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Abstract 
 
The purpose of this thesis is to examine what role lateral communication within the work in 
software maintenance has, and to examine how an effective lateral communication influences 
the maintenance work. Software maintenance is costly, therefore it is important for 
organizations that it is efficient. Organization’s efficiency is influenced by their 
communication. To attain an effective communication there needs to exist an understanding 
for lateral communication. Within the guiding of software maintenance there is a lack of 
regard to the importance of communication. 
 
The thesis was conducted using qualitative research. The research is based on semi-structured 
interviews with solution managers at an organization that has their software maintenance 
guided by the swedish maintenance management model pm3. 
 
The result of this study shows that a lateral communication occurs within the work with 
software maintenance, communication is required between certain roles. Lateral 
communication also has a significant role since it can help to uniform the work. However, the 
results show that the potential of lateral communication is not always used to its full extent. 
When it is not effective it can result in duplicated work, lost and excluded information, and 
coworkers’ knowledge can be overlooked. In the end the productivity of the work is affected. 
The study shows that the more effective the lateral communication is within the work in 
software maintenance, the more effective the work will become. 
 
Key words: software maintenance, maintenance management model, horizontal 
communication, lateral communication  



 

 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad den horisontella kommunikationen har för roll 
inom systemförvaltning, och att undersöka vad en effektiv sådan har för påverkan på 
förvaltningsarbete. Då systemförvaltning är kostsamt är det viktigt för organisationer att det 
sker effektivt. Effektiviteten i organisationers arbete påverkas av kommunikationen och för 
att uppnå en effektiv kommunikation krävs en förståelse för horisontell kommunikation. Men 
inom styrning av systemförvaltning ligger inte fokus på kommunikation. 
  
Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 
Förvaltningsledningar på en organisation vars förvaltningsarbete styrs av 
förvaltningsmodellen pm3 studerades. 
  
Uppsatsens resultat visar på att en horisontell kommunikation utspelar sig inom 
förvaltningsarbete, det krävs en kommunikation mellan vissa arbetsroller. Den horisontella 
kommunikationen har också en betydande roll, då den kan hjälpa till att upprätta enhetliga 
arbetssätt. Resultatet visar dock att den horisontella kommunikationens funktion inte alltid 
utnyttjas till fullo. När den inte är effektiv kan det bidra till duplicerat arbete, förlorad och 
utelämnad information, samt att medarbetares kunskap förbises. Allt detta påverkar i 
slutändan arbetets produktivitet. Uppsatsens resultat visar att desto effektivare den 
horisontella kommunikationen är inom förvaltningsarbete, desto effektivare blir arbetet.  
  
Nyckelord: systemförvaltning, pm3, horisontell kommunikation, organisationskommunikation  
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1 Inledning 
 

I det inledande kapitlet introduceras ämnet för kandidatuppsatsen. Därefter presenteras 
problemformulering, syfte och frågeställningar. Kapitlet ger en övergripande förståelse av 
uppsatsen.  

 
 
1.1 Inledning 
 
Systemförvaltning är en stor del av ett informationssystems livscykel. Förvaltningen tar vid 
när ett system är utvecklat och levererat, och pågår tills systemet tas ur drift. (Grubb & 
Takang, 2003) En organisation kan räkna med att runt 80 procent av den totala IT-budgeten 
går till systemförvaltningen (På AB, 2014). Systemförvaltning är således kostsamt, vilket 
medför att det är viktigt för organisationer att deras förvaltningsarbete fungerar bra, samt är 
effektivt. I denna uppsats syftar begreppet förvaltningsarbete till förvaltning av 
informationssystem.  
 
