
  

 

Tema: Effektivitet & Arbetsmiljö 

 

 

Framgångsrik kommunikation 
- kommunikativ kompetens i organisationen 1.0   
 

 

 

 

 
 

 

 

Eva Sjöqvist 
(Rapport okt 2011) 
Högskolan på Gotland 

Effektivitet Lämplighet 



  

 

FÖRORD 

Mänsklig kommunikation med eller utan datorer är ibland förenat med vissa svårigheter. 
Innebörden av ordet kommunikation varierar beroende på vem som försöker förklara och 
i vilket sammanhang det används. Redan inledningsvis vill jag konstatera att det är skill-
nad på information och kommunikation. Information handlar om innehållet i ett medde-
lande under det att kommunikation är en process.   

Hur många gånger har vi inte misslyckats med att förklara vad vi menar, blivit misstol-
kade, själva inte förstått vad någon annan försöker förmedla till oss etc.? Att enas om en 
gemensam bild av det vi försöker kommunicera ställer stora krav på individerna. Alla 
organisationer är beroende av en ständigt pågående kommunikation som får medlem-
marna i organisationen att arbeta åt samma håll. Kommunikation handlar inte bara om att 
informera utan om att genom en dialog i organisationen skapa en gemensam bild av den 
verklighet som alla medarbetare är en del. Organisationer är med andra ord beroende av 
kommunikation för att fungera effektivt och det finns till och med forskare som anser att 
utan kommunikation finns det ingen organisation (Weick 1995; 2001). En annan bild av 
vad kommunikation är, sett ur ett maktperspektiv vilken ställer etiska frågor i centrum 
erbjuder Lind Nilsson (2010:79): ”Utifrån ett maktperspektiv innebär kommunikation att 
något medvetet eller omedvetet sker som kan inkludera eller utesluta människor. Det kan 
handla om styrning och manipulation, information eller desinformation.”  

Att tala om kommunikation brukar resultera i att människor blir uttråkade för kommuni-
kation är något som vi alla är experter på och något som vi ägnar oss livet igenom. Vissa 
hävdar att vi också blir lite förvirrade när kommunikation kommer på tal eftersom det är 
ett spretigt ämne och verkar handla om allting som vi människor håller på med. Utgångs-
punkten i denna rapport är att kommunikation är en viktig del i livets pussel.  

I rapporten redogörs för vad som menas med kommunikativ kompetens i en organisa-
tion ur ett kommunikationsteoretiskt perspektiv, där fokus är på svårigheten att balansera 
effektivitet och lämplighet i strävan efter att uppnå uppsatta mål som också inkluderar 
etiska hänsynstaganden. 

 

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 har synpunkter på innehållet 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  
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1. Kommunikativ kompetens i organisationer 

Vi är kontinuerligt inbegripna i olika samtal, med eller utan hjälp av tekniken och är mer 
eller mindre framgångsrika i våra strävanden. Vad är det vi måste veta och förstå för att 
kunna blir bättre på kommunikation i organisationer? Vad är egentligen kommunikativ 
kompetens? Finns det några generella tankar och modeller som kan ge en större förstå-
else för detta komplexa, och grundläggande, behov av fungerande kommunikation i or-
ganisationer? Svaren på dessa frågor behandlas i denna rapport där det konkreta blan-
das med det mer teoretiska. 

Kommunikativ kompetens handlar om en balansgång mellan vad som är effektivt och 
vad som är lämpligt i ett visst sammanhang. Vi kan vara effektiva i vår kommunikation 
men om vi överträder normer och värderingar i ett visst sammanhang blir effekten nega-
tiv. En kombination av motivation, kunskap och skicklighet anses vara viktigt för att vi ska 
bli bättre i vår kommunikation och i dialog med andra människor skapa något som vi vill 
uppnå. Inte minst inom ramen för en organisation är detta centralt. Med andra ord finns 
det ingen anledning att vare sig bli uttråkad eller förvirrad när kommunikation kommer på 
tal. Alla har något att lära sig och en större förståelse av kommunikativa processer gör 
livet bara rikare och mer intressant. 

Utgångspunkter för denna rapport är att människor i allmänhet är intresserade av att 
förstå sitt eget kommunikationsbeteende. Vi kommunicerar inte på samma sätt hela tiden 
utan anpassar oss från en situation till en annan, från en relation till en annan, från sam-
manhang till ett annat, men också beroende på våra egna personliga mål med kommuni-
kationen, våra känslor och tankar. Ibland leder detta till ett passivt eller aktivt agerande 
som är mer eller mindre lämpligt. 

Genom att studera kommunikationsteori kan vi lära oss mer om kommunikationspro-
cesser. Ibland är kommunikation förenat med missförstånd som leder till dåliga beslut 
eller att känslor blir sårade, och ibland kan vi inte förstå varandra eller förklara vad vi 
tänker eller känner. Kommunikationskompetens blir viktigare och viktigare, delvis bero-
ende på att antalet medium för kommunikation erbjuder en variation av möjligheter som 
alla har sina för- och nackdelar. 

1.1. Effektivitet och lämplighet i kommunikationen 

Social kompetens är något som efterfrågas på arbetsmarknaden. Men vad är egentligen 
social kompetens? Är det samma sak som kommunikativ kompetens? ”Det finns san-
ningar som är så etablerade att vi närmast tar dem för givna. En sådan är att sociala 
människor är att föredra i arbetslivet.” säger Keltikangas-Järvinen i en intervju (Viktorsson 
& Norrby 2011) som i sin forskning

1
 har kommit fram till att det är viktigt att förstå skillna-

den mellan socialitet och social förmåga. Socialitet är medfött och handlar om att indivi-
den har ett stort behov av andra människor. Den sociala förmågan finslipas hela livet och 
hjälper oss att hantera olika situationer. Keltikangas-Järvinen konstaterar att en blyg per-
son kan ha en hög social förmåga men inte har behov av att stå i centrum utan koncen-
trerar sig på sina arbetsuppgifter. Social kompetens och kommunikativ kompetens kan 
ses som synonyma begrepp eftersom social innebär samspel med andra människor och 
denna interaktion handlar om kommunikation. 

En vanlig tolkning bland forskare är att kommunikationskompetens handlar om att ha 
en känsla för vad som förväntas i olika situationer och sammanhang avseende både ver-
bal och icke verbal kommunikation. En annan tolkning är att kommunikativ kompetens 
handlar om ett speciellt system av förmågor, skicklighet och färdigheter, vilka gör att en 
person, ett team eller en organisation kan agera och reagera adekvat både i välkända 

                                                      
1
 Boken av Liisa Keltikangas-Järvinen, professor i tillämpad psykologi vid Helsingfors universitet som diskuteras 

i artikeln finns ännu så länge bara utgiven på finska. 
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som såväl i nya situationer. Lind Nilsson (2010:85) tar upp en något annan vinkling av 
vad kommunikativ kompetens är: ”Det innebär att all kritisk granskning av det som sägs 
mellan olika parter bör ske utan påverkan och styrning av maktintressen, dvs. att kom-
munikationen kan ske utan risk för åtföljande sanktioner.” 

McNamara (2007) konstaterar att om inte ledningen förstår och fullt ut stödjer tanken 
att organisationer måste ha hög grad av kommunikation (likväl som människor behöver 
massor av vatten) kommer organisationer att uppfattas som livlösa och stela. Ibland är 
det först när bristen och kritiken på den interna kommunikationen kommer fram, som 
insikten av hur viktig kommunikationen är i en organisation blir tydlig.  

