking och analys av en enkät där 2 600 kommunikatörer i 
företag runt om i världen blev resultatet att det sociala medium som användes mest i 
organisationer var online video (52,6 %), tätt följt av bloggar (51,9 % och ”instant messa-
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ging” dvs. någon form av chatt (47 %) (Melcrum 2010). Att online video kom på första 
plats kan förklaras av att en video förmedlar många sociala ledtrådar. En video eller en 
film kan ge förmedla ett rikt budskap och behöver inte vara ordrikt för att nå fram till mot-
tagaren.  

Ibland kan människor av olika anledningar tycka att social interaktion är förenat med 
för stor anspänning, och då kan avsaknad av sociala ledtrådar göra att de vågar vara mer 
öppna. Sproull och Kiesler (1998) konstaterade att till exempel människor som är tillba-
kadragna och därför har svårt att dela med sig av sin begåvning och kunskap kan komma 
bättre till tals i digital kommunikation. Se också avsnitt 2.4.1. Hyperpersonlig kommunika-
tion, för fler förklaringar varför avsaknad av sociala ledtrådar kan vara en fördel. 

3.6. Muntligt, skriftligt och e-språk 

Vi uttrycker oss inte på samma sätt i tal och skrift vilket enligt Lindström (2003) beror på 
att tal och skrift helt enkelt är två olika språk som följer olika ”regler”. Det talade språket 
är fullt av oavslutade meningar eftersom vi ser när människor förstår vad vi säger, och att 
då fullfölja en mening för att den ska bli korrekt är slöseri med tid och kraft. I stället hop-
par vi glatt över till något annat, enligt Lindström, och fortsätter obekymrat prata på därför 
att det egentligen inte finns meningar i talspråket på samma sätt som i skriftspråket. Be-
kräftelsen från omgivningen genom till exempel nickar, hummande och ord gör att vi vet 
om vi är förstådda eller inte.   

Skriftspråket följer ett antal regler och har gett oss en möjlighet att dela med oss av 
tankar och idéer oberoende av tid och rum, men också att mångfaldiga våra texter. Det 
skriftliga språket måste vara mycket tydligare än det muntliga eftersom eventuell feed-
back kommer att dröja – om den kommer. Därför regleras skriftspråket av ett antal regler 
som syftar till att det vi skriver också ska bli förstått på det sätt som är avsikten. Lindström 
konstaterar att skriften är ett system som har som syfte att vi ska kunna skriva och läsa, 
men (2003 s. 55): 

När man pratar med en människa är det verbala språket bara en del av utbytet, man 
kommunicerar också väldigt mycket med gester, kroppsspråk, miner, betoningar, pa-
user, framhävanden av vissa ord, ibland t o m genom att inte säga något alls. Nästan 
ingenting av detta går att överföra till skriften – i slutändan blir det en handfull tecken, 
om än anspråksfulla. Punkt betyder längre paus, komma en lite kortare paus, utrops-
tecken står för extra kraftig betoning. Och så vidare. Det är ändå blekt, trots en förfat-
tares förmåga att ”skapa en röst” i texten. När vi talar kan vi i ett enda ord med vårt 
tonfall lägga in vädjan, glädje, ironi, ömhet, kylighet, förakt, beundran och längtan. 
Den möjligheten existerar inte när vi skriver. 

Skriftligt tal följer med andra ord andra regler än de regler vi använder när vi formule-
rar oss muntligt. Intressant är att flera forskare har konstaterat att vi har en tendens att 
använda ett språk som är mer likt vårt talspråk än vårt skriftspråk när vi kommunicerar 
med hjälp av datorer. På något vis har det i detta sammanhang blivit accepterat att i viss 
utsträckning strunta i konventionerna för hur skriftlig text ska utformas. En anledning kan 
vara att vi inte tycker att det spelar så stor roll hur vi skriver eftersom det viktiga är att vi 
kan kommunicera snabbt som till exempel när vi chattar eller skriver ett mejl.  En konse-
kvens av detta är att vi bör komplettera uppdelningen muntligt/skriftligt med en kategori 
till; e-språk dvs. skriftliga nätmeddelande som präglas av det talade språket. Dessutom är 
det viktigt att vara medveten om att det e-språk som används i privata sammanhang kan 
ställa till problem om det används i organisatoriska situationer, speciellt om kommunika-
tionen är formell. 