För organisationer är kommunikation grundläggande och spelar en avgörande roll, 
effektiviteten i organisationers arbete påverkas av kommunikationen (Goldhaber, 1993; 
Clampitt & Downs, 1993). Med effektivitet menas att en organisation verkar på det sätt som 
är mest produktivt, resurser används då inte mer än nödvändigt vid produktion av varor eller 
tjänster (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Enligt Jacobsen et al. (2008) behöver en organisation 
vara produktiv för att vara effektiv. Därmed är det gynnsamt för organisationer att förstå 
kommunikationens roll inom förvaltningsarbete. För att uppnå en effektiv 
organisationskommunikation, det vill säga att nå resultat genom samarbete, krävs en 
horisontell kommunikation mellan medarbetare, enligt Spillan et al. (2002). Horisontell 
kommunikation definieras huvudsakligen som den kommunikation som pågår mellan 
kollegor på samma hierarkiska nivå inom en organisation (Spillan, Mino & Rowles, 2002). 
En effektiv horisontell kommunikation leder till en minimering av slöseri med tid, material 
och arbete (Kumar & Sharma, 2000). 
  
För att erhålla en effektiv horisontell kommunikation med god kvalitet krävs det att 
organisationer har en förståelse för dess organisationsstruktur och organisationskultur, enligt 
Spillan et al. (2002). En organisation kan struktureras på flertalet olika sätt. 
Organisationsstrukturen definierar hur organisationen styrs, hur arbetsuppgifter fördelas, och 
hur samordningen ter sig mellan medarbetare. (Spillan, Mino & Rowles, 2002) Enligt 
Gilsdorf (1998) syftar begreppet organisationskultur på en organisations gemensamma mål, 
visioner, värderingar och tillämpningar. Desto starkare en organisationskultur är desto högre 
produktivitet visas upp bland de anställda (Spillan, Mino & Rowles, 2002). 
 
Horisontell kommunikation utgörs av både verbal och elektronisk kommunikation. 
Användandet av elektronisk kommunikation har blivit vardag inom organisationer (Derks & 
Bakker, 2010). Trots att det finns många praktiska fördelar med elektronisk kommunikation, 
är den inte alltid effektiv (Taylor, Fieldman & Altman, 2008). Taylor et al. (2008) menar att 
organisationer oftast inte har en utarbetad strategi kring användandet av elektronisk 
kommunikation, utan att den används mest för att den är tillgänglig. För organisationer är det 
dock ovärderligt att förstå sig på effektiv kommunikation, då större förståelse leder till fler 
gemensamma utarbetade strategier, vilket i sin tur leder till högre produktivitet. (Spillan, 
Mino & Rowles, 2002) 
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Beslutsfattande är en av de mest kritiska processer som sker i organisationer, enligt Miller 
(2012). Inom förvaltningsarbete tas det mycket beslut, hur budgeten ska läggas och hur 
systemförvaltningen ska styras bestäms vanligtvis på årlig basis (På AB, 2013). Effektiviteten 
av beslut kan variera i kvalitet. En horisontell kommunikation som främjar deltagande vid 
beslutsfattande kan bidra till att beslutens kvalitet inom en organisation ökar. (Spillan, Mino 
& Rowles, 2002; Miller, 2012) 
 
För att effektivt utföra förvaltningsarbete kan arbetet bedrivas utifrån en förvaltningsmodell 
(Brandt, 2004). Den förvaltningsmodell som är mest använd i Sverige är pm3 (På AB, 2015). 
När en organisation använder sig av en förvaltningsmodell är det flertalet begrepp och roller 
som är förknippade med den valda modellen. Detta arbete har utgått från hur 
systemförvaltning styrs utifrån förvaltningsmodellen pm3, begrepp som används är därmed 
till stor del kopplade till den modellen. 
 
1.2 Problemformulering 
 
I och med att antalet informationssystem i samhället ökar, har även behovet av 
systemförvaltning blivit större. Systemförvaltning är kostsamt för organisationer och därmed 
är det viktigt att arbetet bedrivs effektivt. (Brandt, 2004) Hur produktivt arbetet är påverkas 
av hur effektiv den horisontella kommunikationen är (Spillan, Mino & Rowles, 2002). En 
förvaltningsmodell beskriver vad som bör göras och av vem det ska göras inom 
systemförvaltningen (Brandt, 2009). En förvaltningsmodell omfattar inte nödvändigtvis hur 
kommunikationen ska ske mellan dem som driver förvaltningsarbetet, utan fokus ligger på 
vad de olika arbetsrollerna ska utföra. I denna uppsats undersöks därmed frågan kring vad 
horisontell kommunikation har för roll inom förvaltningsarbete och vidare problematiseras 
frågan kring vad en effektiv horisontell kommunikation har för påverkan på 
förvaltningsarbete. För att svara på uppsatsens forskningsfrågor har intervjuer genomförts 
med medarbetare på samma hierarkiska nivå inom en organisation som använder sig av 
förvaltningsmodellen pm3. 
 