Kommunikativ kompetens beskrivs ofta av forskare som ett beteende som känneteck-
nas av en balans mellan effektivitet och lämplighet (Dainton & Zelley 2005). Med effektivi-
tet avses i det här sammanhanget i vilken utsträckning som en individ når sina mål i sam-
verkan med andra, och lämplighet innebär att individen följer konventionerna för vad som 
förväntas av en individ i en grupp.    

Spitzberg (1994:31) definierar effektivitet som individens förmåga att uppnå angelägna 
mål, även om dessa mål inte alltid är positiva. Effektivitet i en viss situation handlar om att 
ha en effektiv strategi för att uppnå önskvärda mål och Spitzberg definierar lämplighet 
som ett beteende som är passande för ett visst sammanhang. Genom att beteendet är 
lämpligt undviks kränkning av viktiga regler, förväntningar och normer. Lämplighet behö-
ver inte innebära att en person uppför sig på ett sätt som kännetecknas av korrekthet och 
konformitet eftersom det finns situationer som inte regleras av normer eller att de normer 
som finns måste utmanas. För att kunna agera enligt vad som betraktas som lämpligt 
krävs en gemensam, explicit syn på vilka normer som gäller i kommunikationen. Spitz-
berg konstaterar att båda kriterierna, dvs. effektivitet och lämplighet, är viktiga eftersom 
de avgör individens grad av kommunikativ kompetens (se Figur 1). 

Lämplig och effektiv kommunikation leder till ett optimerat tillstånd av kommunikation 
eller ideal kommunikation. Ett beteende som är effektivt men olämpligt, som till exempel 
när någon ljuger, fuskar eller är alltför tävlingsinriktad, leder till att kommunikationen max-
imeras men betraktas ändå inte som kompetent. Någon som beter sig korrekt men inef-
fektivt gör ofta ingen skada men beteendet betraktas ändå inte som kompetent eftersom 
beteende inte uppfyller kraven på kompetens, betecknas ”tillräckligt” i figuren. Ett exem-
pel på lämpligt men ineffektivt beteende är att på en chefs fråga om att ta ansvar för en 
arbetsuppgift svara ja, trots att individen saknar kompetens eller har tid att fullfölja denna. 

 

 

Figur 1: Graden av kommunikativ kompetens beroende på individens beteende (Spitzberg 
1994:32). 

Ineffektiv och olämplig kommunikationsstil leder fram till minimal kommunikation. Att 
varken uppfylla kraven på vad som anses lämpligt eller effektivt i organisatoriska sam-
manhang skapar problem för både individen och organisationer. Problemet är ofta gans-
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ka uppenbart vilket leder till att någon form av åtgärd som förändrar förutsättningarna för 
individens agerande måste göras.   

Begreppen ”maximalt” och ”tillräckligt” (eng. maximizing and sufficing) kan tyckas in-
adekvata när kommunikativ kompetens diskuteras. Spitzberg förklarar att i detta sam-
manhang avser ”maximalt” att någon får ut så mycket som möjligt i en viss situation och 
med ”tillräckligt” att individen anser att resultatet av kommunikation är tillräcklig. Från 
individens perspektiv kan detta vara helt tillfredsställande, men inte ur ett organisatoriskt 
perspektiv. Vad som är lämpligt avgörs av kontexten, och kommunikation i en specifik 
organisation måste därför vara överensstämma med organisationens regler och normer 
för vad som anses vara lämpligt. 

Kompetens kan studeras på två olika nivåer, på en ytlig nivå där det kommunikativa 
beteendet kan studeras och på ett djupare plan där kognitiva processer och kunskap 
studeras. Beteende är självklart lättare att studera än de kognitiva processerna. Frågan 
är dock om det är möjligt att ha en kognitivt väl genomarbetat kommunikationskompetens 
och samtidigt uppvisa ett beteende som inte är kompetent? 

1.2. Vad kännetecknar effektiv och lämplig kommunikation? 

Vad som är lämplig eller effektiv kommunikation i en viss situation eller sammanhang kan 
med andra ord inte tas för givet eftersom det avgörs av en organisations grundläggande 
värderingar enligt Spitzberg. Individer som är kommunikativt kompetenta är lyhörda för 
förväntningar eftersom de förstår vilket verbalt eller icke verbalt beteende som förväntas 
eller inte förväntas i olika situationer och kontext (Wilson & Sabe 2003). Denna lyhördhet 
är en förutsättning för tillfredsställande sociala relationer som i sin tur påverkar kommuni-
kationsmönstret i organisationen och därmed individernas motivation och självförtroende. 
Ett annat sätt att beskriva kompetens är att det är ett speciellt system av förmågor, fär-
digheter eller kunskap som gör det möjligt för en person, ett team eller en organisation att 
agera och reagera i både kända och okända situationer (Weinert 2001). Wilson och Sa-
bee (2003:3) konstaterar att det finns minst tre allmänt accepterade underliggande upp-
fattningar om kommunikationskompetens: 

 I en viss situation är inte allt möjligt att säga eller göra. 

 Personlig och professionell framgång är starkt kopplat till individens kommunikati-
va kompetens. 

 De allra flesta människor uppvisar kommunikativ inkompetens i åtminstone vissa 
situationer, och ett fåtal människor uppvisar kommunikativ inkompetens i många 
situationer. 

Dainton och Zelley (2005) konstaterade efter att ha gått igenom ett stort antal teorier 
om kommunikation, att det inte fanns några entydiga rekommendationer om vad som är 
effektivt och lämpligt. Teoretiker har en tendens att ge allmänna anvisningar och sedan är 
det upp till individen att rent praktiskt fylla i det som saknas för att vara en kompetent 
kommunikatör. Den allra viktigaste (pussel-)biten, enligt Dainton och Zelley, är dock att 
inse att kommunikativ kompetens handlar om att vara mottagarorienterad i kommunika-
tionen. I strävan efter de egna målen måste individen överväga vad andra behöver höra 
(och hur de uppfattar det de hör) så att även deras mål uppnås. En annan viktig aspekt är 
att fatta beslut om är ifall kommunikationen ska vara direkt, indirekt eller någonstans mitt-
emellan. Direkt kommunikation ger mindre utrymme för missförstånd, men kan skapa 
problem i vissa situationer eftersom den kulturella kontexten har olika idéer om när direkt 
kommunikation är lämplig och när den är olämplig. Ett grundläggande villkor för att kom-
munikation ska vara framgångsrik är enligt Clark (1986) att mottagaren förstår avsända-
rens avsikt, och att både avsändare och mottagare är överens om att mottagaren har 
förstår budskapet. 

Faktorer som situation, skillnader i makt, tid och plats är viktiga men också att indivi-
ders kommunikation påverkas av deras logiska mönster för den inre dialogen, personlig-
het, värderingar och tidigare erfarenheter. Vi har inte tillgång till denna information mer än 
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i begränsad utsträckning och det innebär att det är svårt att kommunicera både effektivt 
och lämpligt eftersom synen på vad som är lämpligt beteende varierar från individ till indi-
vid. En lösning på detta är, enligt Dainton och Zelley, att försöka lära känna de som vi 
kommunicerar med för att förstå hur de tolkar innehållet i det som kommuniceras. Viktigt 
är också att inte enbart ta hänsyn till egna mål utan även väga in andras mål med och i 
kommunikationen. Dainton och Zelley fann tolv variabler som på ett konsekvent sätt på-
verkar en kommunikationsprocess och därför är viktiga att reflektera över för att uppnå en 
ökad kommunikationskompetens (2005:222): 

Sammanhang: I vilket sammanhang pågår kommunikationen? 