3.7. Parallellism  

Om ett medium har hög eller låg parallellism beror på hur många diskussioner vi kan ha 
på gång samtidigt. Utan att värdera innehållet i diskussionen kan vi genom att använda 
vissa medium hålla igång flera parallella samtal samtidigt. Ett möte ansikte mot ansikte 
mellan två personer handlar om en diskussion, ett möte och är ett exempel på ett medi-
um med låg parallellism.  
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En chatt kan handla om att två personer diskuterar en sak, men också att flera perso-
ner diskuterar något. Samtalet kan utvecklas från att vara ett samtal till att bli flera paral-
lella samtal om någon tar upp en ny tråd och några deltagare hellre går vidare och disku-
terar denna än att fortsätta det ursprungliga samtalet. Att bygga en gemensam wiki där 
alla kan redigera och ändra innehållet innebär att flera diskussioner kan pågå samtidigt 
dvs. graden av parallellism är hög. Mejl är ett annat medium med hög parallellism. 

3.8. Redigeringsbarhet   

Beroende på hur vi väljer att kommunicera kan graden av redigeringsbarhet vara mindre 
eller större. I samtalet ansikte mot ansikte kan vi inte redigera vårt meddelande även om 
vi med hjälp av olika sociala ledtrådar kan korrigera det vi har sagt. Det sagda ordet kan 
förtydligas men går i grunden inte att ta tillbaka, vilket kan skapa problem om det som 
sagts upplevs som kränkande. 

Samma gäller chatt-konversationer där det inte heller går att ta tillbaka det som är 
skrivet, till skillnad från mejl-diskussioner där vi kan läsa igenom vad vi har skrivit innan vi 
skickar meddelandet. Ett problem med mejl är dock att vi inte alltid läser igenom det vi 
skrivit, inte alltid ”ser” mottagaren framför oss när vi skriver, och därför inte har inlevelse-
förmåga nog att formulera oss så att det vi skriver inte uppfattas mer negativt än vad vi 
avser.  

Ett exempel: Redigering i gemensamma dokument 

Det största problemet med kommunikationen i distansarbetet var att enklare lösning-
ar som krävde mindre samarbete och interaktion valdes till fördel över lösningar som 
kunnat leda till dels ett mer synkat arbete, men också till ett nyttigt utbyte av kunskap 
och erfarenheter gruppmedlemmarna mellan.  

Den bakomliggande anledningen var en kombination av bristande engagemang 
och tidsödande och komplicerade beslutsprocesser. Det här med att samarbeta var 
så tidsödande var något jag under grupparbetet försökte hitta lösningar på, men utan 
någon direkt lyckas.  

Jag la fram förslaget att vi kunde använda MSN (direkt kommunikation över nä-
tet), men intresset var bristfälligt kanske därför att det skulle innebära att man bjuder 
in kollegor i vad som annars är ens privata sfär. Jag gjorde även stora ansträngning-
ar för att vi skulle kunna arbeta över google.docs som gör det möjligt för alla att skri-
va och justera i samma dokument över internet.  

På så vis hade vi kunnat vara uppdaterade genom att vi samlade alla dokument 
på ett ställe och kunde följa vad var och en hade gjort i stället för att skicka runt en 
herrans massa dokument, dels underlättat med fotnotssättningen och synkning av 
rubriker. Intresset för detta var större men det fallerade på den tekniska biten då ing-
en utom en fick dokumentet att fungera som de ville.  

3.9. Kopiering/skicka vidare 

Frågan om det är möjligt att skicka vidare ett meddelande eller inte är en viktig fråga. 
Vissa medium ger denna möjlighet, och dessutom är det fullt möjligt att redigera ett mot-
taget meddelande så att det ursprungliga meddelandet ändras. Dessutom är ett medde-
lande som skickas vidare ”out of context” vilket kan göra att den ursprungliga avsända-
rens intentioner inte är tydliga.  