1.3 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka den horisontella kommunikationens roll inom 
systemförvaltning och att undersöka vad en effektiv sådan har för påverkan på 
förvaltningsarbete.  
 
För att undersöka och få en förståelse för problemet används denna övergripande 
frågeställning:  
● Vad har den horisontella kommunikationen för roll inom förvaltningsarbete? 

 
För att få en djupare förståelse för problemet används följande frågeställning. 
● Vad har en effektiv horisontell kommunikation för påverkan på förvaltningsarbete?  

 
1.4 Disposition 
 
Uppsatsen är indelad i sex kapitel. I det inledande kapitlet (1. Inledning) presenteras en 
introduktion till uppsatsens ämne, kapitlet innefattar även syfte samt arbetets frågeställningar. 
I bakgrundskapitlet (2. Bakgrund) presenteras bakgrunden till ämnet uppsatsen behandlar. I 
teorikapitlet (3. Teori) beskrivs de valda teorier som ligger till grund för uppsatsen. I 
metodkapitlet (4. Metod) beskrivs metoden, materialet och undersökningens genomförande. I 
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resultat- och analyskapitlet (5. Resultat och Analys) presenteras resultatet och analyseras i 
relation till teorierna. I det avslutade diskussionskapitlet (6. Diskussion och Slutsats) 
diskuteras ämnet och analysen av undersökningen, ett övergripande svar på uppsatsens 
forskningsfrågor presenteras.   
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2 Bakgrund 

 
I bakgrundskapitlet beskrivs de centrala begrepp som behandlas i uppsatsen. Begrepp kring 
systemförvaltning beskrivs. Begreppen anses viktiga för att få grundläggande 
begreppskunskap kring ämnet som uppsatsen berör.  Kapitlet avslutas med en bakgrund till 
uppsatsens teorier.  

 
 
2.1 Systemförvaltning 
 
Med förvaltning menas att någon eller några sköter eller administrerar något. (Nordström & 
Welander, 2007) Detta i syfte att maximera effektivitet, oftast med hänvisning till kostnader 
(Zhu, Gelders & Pintelon, 2002). Ett objekt, det som förvaltas, kan vara alltifrån en hel 
organisation, till hus, till skog, till en IT-applikation. Systemförvaltning är ett begrepp som 
betecknar att objekten som ska förvaltas är informationssystem. (Samuelson, 2009) 
 
Informationssystem är, i dagens samhälle, på många sätt grundläggande för arbetet inom 
organisationer (Beynon-Davies, 2013). Många organisationer skulle inte klara av att bedriva 
sin verksamhet om de slutade använda sig av sina informationssystem, enligt Beynon-Davies 
(2013). Syftet med systemförvaltning är att sköta om och hantera informationssystem i drift, i 
avsikt att de under hela sin livstid effektivt bidrar till att förverkliga verksamhetens mål 
(Brandt, 2009). Enligt Brandt (2004, s. 17) är systemförvaltning “inte bara en fråga om att 
enbart hålla något lika eller stabilt utan snarare att anpassa och förbättra systemen så att det 
ger det stöd som affärsverksamheten behöver.”. Med detta menar Brandt (2004) att 
systemförvaltning innebär både underhåll samt förbättring av informationssystem.  
 
Enligt Grubb et al. (2003) är det viktigt att skilja på systemutveckling och systemförvaltning 
då förvaltningen tar vid först när systemet är utvecklat och levererat. Systemförvaltning 
innebär att defekter i system rättas till, att funktionalitet ökar, och att system anpassas när nya 
krav ställs (Grubb & Takang, 2003). Exempelvis bör en spelapplikation underhållas för att 
undvika att den kraschar, för att se till att den uppdateras och fortsätter att vara intressant för 
användarna, samt för att se till att den hela tiden följer de regler som sätts upp av 
återförsäljarna. 
  