Kontext: I vilken kontext pågår kommunikationen?   

Förväntningar: Vilka förväntningar på kommunikationen har de som kommunicerar?   

Självbild: Hur kan självbilden stödjas och upprätthållas i kommunikationen? 

Individuella egenskaper: Matchar de individuella egenskaper varandra eller står de i 
konflikt med varandra? 

Intresse och engagemang: Har de som kommunicerar samma intresse och engage-
mang? 

Behov: I vilken utsträckning möter de som kommunicerar varandras behov? 

Makt: Vilka formella och informella maktaspekter kan identifieras?   

Relation: Vilken relation har de som kommunicerar? 

Belöning: Vad kan de som kommunicerar vinna på det? 

Osäkerhet: Är osäkerhet en drivkraft för initiativet att kommunicera? 

Värderingar och övertygelser: Vilka värderingar och övertygelser har de som kommu-
nicerar? 

1.3. En modell för interpersonlig kompetens 

Tidigare i denna rapport konstaterades att organisatorisk kommunikationskompetens 
handlar om att individen måste agera på ett sätt som balanserar effektivitet med lämplig-
het. Det finns flera olika modeller som beskriver kommunikativ kompetens, en del utgår 
från själva processen medan andra utgår från prestationen. När en modell beskriver 
kommunikationsprocessen tar den upp kompetens på en djupare nivå av kognitiv aktivitet 
och kunskap som är nödvändig för att individen ska kunna kommunicera adekvat. När 
man utgår från prestationsperspektivet handlar det om observation av hur människor 
beter sig i olika kommunikativa sammanhang. 

Trenholm och Jensen (2004) ser också kommunikativ kompetens som förmågan att 
kommunicera personlig effektivt på ett socialt lämpligt sätt. För att detta ska vara möjligt 
anser Trenholm och Jensen att individen måste kunna hantera fem saker. Vi måste kun-
na förmedla mening till omgivningen, ställa upp strategiska mål, ta på oss lämpliga socia-
la roller, presentera en positiv bild av oss själva för omvärlden samt skapa begripliga 
meddelanden. Vad detta innebär kan sammanfattas i fem rubriker: (1) Tolkande kompe-
tens, (2) Målkompetens, (3) Rollkompetens, (4) Självkompetens samt (5) Meddelande-
kompetens. För att betraktas som en kompetent kommunikatör måste vi ha alla kompe-
tenser eftersom de är inbördes sammanlänkade. Om vi saknar någon av kompetenserna 
kommer vår kommunikation att vara oklar och påverka våra relationer i negativ riktning. I 
Figur 2 återfinns en schematisk beskrivning av denna komplexa process som innehåller 
många ömsesidigt påverkande processer. 

Tolkande kompetens 

Trenholm och Jensen's model av mänsklig kommunikation utgår från den inre kognitiva 
processen som gör att individen behöver en tolkande kompetens för att kunna sätta eti-
kett på, organisera och tolka förutsättningarna i en interaktion. För att kunna göra det är 
förmågan att urskilja viktig information, bortse från irrelevant information och kunna kate-
gorisera viktig. Dessutom krävs förmågan att förstå hur situationen påverkar de männi-
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skor som ingår i interaktionen samt att individen förstår sina egna känslor och behov. 
Genom att ha en tolkande kompetens blir verkligheten begriplig för individen. 

Målkompetens 

Den andra nödvändiga kompetensen i Trenholm och Jensens modell är målkompetens 
vilken innebär förmågan att ställa upp strategiska mål och för att kunna se resultatet av 
kommunikationen i förväg. Målkompetens handlar om att veta vad man vill uppnå men 
också om att välja effektiva sätt att uppnå målen. Dessutom ska man kunna förutse om 
var det kan uppstå problem och förstå hur man ska undvika dessa. Om vi saknar mål-
kompetens får vi problem eftersom när vi närmar oss andra vet vi inte hur vi ska agera. 

 

 

Figur 2: Mänsklig kommunikation består av en komplex kombination av flera ömsesidigt påverkan-
de processer (Trenholm & Jensen 2004:12; förenklad). 

Rollkompetens 

Den tredje kompetensen är rollkompetens dvs. förmågan att gå in i lämpliga sociala rol-
ler. Eftersom all kommunikation handlar om ett samarbete med andra agerar vi alltid ut-
ifrån någon roll vilken är förbunden med förväntningar på beteendet. Dessa förväntningar 
gör att vi vet hur vi ska agera och när konflikter kan uppstå. När sociala krav blir motstri-
diga måste vi ha förmågan att välja, samtidigt som vi upprätthåller vår egen sociala identi-
tet men också tar hänsyn till andras identitet.  

Självkompetens 

Den fjärde kompetensen är självkompetens och handlar om förmågan att välja och för-
medla en önskad självbild. För att kunna göra det måste man veta vem man är, vem man 
vill vara och kunna förmedla detta till andra. En av de viktigaste aspekterna när det gäller 
att kommunicera är att utveckla en individuell och personlig kommunikationsstil som byg-
ger på en sund självuppfattning. En sund självuppfattning i kombination med en hög 
självkänsla hjälper oss att anpassa vårt beteende till de krav som finns i olika situationer. 

Meddelandekompetens 

Den femte kompetensen är meddelandekompetens och handlar om förmågan att välja 
budskap som andra kan förstå, likaväl som kunna reagera adekvat på andras meddelan-
den. För att kunna göra det måste vi kunna uttrycka våra känslor och tankar både verbalt 
och icke-verbalt. Beroende på relation formulerar vi tankar och känslor på olika sätt och 
för att vi ska kunna det, måste vi kunna identifiera relationen och de förväntningar som 
finns inbyggd i den dvs. vi måste ha förmågan att skapa meddelanden som passar in i en 
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viss relation. Trenholm och Jensen pekar också på att vi kommunicerar som vi gör, inte 
enbart beroende på vår personliga förmåga, erfarenheter och personlighet utan också för 
att vi är en del av något större, historiskt, kulturellt eller kontextuellt som påverkar hur vi 
agerar. 

Andra faktorer 

Även om vi uppfyller alla de fem kraven på kompetens enligt denna modell är det inte 
säkert att vi kommunicerar adekvat, konstaterar Trenholm och Jensen. Det finns andra 
faktorer som kan skapa problem för oss som t.ex. att vi är trötta, oroliga, har låg motiva-
tion, ser motsägelsefulla attityder och uppfattningar i vår omgivning eller helt enkelt är för 
envetna. Vi behöver också på ett mer medvetet plan träna oss i den svåra konsten att 
kommunicera. 

1.4. Hur inkompetenta är vi och vad leder det till? 

I föregående avsnitt framgår det att vad som är kompetent beteende i kommunikativa 
sammanhang inte är självklart. Ibland tror vi att vår kommunikation kännetecknas av 
kompetens men det stämmer inte med omgivningens uppfattning, och vice versa. För att 
besvara frågan vad kompetens är kan man ställa frågan hur inkompetenta vi är och vilka 
konsekvenser denna inkompetens i så fall har? Frågan om hur inkompetenta vi är kan 
vara svår att besvara enligt Spitzberg (1994) eftersom det dels beror på hur vi mäter 
kompetens, men också på vem det är som bedömer vårt beteende. Spitzberg refererar till 
ett antal studier som visar att inkompetens är vanligt och skapar mer eller mindre svåra 
problem i våra relationer. De vanligaste problemen handlar om känslan av osäkerhet, 
gissningar, undanhållande av information, misstolkningar, medveten ”misskommunika-
tion”, lögner, misstänksamhet och svårigheter att kommunicera om vissa saker. Eftersom 
vår kommunikation ofta präglas av inkompetens är det inte konstigt att vi inte kan tolka 
beteendet hos den vi kommunicerar med, mer än till viss del. Enligt Spitzberg ligger för-
mågan att korrekt tolka vad andra menar generellt på mellan 25 % till 50 %.  