Denna egenskap är bra men kan också ställa till problem då meddelande skickas vi-
dare utan urskiljning. När vi kommunicerar ansikte mot ansikte kan vi i och för sig återbe-
rätta ett samtal. I återberättande ingår en tolkning av vad som sagts och med tanke på 
vår begränsade förmåga att komma ihåg exakt vad som sagts och även att ta med de 
sociala ledtrådarna, har de flesta av oss en inbyggd skepsis mot den här typen av andra-
hands information. En chatt kan i vissa program sparas och skickas vidare, ett mejl är 
enkelt att skicka vidare etc. Ibland är detta en utmärkt egenskap och ibland inte. Det vik-
tiga är att veta om det medium vi väljer, innebär att det vi skriver kan spridas utom vår 
kontroll och anpassa det vi skriver till detta. 
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3.10. Återanvändbarhet/arkivering    

Att kunna gå tillbaka till skickade meddelande kan vara en fördel, dels för att vi då blir 
uppdaterade om vad vi har skrivit och dels för att samma formuleringar kan användas 
igen. En anledning till att mejl har blivit så populärt i organisationer är bland annat denna 
egenskap, även om det innebär att alltför många mejl sparas och skapar stora krav på 
minnesutrymme på mejlservrarna. Återanvändbarhet är ofta kopplat till skriftliga medde-
lande men även till exempel videoinspelningar kan återanvändas. 

3.11. Kommunikationshastighet 

Kommunikationshastighet handlar framför allt om hur snabbt det är möjligt att föra över 
en viss mängd information.  Ett exempel är skillnaden mellan att skicka iväg ett mejl jäm-
fört med att skicka ett vanligt brev. Intressant är också att fundera på om skillnaden i has-
tighet mellan det skrivna och det talade ordet, där det går betydligt snabbare att förmedla 
något muntligt än att försöka formulera samma sak skriftligt utan att det uppstår följdfrå-
gor.   

Kommunikationshastighet handlar om hur mycket information som rent fysiskt eller 
elektroniskt går att överföra och inte hur vi uppfattar ett medium. Om vi tar telefon som 
exempel är det en snabb kanal rent praktisk, under förutsättning att den vi söker är till-
gänglig. Mejlen är ett annat exempel på en teknik som snabbt levererar våra meddelan-
den, men frågan är hur snabbt vi får svar på de eventuella frågor vi har. Forskning har 
visat att eftersom vi vet att det går att få snabba svar, är det vanligt att vi förväntar oss att 
få det samtidigt som det skapar outtalade förväntningar på att vi ska agera relativt omgå-
ende på inkommande mejl, vilket kan leda till att mejlen förknippas med stress (Sjöqvist 
2008). 

3.12. Kommunikationskostnader  

Alla kommunikation är förenat med kostnader. Frågan är vilka kostnader och hur vi ska 
mäta dem? En investering i ett system för kommunikation och information har en pris-
lapp. Frågan är om denna prislapp säger något om vad en investering för med sig för 
kostnader? Som tidigare har nämnts är det vanligt att man har en idé om vad en invester-
ing i ny teknik kommer att innebära när det gäller effektivisering av olika flöden, den för-
sta nivån enligt Sproull och Kiesler (1998), men mindre vanligt är att man har en idé om 
vilka effekter ny teknik har på de sociala systemen, den andra nivån.   

En rubrik i Veckans Affärer (Nilsson 2008) var: ”Ett litet knapptryck och vips är hela 
huset informerat, men till vilket pris?” Jackson (2009) genomförde en undersökning i ett 
engelskt företag med 2 850 anställda och genom använda formeln nedan kom Jackson 
fram till att kostnaden per dag var 500 000 SEK enbart för att läsa inkommande mejl. För 
att denna kostnad ska kunna värderas måste en analys göras för att kartlägga vad mejlen 
bidrar med. 

Kostnad för att läsa mejl = (t1 + t2)*w*n där: 
t1 = Tiden som det tar att läsa alla inkommande mejl i minuter  
t2 = Tiden som går åt för att återgå till det som man gjorde innan  
w = Genomsnittslön per minut för en anställd  
n = Antalet anställda i organisationen 

Att kommunikation är förenat med kostnader om vi ser till den tid som tas i anspråk vet 
vi alla. Även här är det svårt att fastställa vad det verkligen kostar även om Jackson i den 
redovisade studien ovan har gjort ett försök. Kommunikation är en förutsättning för att 
organisationer ska fungera, vi kommunicerar hela tiden mer eller mindre, vi väljer olika 
medium för att kommunicera etc. Några exempel på tidskostnader: 

 En implementering av ny teknik kan skapa kostnader i form av tid för att använ-
darna ska lära sig hur den fungerar. 

 Grupputskick via mejl tar många människors tid i anspråk. Ju fler mottagare som 
inte är direkt berörda av innehållet desto större blir kostnaderna. 
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 Struktur i till exempel ett intranet är en utmaning eftersom det som är logiskt för 
en person inte är det för någon annan och detta medför det tar tid att hitta det 
som söks. 