Vidare i denna uppsats kommer begreppet förvaltning att syfta primärt på systemförvaltning. 
  
Det underlag som används för att beskriva hur arbetet kring förvaltning ska skötas kan 
betraktas som förvaltningsmodeller (Brandt, 2004). 
 
2.2 Förvaltningsmodell  
 
En förvaltningsmodell är ett ramverk för att styra förvaltningsarbete (Brandt, 2004). Brandt 
(2004, s. 29) definierar en förvaltningsmodell som en “idealiserad bild av hur man tänker sig 
att förvaltningsarbetet skall utföras”. En förvaltningsmodell beskriver alltså vad som bör 
göras och av vem det ska göras inom förvaltningen. Enligt Brandt (2009) finns det två tydliga 
fördelar med att styra förvaltning. Dessa är att kostnader kan reduceras och att risker kring 
vidareutveckling kan minskas (Brandt, 2009). Enligt På AB (2014) kan en organisation räkna 
med att runt 80 procent av IT-budgeten går till systemförvaltning och resterande till 
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utvecklingen av IT-system. På AB (2014) menar att om förvaltningens kostnader tydliggörs 
och styrs, bidrar det till en reducering av onödiga utgifter. Brandt (2009) menar att det alltid 
finns en ovisshet kring framtida insatser. Risken är stor att arbetet kring en vidareutveckling 
av IT-system misslyckas. Genom att ha en styrd förvaltning kan dessa risker minskas, då 
organisationens mål och strategier är formulerade. (Brandt, 2009) 
 
2.3 Förvaltningsmodellen pm3 
 
pm3, som står för På Maintenance Management Model, är en förvaltningsmodell som ägs av 
det svenska företaget På AB (På AB, 2015). Enligt På AB (2015) är pm3 de facto standard för 
förvaltningsstyrning i Sverige. Modellen är en av de mest använda i landet, exempel på 
organisationer som använder förvaltningsmodellen är Uppsala Universitet, Svenska Kyrkan, 
Pensionsmyndigheten, Uppsala Kommun och Läkemedelsverket. Modellen är baserad på 
forskning och beprövad praktisk erfarenhet, den grundar sig på Malin Nordströms 
doktorsavhandling ‘Styrbar Systemförvaltning’. pm3 är utvecklad för att kunna användas av, 
och anpassas efter, alla typer av organisationer. (På AB, 2013) På AB utvecklar och 
uppdaterar modellen kontinuerligt (På AB, 2011). 
  
pm3 har ett affärsmässigt perspektiv på förvaltning. Detta innebär att förvaltningen bör ses 
som en affär mellan objektparter och IT-parter. Objektparter är de som arbetar med 
verksamhetsnära tjänster, och IT-parter är de som arbetar med IT-anslutna tjänster. (På AB, 
2013) Enligt På AB (2013) är syftet med modellen att dessa parter ska styra förvaltningen 
tillsammans. Om IT-parten eller objektparten ensamt tar hela ansvaret, försvinner 
helhetsperspektivet över förvaltningsarbetet (Nordström & Welander, 2007). 
  
Begrepp som är centrala inom pm3 är bland annat objektverksamhet, IT-verksamhet, 
förvaltningsverksamhet, förvaltningsobjekt, förvaltningsorganisation, förvaltningsledning, 
styrgrupp och förvaltningsplan, dessa begrepp beskrivs närmare nedan i detta avsnitt. En 
kortare beskrivning av de för uppsatsens mest vitala begrepp, finns bifogade i bilaga 2. 
 
2.3.1 Verksamhet 
 

Verksamhet är det som utförs av en organisation. pm3 delar upp verksamhet i tre centrala 
typer; objektverksamhet, förvaltningsverksamhet samt IT-verksamhet. (Nordström & 
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Welander, 2007). Figur 1 nedan visar hur dessa förhåller sig till varandra.