Kruger et al (2005) genomförde en studie där deltagarna fick ta ställning till I vilken 
grad de kunde tolka innehållet korrekt i ett mejl. Som framgår av Figur 3 kan konstateras 
att vi i mycket högre utsträckning tror att vi tolkar rätt än vad vi i verkligenheten gör. Det 
finns flera anledningar till detta och en anledning, enligt Kruger et al är att vi har problem 
med att förstå hur mottagaren upplever den text som de ser på sin datorskärm vilket gör 
att mejl kan uppfattas mer oklara än vi tror. Ett annat problem är att vi tror att vi är mycket 
mer effektiva att formulera oss när vi skriver mejl än vi är. Kruger et al fann att även om vi 
är kompetenta i vår kommunikation i andra sammanhang behöver det inte innebära att vi 
är kompetenta i vår mejlkommunikation. 

Ansikte mot ansikte

50 %

55 %

60 %

65 %

70 %

75 %

80 %

85 %

Mejl

78 % 77,9 %

56 %

73,1 %

Förväntad
korrekthet

Verklig
korrekthet

 

Figur 3: Förväntad kontra verklig korrekthet i tolkningen av innehållet i kommunikationen (Kruger et 
al 2005:928). 
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I en intervju (Winerman 2006) förklarade Kruger varför missförstånd är så vanliga i 
elektronisk kommunikation. Vi har kommunicerat med skrivna texter under en lång tid 
men skillnaden är att mejl ger oss en möjlighet att snabbt skicka meddelande fram och 
tillbaka mellan oss, vilket leder till att kommunikationen präglas av en känsla av att vara 
mer informell och mer lik kommunikationen ansikte mot ansikte än den är. Detta gör att vi 
använder ett språk som ligger mellan tal och skrift, dvs. ett e-språk. Epley, som intervjua-
des tillsammans med Kruger, kom fram till att vi övervärderar vår förmåga att förstå inne-
hållet i ett meddelande och konstaterar att trots att de flesta användare vet om att kom-
munikation med mejl har sina begränsningar kan de inte upptäcka vad i ett meddelande 
som är oklart. Ett sätt att förstå vad som kan uppfattas som oklart är att läsa texten högt 
innan det skickas. 

Svaret på frågan om hur inkompetenta vi är kan besvaras med att det är rimligt att 
anta att vi är relativt inkompetenta när vi kommunicerar. Svaret på den andra frågan om 
vilka konsekvenser vår inkompetens har är inte besvarats entydigt bland forskarna, men 
det finns studier som har kommit fram till att oberoende av hur många positiva relationer 
vi har, är det de negativa eller problematiska relationerna som påverkar vårt välbefinnan-
de. Spitzberg betonar därför att det är vitalt att vi utvecklar och vidmakthåller positiva 
relationer så långt som det är möjligt och diskuterar var kompetensen ”finns” eftersom 
detta inte är självklart. Var är kompetensen lokaliserad? Är kompetens en i individen in-
neboende förmåga som visar sig i individens beteende? I vilken utsträckning kan vi i så 
fall lära oss att kompensera för eventuella inneboende brister? Hur kan vi bli bättre på att 
förstå hur andra människor tolkar och reagerar på det vi säger, skriver och gör? 

1.5. Sammanfattningsvis: Hur kan vi utveckla vår kommunikations-
kompetens? 

I de föregående avsnitten har redovisats några aspekter av kommunikativ kompetens, 
hur det kan definieras, vad som krävs och vilka konsekvenser inkompetens har. I Tren-
holm och Jensens modell sammanfattas de viktigaste kraven för att vi ska kunna nå våra 
mål när vi kommunicerar med människor i vår omgivning. De viktigaste punkterna för en 
ökad kommunikativ kompetens kan sammanfattas enligt följande: 

 Vi måste förstå hur vi ska balansera vår kommunikation så att den uppfyller kra-
vet på vad som är effektivt och lämpligt i en viss situation. 

 Vi måste förstå att det är många faktorer som påverkar hur vi bör kommunicera. 

 Vi måste sträva efter en ökad tolkande kompetens, målkompetens, rollkompe-
tens, självkompetens och meddelandekompetens. 

Dessa tre punkter är övergripande och kräver både teoretisk kunskap, praktisk övning, 
och tid för reflektion och eftertanke. För att påbörja processen mot en ökad kommunika-
tionskompetens kan följande punkter medverka till en ökad förståelse för vad som händer 
när vi kommunicerar och vilka konsekvenser det har: 

 Vi måste vara mottagarorienterade i kommunikationen. 

 Vi måste vara lyhörda för att förstå vilket verbalt och icke verbalt beteende som 
förväntas eller inte förväntas av oss. 

 Vi måste försäkra oss om att mottagaren förstår våra avsikter, och att både vi och 
mottagaren är överens om att mottagaren har förstått budskapet. 

 Vi måste lära känna våra kommunikationspartners för att förstå hur de tolkar in-
nehållet i vår kommunikation. 

2. Etisk kommunikation 

Etik är principer som handlar om moral, vilka är vägledande när vi står inför beslut om rätt 
eller fel, bra eller dåligt. Genom att utvärdera människors handlingar enligt dessa princi-
per kan vi avgöra om de är fel eller rätt. Principerna för vad som anses vara moraliskt i en 
viss kultur behöver inte stämma överens med vad som anses moraliskt i en annan kultur. 
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Vårt samhälle bygger på ett antal etiska principer. Tillämpad etik studerar konkreta om-
ständigheter snarare än abstrakta och i detta arbete används ordet etik i denna bemär-
kelse. Situationer där det råder motstridiga krav brukar kallas för etiska dilemman. Sam-
manfattningsvis kan nämnas att det finns en etisk grund i alla samhällen, och att denna 
gemensamma grund är viktig för att samhället ska fungera, likväl som för etiska ställ-
ningstagande i en organisation. 

2.1. Krav på etisk kommunikation 

Vi måste varje dag ta ställning till frågor som inbegriper etiska aspekter. Att kunna hante-
ra etiska dilemman kräver kunskap, skicklighet och känslighet, och är en del av det som 
brukar definieras kommunikativt kompetens (Shockley-Zalabak 2009). En organisation 
präglas av beslutsfattande på olika nivåer och med olika detaljinnehåll. För att kunna fatta 
beslut krävs relevant information. Shockley-Zalabak sammanfattar forskningsresultaten 
om etisk organisationskommunikation i ett antal punkter: 

 Oetisk kommunikation kan handla om att undanhålla viktig information för indivi-
den. 

 Oetiskt beteende inbegriper lögner, känslomässiga utspel och att kommunikation 
förhindras. 

 Etisk kommunikation handlar om att tillhandahålla tillräckligt mycket information 
så att individerna kan fatta ett beslut som bygger på rimliga antagande. 

 Etisk kommunikation skapar en grund för tillväxt och utveckling. En öppenhet för 
ny information är en förutsättning för en sådan positiv utveckling. 

 Etisk kommunikation innebär att individen får en möjlighet att utveckla och an-
vända sin begåvning och skicklighet. 

 Etisk kommunikation handlar om en dialog där utgången av samtalet är öppen 
och inte bindande. Det finns inte en sanning utan vad som är sanning är något 
som framkommer i en dialog. 