3.13. Kvantitet/omfattning 

Ibland har vi behov att dela med oss av omfattande information. Många elektroniska me-
dium tillåter att vi delar med oss av stora mängder information. Att hantera dessa mäng-
der innebär dock en av de stora utmaningarna på individuell nivå, företagsnivå och kan-
ske även på samhällsnivå. Kanske en av de största utmaningar vi står inför, konstaterade 
två forskare vid University of California, Lyman och Varian redan år 2000. 

Lyman och Varian (2003) försökte uppskatta storleken på den information som skapas 
varje år och konstaterade att Internet är den nyaste kanalen för informationsflödet och 
den kanal som växer snabbare än alla tidigare medium dvs. radio, tv, och telefon. Studien 
speglar utvecklingen under 2002 och någon liknande studie har inte genomförts senare 
av Lyman och Varian, men vi kan nog förutsätta at utvecklingen av den information som 
finns tillgänglig på Internet inte blir mindre, utan ökar i en näst intill oändlig omfattning. 

Exempel: Google och internet – en fiende? 

Jag har även konstaterat att Google och internet blev min största fiende under den 
processen, på internet är informationen obegränsad och du kan hitta information om 
ett ämne med tusen och tusen av infallsvinklar. Jag blev som besatt och tänkte att 
nästa infallsvinkel kanske är bättre eller passar mig bättre.  Förvirringen över att jag 
hade för mycket information ledde till att jag sökte mer information och vilken infor-
mation som var den rätta för mig. Jag satte aldrig stopp för informationsflödet. 

Ett vanligt medium för att dela med sig av omfattande information är mejl ofta i form av 
bifogade filer. Ett alternativ till detta är ett intranät eller någon annan form av gemensam 
plattform. I det personliga mötet är mängden information som vi kan dela med oss av 
begränsad även om den ofta är betydligt rikare.  

3.14. Kommunikationens/informationens karaktär 

Med informationens karaktär avses innehållet i informationen. Tvetydig information kräver 
t ex ofta förtydliganden för att bli begriplig. Rutinmässig information skiljer sig från infor-
mation som inte är av rutinkaraktär, personlig och känslig information skiljer sig från 
opersonlig information. Vissa medium kan förmedla nyanser och tydliggöra vad det är 
som förmedlas, medan andra inte kan det. En annan viktig aspekt är vad det är vi vill föra 
över. Är det text, siffror, bilder, röst eller något annat?   

3.15. Kommunikationens/informationens mål 

I ett organisatoriskt sammanhang är det många frågor som måste diskuteras för att den 
formella kommunikationen ska fungera som det är tänkt. Vissa av dessa punkter är också 
viktiga att beakta i den personliga kommunikationen i grupper eller mellan två individer. 
Om vi fokuserar på innehållet och/eller relationen kan valet av medium vara strategiskt, 
liksom om vi har som mål att föra över information eller skapa konvergens dvs. att vi är 
överens om innehållet i informationen och att vi är överens om att vi är överens. Andra 
viktiga frågor att ställa sig är hur bråttom vi har, hur mycket tid vi har till förfogande, om vi 
känner de personer som vi ska interagera med, och om vi förväntar oss att ha en framtida 
relation.   

Ett exempel: Hur skapa dialog mellan medarbetarna och ledningen?  

En kommunikativ utmaning är att skapa en dialog mellan ledning och medarbetare 
som leder till ett ökat engagemang. I det aktuella företaget finns huvudkontoret i 
Stockholm men verksamheten är utspridd över hela landet. Ledningen efterfrågar en 
kontinuerlig kommunikation med medarbetarna som inte bara består av information. 

Förutsättningen för en dialog är god då företaget satsar på att både ha en perso-
naltidning i tryck, ett bra intranät, e-möten varje kvartal och varje år åker ledningen 
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runt och besöker de olika verksamheterna. Med jämna mellanrum träffas samtliga 
anställda där de både arbetar och har roligt. 

Den kommunikativa utmaningen är alltså inte att nå ut med information till medar-
betarna. Utmaningen handlar snarare om att få till en bra dialog mellan ledning och 
medarbetare. Ett konkret problem som vi har är att få fler medarbetare att skicka in 
frågor och synpunkter till kvartalsmötena som sker som e-möte. Efter mötet finns 
också en öppen chatt med ledningen men det är väldigt få frågor som kommer in.  