 
Figur 1. Relation mellan objekt-, förvaltnings- och IT-verksamhet. (Källa: Nordström & Welander, 2007, s.38) 
 
De centrala typerna av verksamhet beskrivs under respektive rubrik nedan. 
 
Objektverksamhet 
Förvaltningsmodellen pm3 är beroende av ett generiskt begrepp för att kunna beskriva vilken 
verksamhet som helst. För detta används begreppet objektverksamhet. Det finns tre olika 
typer av objektverksamhet; kärnverksamhet, stödverksamhet och IKT-verksamhet (se 
förvaltningsobjekt). (På AB, 2014) 
  
IT-verksamhet 
IT-verksamhet avser det tekniskt orienterade arbete som utförs för att hantera IT-system. Det 
brukar oftast delas in i tre huvudaktiviteter; utveckling, förvaltning och drift. (På AB, 2013). 
  
Förvaltningsverksamhet 
Förvaltningsverksamhet är det som utförs inom förvaltningen. Dessa aktiviteter kan vara till 
exempel användarstöd och daglig IT-drift (Nordström, 2010). Förvaltningsverksamhet 
betraktas som en subverksamhet till objektverksamhet och IT-verksamhet, 
förvaltningsaktiviteterna är därmed både verksamhetsnära och IT-nära (På AB, 2014). 
 
2.3.2 Förvaltningsobjekt  
 
Ett förvaltningsobjekt utgör det som förvaltas (På AB, 2014). På AB (2014, s.11) beskriver 
att förvaltningsobjekt “innehåller en kombination av både verksamhetskomponenter och IT-
komponenter paketerade som förvaltningsprodukter”. Verksamhetskomponenter kan 
exempelvis vara mallar eller användarstödsmaterial, och IT-komponenter kan exempelvis 
vara IT-system eller applikationer. Syftet med förvaltningsprodukter är att klarlägga 
respektive delprocess som stöds i ett förvaltningsobjekt. (På AB, 2014) En 
förvaltningsverksamhet tillhandahåller förvaltningsprodukter till dess objektverksamhet (På 
AB, 2013). 
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Förvaltningsobjekt kan vara av tre huvudtyper; kärnverksamhet, stödverksamhet och IKT-
verksamhet (informations- och kommunikationsteknologiverksamhet) (På AB, 2014). I en 
kärnverksamhet återfinns det som är branschunikt, exempelvis livförsäkring eller 
vårdadministration. I en stödverksamhet återfinns det som är mer generellt och som finns 
oavsett vilken kärnverksamhet som bedrivs, exempelvis ekonomi eller försäljnings- och 
marknadskommunikation. I en IKT-verksamhet återfinns bland annat systemutveckling och 
hantering av IT-infrastruktur. Det som är en kärnverksamhet i en organisation, kan vara 
stödverksamhet i en annan. (Nordström, 2010) 
 
2.3.3 Förvaltningsorganisation 
 
En organisatorisk enhet bedriver verksamhet. Det uppdrag den organisatoriska enheten har, är 
det som bör avgöra vilken verksamhet som skall bedrivas. (På AB, 2011) 
Förvaltningsorganisation beskrivs enligt På AB (2011) som en mikroorganisation för ett 
specifikt förvaltningsobjekt. Med detta menas att en förvaltningsorganisation bemannas av 
personal från basorganisationen (Nordström, 2010). En förvaltningsorganisation är till för att 
organisera samarbetet mellan objektverksamhet och IT-verksamhet i det förvaltningsobjekt 
den tillhör (Nordström, 2005). En förvaltningsorganisation “utgörs av tydliga roller för att 
säkerställa att rätt roll på rätt nivå fattar rätt beslut” (På AB, 2014, s. 20). Tabell 1 nedan visar 
de olika roller som finns inom en förvaltningsorganisation. 
 