Etisk kommunikation i organisationer handlar sammanfattningsvis om kommunikation 
som stödjer beslutsfattande, medverkar till tillväxt och utveckling samt respekterar både 
individens rätt till personlig integritet såväl som tar tillvara individens kompetens. Indivi-
den kan ha andra idéer om vad som är etiskt beteende än organisationen. Inom vissa 
professioner finns explicita, väl underbyggda och starka etiska koder, vilka är mer styran-
de än motstridiga organisatoriska etiska koder. 

2.2. Frågor att ställa för att utvärdera etiska aspekter 

För det mesta funderar vi inte på den etiska aspekten i våra egna eller andras handlingar. 
Medveten reflektion om det vi eller andra gör, är förenat med kulturens och vår egen syn 
på rätt och fel, och är ofta en frukt av att vi står inför ett vägval där vi måste fatta ett be-
slut som innebär att beroende på vad vi väljer kommer detta förmodligen ha konsekven-
ser för andra människor. Ibland agerar människor i vår omgivning på ett sätt som vi inte 
anser är korrekt enligt någon moralisk regel. 

Att kunna avgöra om en handling är förenad med gängse etiska normer eller inte, är 
en viktig del av den kommunikativa kompetensen som tidigare har konstaterats. Redan 
1955 utvecklade Kars Wallace riktlinjer för utvärdering av om ett beteende är etiskt eller 
inte (Shockley-Zalabak 2009). Dessa riktlinjer var ursprungligen avsedda för att analysera 
politiska system men är också användbara för att reflektera över etik i den organisatoris-
ka kommunikationen. Frågorna som kan ställas om man vill ta ställning till den etiska 
aspekten i organisatoriskt kommunikation är: 

Omfattningen: 

 Är en frågeställning tillräckligt väl belyst?  

 Är frågeställningens komplexitet tillräckligt tydlig? 
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 Hur behandlas kontroversiell information? 

Rättvisa: 

 Är informationen tillräckligt öppen och tydlig? 

 Har något undanhållits? 

 Är informationen presenterad så att den går att förstå? 

 Är vi som mottagare medvetna om våra egna förutfattade meningar? 

Allmän kontra privat 

 Delar vi med oss av t ex information, åsikter och förutfattade meningar så att de 
som vi kommunicerar med, kan värdera budskapet med hjälp av den bild vi ger av 
oss själva? 

 Använder vi gömda agendor?  

 Är vi medvetna om att gömda agendor påverkar både mottagaren och sändaren i 
negativ riktning? 

Kritiskt förhållningssätt 

 Accepterar vi – och till och med uppmuntrar – avvikande åsikter och argument? 

 I vad mån inser vi att genom processen förslag  invändningar övervägande 
kan nya idéer genereras? 

2.3. Etisk medvetenhet kontra en formell policy 

Etik och kommunikation är något av en balansakt där vad som är effektivt måste balanse-
ras mot vad som är lämpligt. Etisk kompetens handlar om att ta ställning och förstå när 
en dialog är nödvändig för att kunna möta de utmaningar som en organisation hela tiden 
ställs inför. En etisk dialog är inte samma sak som en etisk policy. Policydokument har en 
tendens att ”glömmas bort” om inte dialogen om innehållet kontinuerligt hålls levande. 

Utvecklingen inom informationstekniken är snabb och förutsättningarna för kommuni-
kationen i organisationen förändras kontinuerligt, och om etiska regler formuleras för 
datoranvändningen vid ett visst tillfälle är risken stor att förutsättningarna kommer att 
förändras och etiska reglerna explicit uttalade i en formell policy kommer snabbt att bli 
föråldrade (Kavathazopoulus i Collste, 2000). Ett alternativ till formella regler är att i stäl-
let försöka skapa en etisk kompetens hos användarna genom att öka deras etiska med-
vetenhet och därmed förhoppningsvis deras kompetens. Detta gäller på alla nivåer, från 
individ- till organisationsnivån. Kavathazopoulus anser att användare och designers be-
höver följande (s. 301): 

 En hög etisk medvetenhet. 

 Förmåga till adaptiv etisk problemlösning och beslutsfattande. 

 Förmåga att effektivt argumentera om etiska frågor. 

Ett samhälle utan etiska regler kan inte fungera, fortsätter Kavathazopoulus, och 
människor kan inte arbeta tillsammans utan att veta vad det är som förväntas av dem. De 
etiska reglerna hjälper oss i samarbetet genom att ge oss vägledning för vårt handlande 
och vad vi kan förvänta oss av andra. I en föränderlig värld är det svårt att veta vad det är 
som gäller eftersom gamla etiska koder inte är självklara. Naturligtvis finns det generella 
principer som är obundna av tid och situation, men tillämpningen av dessa är inte själv-
klara.  

Hantering av information är det första som Kavathazopoulus beskriver som ett pro-
blemområde. Information kan samlas in på ett oetiskt sätt. Missledande information kan 
spridas och information som bör distribueras kan hållas inne. Om informationstekniken 
används på fel sätt kan individer och organisationer skadas på ett eller annat sätt. Ge-
nom Internets utveckling har vi skapat möjligheter att kommunicera på ett sätt som är nytt 
för oss. Kavathazopoulus skriver (s. 303): 
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Everything that can get wrong or done right between people in face to face relations 
is now possible through the internet. But it is not so easy as to say that we have just 
to apply the ethical rules of “real” relations to cyberspace. First [...] we do not have 
these rules, and, second, the technical features of internet and its rapid change de-
mand other solutions. It is not the search for answers that is productive but develop-
ment of certain skills for individuals and procedures for organisations that can help 
them to cope with the ethical demands of computer use and design. 

För att kunna hantera de etiska kraven är den viktigaste faktorn att försöka få männi-
skor att tänka på ett speciellt sätt och inte att de kan förklara vad etiska problem är. En 
självständig individ som har en etisk medvetenhet vet hur han eller hon resonerar i en 
beslutsprocess och tar därför ansvar för sina beslut. Etisk medvetenhet inom en organi-
sation är således viktig för att individen ska kunna ta ställning till hur olika etiska dilem-
man kan lösas. Tydliggörande av vad som menas med etisk medvetenhet är något som 
måste göras på grupp- och organisationsnivå för att uppnå en gemensam syn på vilka 
etiska regler som ska gälla inom en viss verksamhet. Därefter kan man försöka formulera 
konventioner som är så flexibla att den tekniska utvecklingen ryms inom dessa konven-
tioner. Investeringar i ny teknik ska inte innebära att det ramverk man har formulerat fal-
ler. Den etiska diskussionen om kommunikation på nätet ska naturligtvis spegla de kon-
ventioner som finns när det gäller annan kommunikation inom organisationen. Kanske 
handlar det rent av bara om att lyfta fram vissa frågeställningar för att alla inom organisa-
tionen ska få en möjlighet att bli medvetna om vad som är viktigt att tänka på vid elektro-
nisk kommunikation? 

2.4. Etiska problem i organisationen 

I en organisation kan det finnas flera anledningar till att det uppstår etiska problem. Ett är 
att en del organisatoriska mål kan stå i konflikt med varandra, ett annat är att organisa-
tionsklimatet gör att det skapas en rad etiska problem och den tekniska utvecklingen 
inom IT har medfört att möjligheterna till övervakning av medarbetarna är möjlig på ett 
sätt som inte fanns tidigare. Frågan är hur vi möter dessa utmaningar? Inbyggt i alla or-
ganisationer finns mål som hamnar i konflikt med varandra dvs. de är inte kompatibla. 
Om ett mål är ökad produktion kan detta hamna i konflikt med t ex de miljömål eller ar-
betsmiljömål som finns uppsatta. Anderson (1997) har identifierat fyra organisatoriska 
mål som ofta ses som motsägelsefulla och därför kan skapa ett etiskt dilemma. 