En fråga som bör övervägas är vilken ambition man har för den interna kommunika-
tionen och informationen. Ambitionen måste ställas i relation till vad det är ska uppnås 
dvs. målet. Självklart finns det information som måste tillhandahållas på ett enkelt och 
lättillgängligt sätt. Beroende på målformuleringen måste man som organisation agera på 
ett sätt som förhoppningsvis leder fram till det som man vill uppnå. Ibland används be-
greppet värdetrappa synonymt med ambitionstrappa.  

Både värdetrappan och ambitionstrappan innehåller ofta tre nivåer. Den första nivån 
är (envägs-) information vilket kan vara en förutsättning för ökad kunskap och insikt, och 
förutsätter spridning men också uppmärksamhet. Den andra nivån är (tvåvägs-) kommu-
nikation vilket kan medverka till att skapa en förståelse och engagemang, och förutsätter 
feedback, feedforward och tydliga mål. Den tredje nivå är relationskapande vilket kan 
leda till åtagande och handling, och förutsätter dialog och en balans mellan makt och 
beroende. Det finns en nivå till och det är ingen information över huvud taget. Frågan är 
när denna nivå ska realiseras och på vilka grunder? 

För att kunna informera framgångsrikt måste man veta hur målgruppen ser ut, vem 
som är mest lämplig att förmedla det som ska förmedlas, veta vad man vill ha sagt dvs. 
vad är egentligen budskapet som ska förmedlas, välja rätt kanal/rätt medium för att nå 
fram och utvärdera att man har lyckats.  

Trots goda föresatser och kunskap om centrala frågeställningar inom området organi-
sationskommunikation är det inte säkert att ambitionerna lyckas. von Platen (2007) kon-
staterade att även de bästa ambitioner och väl genomförda informationsplaner kan leda 
till – ingenting eller i värsta fall till en ökad förvirring bland de anställda. Här kan andra 
faktorer spela roll enligt von Platen som i en intervju konstaterade följande: 

En förklaring är att det i alla organisationer finns intressekonflikter och kraftfulla 
psykosociala mekanismer i form av roller, identiteter och makt som kan spela ut den 
mest välplanerade kommunikation. En annan förklaring är att förändringar som berör 
medarbetare praktiskt och känslomässigt till viss del handlar om en personlig bear-
betning och omställning. Det är med andra ord inte enbart ett kommunikationspro-
blem som organisationen rår över. Ett annat spörsmål är vad som egentligen är möj-
ligt att åstadkomma med kommunikation. 

4. Avslutande reflektioner 

Sedan datoriseringens början har de flesta organisationer förbrukat ett antal generationer 
datorsystem vilket har inneburit att många beslut har tagits om att satsa eller inte satsa 
på allt det som har erbjudits av ny teknik. Organisationer har alltid varit intresserade av ny 
teknik för att rationalisera och förbättra organisationernas förmåga till kommunikation. Det 
primära kommunikationsproblemet idag är inte information saknas utan att det är svårt att 
hitta, tolka och sålla i den stora mängd som finns tillgänglig, och att försöka välja eller 
välja bort medium beroende på om de tillför något i ett organisatoriskt perspektiv eller 
inte. Svaret på frågan om ny teknik tillför något eller inte är inte enkel att hitta ett svar på. 

En reflektion av Philippe Borremans
3
 (Melcrum 2010:10) kan ses som en klok sam-

manfattning om ett nytt medium ska föras in som en naturlig del i den interna kommunika-
tionsplattformen eller inte:  

                                                      
3
 Chief Social Media Officer, Van Marcke Group of Companies 
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There‟s no point jumping on the social media bandwagon if you don‟t know which 
problems it will solve. There‟s no use in saying „we should be using internal blogs‟ 
when you don‟t have an application for those blogs. If it doesn‟t solve a problem there 
isn‟t a use – and I think this is the issue that the business case is missing in a lot of 
organizations. 

I inledningen i denna rapport konstaterades att den interna organisationskommunika-
tionen består både av den formella men också av den informella kommunikationen, och 
att det är en utmaning för organisationer att välja rätt kanal för den formella kommunika-
tionen inom de tre funktionerna: (1) den organiserande, (2) den relationsskapande och 
(3) den förändringsförberedande. Beroende på vilken funktion som fokuseras är det inte 
självklart vilket medium som bidrar med något positivt.  

Den första funktionen, den organiserande, omfattar allt som har att göra med koordi-
nation, kontroll och struktur att göra. Den organiserande kommunikationen handlar om 
hur det operativa arbetet ska genomföras, vem som ska göra vad, hur arbetet ska följas 
upp, vem som har vilket ansvar, vem som kontrollerar vad etc. För att kunna utföra arbe-
tet behöver medarbetarna vara uppdaterade på vad som händer i och utanför organisa-
tionen. Mellan valet fysiska möten och dator-medierad kommunikation kan med fördel en 
blandning av dessa utgöra ett bra val. 

Den relationsskapande funktionen är viktig, eftersom ett mål för en organisation är att 
organisationen ska vara en gemenskap för att medarbetarna ska kunna genomföra sitt 
arbete på ett effektivt sätt och också känna en social samhörighet. En gemenskap bygger 
på ett antal grundläggande antaganden och värderingar om vad som är viktigt i organisa-
tionen. När det gäller den första punkten, den sociala samhörigheten, är valet av medium 
en fråga om vad medarbetarna anser fungerar bäst och förmodligen är det en blandning 
av personliga möten och dator-medierad kommunikation. Det som brukar kallas värde-
rings- och kulturkommunikation är svår att kommunicera med hjälp av datorer. Grundläg-
gande etiska värderingar och syn på medarbetarna är något som bör komma fram i det 
personliga mötet och inte enbart i formella policydokument för att få en trovärdighet och 
genomslagskraft i organisationen. 

Den förändringsförberedande funktionen kräver en dialog i organisationen. Att initialt 
ta upp förändringar när det gäller mål, riktlinjer, ekonomi och organisationsförändringar 
via elektroniska medium brukar inte vara förenat med framgång. Eftersom en dialog är 
viktig vid avgörande förändringar brukar de personliga mötena ge mer utrymme för en 
dialog. Hur en organisation väljer att följa upp förändringar är en annan fråga. Många 
förändringsprocesser stannar av. Varför så är fallet kräver en analys dvs. någon form av 
utvärdering för att det förändringsarbete som initierades också kan avslutas. Den här 
sortens information om vad som faktiskt blev resultatet är ganska sällsynt i de flesta or-
ganisationer men är viktig eftersom den påverkar hur medarbetarna reagerar vid nästa 
förändringstillfälle. Utvärderingar av det här slaget kan med fördel kommuniceras digitalt. 

Ett viktigt steg mot en förbättrad organisationskommunikation är att kommunicera om 
hur vi kommunicerar, dvs. metakommunikation. Metakommunikation ska inte vara något 
som startas upp vid ett tillfälle och avslutas vid en senare tidpunkt. Kommunikation i or-
ganisationer pågår hela tiden och samtidigt som vi kommunicerar kan vi då och då reflek-
tera över vad vi gör - och gärna diskutera detta med de människor som finns i vår omgiv-
ning. Vi kan till exempel fråga hur vi kommunicerar, vad vi kommunicerar om, varför vi 
kommunicerar, vad resultatet blir av vår kommunikation, vilka medium vi väljer men ock-
så hur vi kan blir bättre på att kommunicera. 

Avslutningsvis, ett exempel som belyser problematiken med att vi får allt fler medium 
till vårt förfogande, på gott och ont. 

Exempel: Online och ajour 

I efterdyningarna av den första teknikutvecklingen så tror jag att de flesta av oss 
ändå förstått att det går att stänga av mobiltelefonen eller koppla ner datorn. Jag vill 
tro att de flesta av oss idag har ett språkbruk i mejlen som inte går över gränsen för 
vad som är socialt acceptabelt. Vad många däremot har svårt att erkänna är om man 



22 

 

inte riktigt behärskar all den teknik som skall hålla oss uppdaterade eller inte kan ”hit-
ta in i” de nya sociala medierna som omvärlden vill att vi skall befinna oss i. ” 

Stressen för medarbetarna blir stor. Var hittar jag alla Bloggar som jag borde ha 
läst? Går det att Twittra från min mobilmodell?  Hur gör jag för att prenumerera på 
alla artiklar som handlar om mitt arbetsområde och som håller mig ajour med det se-
naste? Hur laddar jag upp bilder på Facebook? Chefen vill att vi skall kommunicera 
via Yammer? Kanske inte bara medarbetarna, utan hela företaget, ägnar sig mer åt 
att finnas i den sociala medievärlden än åt det långsiktiga arbetet. 
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