Ekonomiskt resultat 

En organisations strävan efter vinst konkurrerar med andra organisationers vinststrävan, 
vilket leder till att för att vissa organisationer ska lyckas måste konkurrerande organisa-
tioner misslyckas. 

Organisatorisk kompetens 

Organisatorisk kompetens är en förutsättning för en hållbar utveckling, vilket förutsätter 
ständiga förbättringar genom omstruktureringar, förändrade processer och vanligtvis ock-
så minskning av personalstyrkan. 

Den lärande organisationen 

För att möta omvärldens krav måste en organisation präglas av lärande. 

Organisationen som gemenskap 

Eftersom en organisation fungerar som en gemenskap måste det finnas en respekt för 
individernas rättigheter. Organisationen måste också fullfölja sin uppgift. 

Målet att en organisation ska vara en gemenskap som präglas av vissa skyldigheter 
kan komma i konflikt med de tre övriga målen. Frågan som Anderson ställer sig, är hur 
långt är det möjligt att driva dessa utan att komma i konflikt med målet att organisationen 
ska präglas av att vara en stark gemenskap, eftersom en stark gemenskap är en förut-
sättning för att de övriga tre målen ska uppnås. 

Cheney (1999) använder begreppet organisatorisk integritet när han beskriver en or-
ganisation som kan balansera mänskliga och demokratiska åtaganden samtidigt som den 
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växer och uppnår positiva resultat genom att eventuellt blir mer centraliserad och by-
råkratisk. 

Relationen mellan chef och medarbetare är central för att nå denna balans. I relatio-
nen mellan chef och medarbetare är mod, ärlighet, ansvarstagande, makt och lojalitet 
centrala frågor (Hackman & Johnson 2004). Frågor som hur ärlig man kan vara, vad makt 
innebär i en viss kontext och om den utövas eller missbrukas, vilken ansvarskänsla med-
arbetarna har, vilka krav som ställs på medarbetarna avseende utmaningar och föränd-
ringar, om medarbetarna har mod att konfrontera chefer som har ett destruktivt beteende 
och också har modet att lämna organisationen bör ställas för att minska möjliga etiska 
dilemman. 

En annan aspekt som påverkar graden av balans är organisationsklimatet eller orga-
nisationskulturen. Plamondon (1997) har identifierat ett antal kännetecken på en organi-
sationskultur där etiska dilemman är vanligt förekommande. Några av de punkter som tas 
upp är att en organisation där organisatoriska löften inte infrias, ingen tar ansvar, medar-
betarna inte känner sig delaktiga och kritik inte accepteras ofta är en grogrund till etiska 
problem.  

Ett mål för organisationens medarbetare är att utveckla etiskt hållbara sociala relatio-
ner. För att detta ska uppnås krävs en ömsesidig gemensam tillit. Intressant i detta sam-
manhang är om dagens frekventa användning av digitala textmeddelande skapar den 
nödvändiga tilliten? Rooksby (2002) ifrågasätter detta och konstaterar att även om dator-
medierad kommunikation blir allt mer accepterad som en form av social interaktion som 
uppfattas som både naturlig och önskvärd avgörs graden av förmågan att skapa och 
upprätthålla relationer den dator-medierade kommunikationens etiska möjligheter och 
gränser. 

Exempel: Kontroll och distans som maktfaktorer 

Våra chefer visar ofta att de har en kontrollerande roll på arbetsplatsen. Vår enhets-
chef tycker exempelvis att vi är för dåliga på att ta till oss informationen i informa-
tionspärmen och skrev därför på tavlan i personalrummet att ”Ni som INTE har läst 
och sign. i info-pärmen…. Gör det!! En VIKTIG del av lönekriterier inför lönerevisio-
nen” och hade ritat ett par ögon för att markera att hon ser oss.  

Det var en skämtsam, men ändå en allvarlig markering att vi måste skärpa oss. 
Genom att hon valde att skämta om det som kritik försökte hon förmodligen avdra-
matisera sin makt som chef. Uppmaningen hade en märkbar effekt, speciellt då löner 
togs upp i budskapet.  

Genom att det förväntade beteendet kopplades till löneutvecklingen markerade 
hon sin position högre upp i hierarkin och förväntar sig lydnad av oss. Hon har även 
använt en skrämselmetod för att få oss att rätta in oss i leden. Våra chefer använder 
ofta skrämselmetoder för att få oss att bete oss på ett önskvärt sätt. De går ut med 
olika brev om att om ni inte gör det här kommer ni att avslutas som timvikarier, inte få 
någon höjd lön o.s.v.  

Våra chefer markerar på fler sätt att de står över oss i hierarkin och att de har en 
annan gemenskap. De åker exempelvis ibland iväg och äter lunch tillsammans, men 
bjuder aldrig med någon av oss andra. Det faktum att vi har arbetskläder och de har 
privata kläder gör också att det uppstår en tydlig separation av vem som är under-
ordnad och vem som är överordnad. 

 2.5. Etiska frågeställningar i praktiken 

Etiska frågeställningar är en del av alla anställdas vardag, oberoende vilket ansvar som 
en person har. För en del innebär frågeställningarna inget etiskt dilemma eftersom indivi-
den inte ser frågan som ett problem eftersom de egna målen och drivkrafterna för age-
rande ibland kan vara övergripande de organisatoriska. 

En del frågor som diskuteras nedan berör alla, några berör bara den som har makt att 
besluta på ett övergripande plan i organisationen. Makt kan handla om både formell och 
informell makt. Etiska frågeställningar är alltid kopplat till mänskligt beteende vilket inne-
bär att uppdelningen i rubrikerna här nedan kan ifrågasättas, men för att göra exemplen 
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på frågeställningar mer överblickbar har varje stycke fått en rubrik. Shockley-Zalabak 
(2009) gör en uppdelning i följande rubriker: 

Kunskap och skicklighet 

När det gäller skicklighet och förmåga ger vi som presumtiva anställda i en ansökan eller 
under en intervju en bild av vad vi kan erbjuda en arbetsgivare. Om det finns krav på 
något som vi vet att vi är mindre bra på, hur vi hanterar detta som individ? Om vi får ett 
uppdrag som anställd och vet att vi inte har kompetens att fullfölja det, talar vi då om det? 
Om en extern konsult ska anlitas, på vilka grunder väljer vi denna? 

Information 

Om vi vill avancera i organisationen, hur hanterar vi information om andras misstag? Hur 
hanterar vi misstag som vi själva har gjort? Tar vi ansvar för dessa eller skyller vi på nå-
gon eller något annat?  

Undviker vi som chefer negativ kritik till underställd personal för att vi tycker det är 
obehagligt att ge negativ kritik? Hur hanterar vi den information som vi samlar in? Vad 
gör vi med den information som är känslig? Vilka delar vi med oss till? Hur försäkrar vi 
oss om att informationen är riktig? Vilka kriterier har vi för att tolka den? Selekterar vi den 
information vi har tillgång till? 

Resursanvändning 

Hur använder vi organisationens medel när vi gör upphandlingar, planerar verksamheter, 
gör budget eller representerar? Hur använder vi vår arbetstid? Hur använder vi tillgänglig 
teknik och övriga resurser? 

Kommunikationsmönster 

Försöker vi få vår vilja igenom till varje pris? Undviker vi att dela med oss av viktig infor-
mation för att vi är konflikträdda? Utnyttjar vi vår position eller vår personlighet att styra 
andra? Hur hanterar vi skvaller? Hur hanterar vi konfidentiellt material? I vilken utsträck-
ning präglas vårt beteende av destruktivitet, som exempelvis aggressiva utbrott, ohövlig-
het, trakasserier, intrång på privatlivet? Döljer vi information aktivt? Har vi en dold agen-
da?  

Informationstekniken 

Eftersom vi kommunicerar med varandra mer och mer genom datorer, är det viktigt att 
fundera på hur och till vad vi använder olika system för kommunikation. Tekniken tillhan-
dahåller bara möjligheter som vi tidigare inte hade tillgång till, men det är upp till oss som 
användare hur vi använder den. 

Hur använder vi organisationens teknik? Hur hanterar vi organisatoriska möjligheter 
att övervaka medarbetarnas användning av tekniken? Tar vi hänsyn till att ett textmedde-
lande kan vara svårt att tolka? Tar vi hänsyn till att det är lättare att vara kritiskt när vi inte 
möts ansikte mot ansikte? 

2.6. Medvetna och omedvetna konsekvenser av IT-användning 

Människor lär sig att använda ny teknik, till exempel har människor lärt sig att använda 
mejl, och därmed också övervunnit flera av de bakomliggande tekniska begränsningarna, 
men det finns fortfarande problem att vara medveten om (Jansson 2005). Typiska exem-
pel när det gäller mejl i organisationer är en mänsklig tendens att överanvända mejl, 
skicka för mycket information, kräva alltför snabba svar, och göra misstaget att tro att alla 
är online hela tiden. Ett annat exempel är att när avsändaren beslutar sig för att sända ett 
meddelande, är inte alltid den tid som meddelandet tar i anspråk för mottagarna med i 
beräkningen. När det gäller gruppmeddelande är det mångas tid som tas i anspråk. Ett 
annat problem, som diskuteras av Jansson, är att bestämma graden av möjlig interaktion, 
eftersom mejlkommunikation är en balansgång mellan att inte vara alltför uppriktig, och 
att ändå göra budskapet tydligt.  

Jansson fann också att det skrivna ord i ett mejl uppfattas som ”hårdare” vilket leder 
till att ett förslag kan tolkas som sanning eller riktlinjer. Tillit är en viktig faktor i kommuni-
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kationen och grunden för förtroendet är kopplad till människors förväntningar, enligt 
Jansson, och den viktigaste faktorn för förtroende i detta avseende var inte vad folk gjor-
de, utan i vilken utsträckning folk gjorde vad de skulle göra. Detta är särskilt viktigt när de 
som kommunicerar inte känner varandra.  

Dator-medierad kommunikation ökar risken för missförstånd (Palme 2003) på grund 
av bristen på kroppsspråk, röstens tonläge, etc., och dessutom är människor ofta inte 
beredda att ändra sin ståndpunkt när en fråga diskuteras via till exempel mejl. För att få 
till stånd en dialog om konsensus i en fråga behövs ofta är ett möte ansikte mot ansikte. 
En annan anledning till att dator-medierad kommunikation kan vara förenat med missför-
stånd är enligt Olaniran (2002) att många elektroniska medium används för att asynkron 
kommunikation är möjlig, vilket innebär att feedback på ett meddelande ofta blir alltför 
långsam.  

Enligt Olaniran (2002:208) beror de flesta problemen med missförstånd i dator-
medierad kommunikation på att ett meddelande misstolkas och inte på grund av problem 
som beror på kulturella eller språkliga olikheter. Även om användarna förstår att källan till 
kommunikationsproblemet är avsaknaden av icke-verbala ledtrådar anser de ändå att 
dator-medierad kommunikation är tillräckligt bra för deras behov. Eftersom tid är en viktig 
aspekt kommer problem i kommunikationen därför ändå att försöka lösas inom ramen för 
den textbaserade dator-medierade kommunikationen. 

Harrison (2006) har undersökt orsaker till problem i mejldiskussioner och fann att de 
kunde delas in i tre kategorier: (1) Överträdelse - inte i fråga om brott mot lagar, men 
överträdelse av gränserna för etiskt beteende som vidarebefordran av mejl utan författa-
rens tillstånd, (2) missförstånd - verkliga misstag verkar ha begåtts och (3) ”flames” dvs. 
att deltagarna i sin kommunikation uppvisar ett fientligt beteende som vanligtvis har en 
tendens att eskalera över tiden. O'Kane och Hargie (2007) jämförde medvetna och 
omedvetna konsekvenser på det organisatoriska beteende beroende på medarbetarnas 
intentioner med mejlanvändningen. I Figur 4 framgår det att goda intentioner att skapa 
aktuell, korrekt information också kan leda till andra positiva effekter även om det inte var 
målet med mejlet, likväl som att negativa utgångspunkter för meddelandeproduktionen 
kan ha icke medvetna negativa effekter som förvärrar effekterna av de negativa intentio-
nerna. 

Beteende/Självmedvetenhet

Medvetet resultat Omedvetet resultat

+

Skapa aktuell information
Öka informationens korrekthet

Avancera i organisationen
Underlätta diskussioner
Öka social interaktion
Förståelse för det organisatoriska
sammanhanget
Ökat engagemang

-

Skapa beständig information
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Figur 4: Medvetna och omedvetna konsekvenser på organisatoriskt beteende vid användning av 
mejl (O'Kane & Hargie 2007:28). 

2.7. Rätten till personlig integritet 

Rätten till ett privatliv även på arbetsplatsen, handlar om att även om vi genom vår an-
ställning är bundna till vår arbetsgivare har vi ändå rätt till en viss grad av ostördhet och 
integritet. Informationstekniken innebär att det finns en möjlighet till övervakning av med-
arbetarnas aktiviteter på ett sätt som inte var möjligt tidigare. Vad som är möjligt är inte 
alltid önskvärt och ibland utmanar möjligheterna de etiska konventionerna.  
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Berghel (1997) såg mycket allvarligt på denna fråga eftersom det är en utmaning att 
finna en balans mellan organisationens behov av kontroll och individernas rätt till ett pri-
vatliv även som anställd i en organisation. Detta är inte en teknologisk utmaning, men om 
inte frågan hanteras på ett sätt som kan accepteras av medarbetarna, kan det få allvarli-
ga sociala följder. Berghel fann att redan 1998 läste arbetsgivarna sina anställdas mejl i 
stor utsträckning, vilket ledde till en rad tvister och även åtal i USA.   

Ett problem som Berghel pekade på var att mejl var mer permanenta än telefonsam-
tal, vilket gjorde att ett skickat mejl alltid går att hitta någonstans även om det är utraderat 
från avsändarens dator. Att värna om privatlivet är en grundläggande rättighet för indivi-
dens frihet och autonomi och det är viktigt att personlig information inte skickas vidare till 
andra utan tillstånd från den ursprungliga avsändaren. 

Å andra sidan måste individens rättigheter ställas i relation till företagens rätt till infor-
mationen. En annan forskare som också har intresserat sig för denna fråga är Spinello 
(1995) som konstaterar att mejl är ett kontroversiellt ämne, beroende på att anställda 
skickar mängder med meddelande som alla sparas och därför är tillgängliga för vem som 
helst som har behörighet att gå in i nätverket och dessutom vet hur man skall göra. Den 
viktiga frågan är: Vem äger dessa meddelanden? Är de organisatorisk eller privat egen-
dom? 

En respondent i en undersökning genomförd av Brigham och Corbett (1997) förklara-
de att osynlig övervakning är möjlig i vissa mejlprogram. Detta ansågs utgöra en funktion 
som gjorde arbetet lättare, eftersom det gick att kontrollera om någon hade fått ett med-
delande och öppnat det. Dessutom kan man få uppgift på exakt datum och klockslag då 
det öppnades. Om meddelande inte var levererat och öppnat finns en möjlighet att kon-
takta personen igen, och om personen då sa att han inte hade fått meddelandet kan detta 
kontrolleras vilket innebär att det är svårt att ignorera ett mejlmeddelande. Å andra sidan 
konstaterade andra respondenter i Brigham och Corbetts undersökning att de kände sig 
övervakade, kontrollerade och överhopade med mejlmeddelanden. Slutsatsen som drogs 
var att mejl inte bara är ett medium för kommunikation utan också något som påverkar 
maktförhållandet i organisationer.  

I Sverige krävs det att arbetsgivaren har ”allvarliga misstankar” mot en anställd om att 
ett brott är begånget för att individens mejl ska få loggas, men arbetsgivaren har inte rätt 
att ta del av innehållet i meddelandena, enligt Datainspektionen. Mejl får också loggas 
om arbetsgivaren har en intern och tydlig policy för hur de anställda får mejla och vill un-
dersöka om missbruk förekommer, men det förutsätter att arbetsgivaren också informerar 
om att man gör kontroller.  

Att övervaka anställdas mejltrafik ska göras både restriktivt och öppet för att undvika 
problem. Volvo (Volvo Cars 2006) t ex förbjuder inte sin personal att använda mejlen för 
privat bruk men formulerar sig på följande sätt i villkoren för användandet av mejl: 

Principer för personligt och privat användning: Mejlen skall användas för personlig och 
inte privat bruk. Med privat avses mejl som innehåller information som inte är arbetsrela-
terade. Den privata användningen skall begränsas till ett minimum. 

Svenska Spel (2006) förbjuder inte heller privat användning, men har restriktioner som 
lyder: 

Mejlsystemet ägs av Svenska Spel och alla meddelande som skrivs, skickas, mottages 
eller lagras i systemet är företagets egendom. Svenska Spel har rätt till obegränsad till-
gång även till ”privata” meddelande, men det måste finnas en speciell anledning (dvs. 
misstanke om att någon bryter mot denna policy). 

För att skydda den personliga integriteten krävs att både personalchefen och säkerhets-
chefen är överens om att det är nödvändigt att läsa privata meddelanden innan någon 
gör det. 
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2.8. Maktmissbruk 

En aspekt av makt i en organisation är chefers val av olika medium för att informera i 
organisationen. Markus (1994) fann att chefer medvetet kan välja mejl när de vill undvika 
social interaktion, även om de samtidigt aktivt försökte undvika att det uppstod negativa 
reaktioner i relationen med sina medarbetare. I studien fick användarna inom ett stort 
amerikanskt företag besvara frågor om vilket medium de skulle använda i en rad olika 
situationer. Markus konstaterar att många av företagets chefer var av den uppfattningen 
att tekniken tillåter att de kan undvika personlig kontakt om de väljer att göra så, och de 
valde frekvent elektronisk kommunikation I situationer som kännetecknades av negativa 
känslor. De oroade sig inte för vilka effekter valet kunde ha på deras relationer, men det 
som bekymrade dem var om de anställda skulle skicka vidare meddelanden till tredje 
part. Resultatet av den oro som cheferna upplevde blev att, för att undvika negativa kon-
sekvenser av meddelanden, krävdes ett antal telefonsamtal till underställd personal för 
att lyssna av om det fanns negativa signaler. När ett meddelande skulle formuleras, som 
innehöll ett känslomässigt negativt innehåll, krävdes dessutom att cheferna lade ner 
mycket tid för att formulera det ursprungliga meddelandet ifall mottagaren skulle skicka 
det vidare. 

Romm och Pliskin (1999) intresserade sig för om fördelarna med mejl kunde använ-
das i maktsyfte. De fann några exempel som kan ses som en form av maktmissbruk. Det 
första exempel på övervakning var en chef som dokumenterade när de anställda kom 
och lämnade sitt arbete med utgångspunkt från in- och utloggning på mejlservern. Denna 
chef utgick från att alla loggade in för att kontrollera sin mejl så snart de kom till arbetet 
och loggade ut när de gick hem. Frågan är om detta alltid stämmer? 

Ett annat exempel var en chef som skapade en psykologisk distans mellan sig och 
sina medarbetare genom att vägra att kommunicera på något annat sätt än via mejl. Det-
ta var inte bara irriterande utan också frustrerande, vilket resulterade i minskad produkti-
vitet eftersom medarbetarna försökte komma i kontakt med sin chef på andra sätt utan att 
lyckas. Det tredje exemplet var en chef som selekterade informationen och skickade ut 
olika information till olika individer och på så sätt manövrerade ut vissa medarbetare. 

Sammanfattningsvis kom Romm and Pliskin (1999) fram till att det framför allt var fem 
saker som gjorde det möjligt att använda mejl politiskt strategiskt för att få mer makt: 

 Det är lätt och går snabbt att skicka ett meddelande för att kalla till ett möte med 
kort varsel och därigenom kontrollera när medarbetare kommer och går. 

 Det går att skicka mejl ögonblickligen och samtidigt till en stor grupp människor. 
Genom att använda denna möjlighet kan man som chef organisera möten med 
kort varsel och därigenom hålla de anställda fastlåsta vid sina datorer – ifall något 
viktigt skulle dyka upp som kräver deras närvaro. 

 Sparade meddelanden kan användas senare när de är politiskt användbara. Spa-
rade meddelande innehåller också tidpunkt för när någon besvarat ett meddelan-
de.  

 Mottagaren kan modifiera innehållet och skicka det vidare till andra. 

 Användande av ”hemlig kopia” 

I exemplet nedan beskrivs en fiktiv situation som tydligt visar på maktutövande. Om 
chefen i exemplet använder sig av dator-medierad kommunikation för att ge order och 
kontraorder framgår inte, men egentligen spelar det mindre roll. 

Exempel: Maktutövande (Leon 2010:129) 

Under sommarmånaderna brukade mötena, som polischef Patta hade infört några år 
tidigare, antingen bli inställda med kort varsel eller uppskjutna och därefter inställda 
på grund av vädret. Solsken gjorde att de ställdes in direkt för att polischefen skulle 
kunna ta en simtur både för lunch och senare på eftermiddagen. När det regnade 
gick det alltid ut en kallelse samma dag, men ett plötsligt väderomslag gjorde ofta att 
de sköts upp varpå polischefen åkte tvärsöver il Bacino i en av polisbåtarna för att få 
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sin utan tvivel välförtjänta avkoppling. På det sättet blev personalmötena ännu en i 
raden av alla gåtfulla företeelser i polishuset, ungefär som en skåpdörrr som man var 
tvungen att sparka till längst ner för att den skulle gå att öppna. Brunetti föreställdes 
sig att han och hans kollegor var en sorts augurer

2
 som hade i ryggmärgen att de 

skulle ha ögonen öppna för gudomliga tecken innan de bokade in något. Brunetti 
tyckte att det hedrade dem att de alltid så smidigt lyckades anpassa sina scheman 
efter polischefens nycker. 

 

  

                                                      
2
 Enligt Wikipedia var augurer medlemmar i ett prästerligt kollegium i antikens Rom som hade till uppgift att tala 

om ifall gudarna stödde en politisk handling eller inte. 
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