 
Tabell 1. Affärsmässig förvaltningsorganisation. (Källa: På AB, 2011, s. 12) 
 
Styrgrupp 
Styrgruppen består av objektägare och objektägare IT. Det är de som beslutar om 
förvaltningsplanen (På AB, 2013). Styrgruppen är de som är ytterst ansvariga för att 
objektverksamhetens parter har fullgoda verksamhetsstöd, däribland mallar och 
användarstödsmaterial (Nordström, 2010). 
  
Förvaltningsledning 
Förvaltningsledningen har ett verkställande ansvar över att förvaltningsverksamheten bedrivs 
inom ramen för förvaltningsplanen. En förvaltningsplan är en förvaltningsverksamhets 
styrdokument. En förvaltningsledning består av två roller, en förvaltningsledare (FL) och en 
förvaltningsledare IT (FL-IT). FL har ansvar för den verksamhetsnära förvaltningen, och FL-
IT har ansvar för den IT-nära förvaltningen. Varje förvaltningsobjekt har en 
förvaltningsledning. (På AB, 2013) 
  
Förvaltningsledningens uppgifter är bland annat att ansvara för att förvaltningsprodukterna är 
användbara i dess objektverksamhet, och att prioritera mellan aktiviteterna i 
förvaltningsobjektet inom ramen för förvaltningsplanen (Nordström & Welander, 2007). 
Deras uppgifter består även av att ta fram beslutsunderlag till styrgruppen i de fall där 
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aktiviteterna går utanför ramen för förvaltningsplanen, och att bemanna roller på den 
operativa nivån (På AB, 2013). 
  
Operativa nivån 
Den operativa nivån arbetar med utförandet av de aktiviteter som beskrivs i 
förvaltningsplanen. Den operativa nivån har ingen beslutsfattande roll. (På AB, 2011) 
 
2.4 Organisationskommunikation 
 
För en organisation är kommunikation grundläggande och den spelar en avgörande roll, detta 
uttryckte Goldhaber (1993) i ‘Organizational communication’. Goldhaber (1993) påpekade 
även att information är avgörande för att uppnå en effektiv kommunikation. 
  
I sin enklaste mening kan organisationskommunikation beskrivas som flödet av information i 
en organisation. Organisationskommunikation är all den information som förekommer i en 
organisation, och den påverkar och påverkas av sin omgivning. Kommunikationen påverkas 
alltså av organisationens uppbyggnad. Exempelvis kan kommunikationen påverkas av vad 
organisationen tillhandahåller för tjänster, vad den har för typ av struktur, hur många 
anställda den har, och vilket land den har sin bas i. (Goldhaber, 1993) 
Organisationskommunikation involverar individer och deras känslor, attityder, och relationer, 
menar Goldhaber (1993), vilket innebär att kommunikationen även påverkar och påverkas i 
hög grad av organisationens medarbetare. 
  
Kommunikation har visat sig ha en påverkan på graden av effektivitet inom organisationer 
(Clampitt & Downs, 1993). I en fältstudie genomförd av Clampitt et al. (1993) visade 
resultatet på att organisationskommunikation påverkar produktiviteten i en organisation. I 
studien kom det bland annat fram att kommunikation har en synbar påverkan på anställdas 
individuella produktivitet (Clampitt & Downs, 1993).  
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3 Teori 

 
I teorikapitlet beskrivs de teorier som appliceras i uppsatsens analys. Inledningsvis beskrivs 
kommunikation med fokus på horisontell kommunikation som utgångspunkt för att få 
förståelse för organisationers typ av kommunikation. Vidare förklaras teorin om elektronisk 
kommunikation och teorin om beslutsfattande för att ge underlag för tillvägagångssätt inom 
kommunikation.  

 
 
3.1 Horisontell kommunikation 
 
För att uppnå en effektiv organisationskommunikation krävs det ett ständigt 
informationsutbyte sinsemellan kollegor (Spillan, Mino & Rowles, 2002). För att kunna 
samplanera, samordna, uppnå gemensamma mål, få stöd i arbetsuppgifter samt utvärdera 
arbetet, behövs en kommunikation mellan medarbetare på samma organisatoriska nivå, menar 
Goldhaber (1993). 
  
Horisontell kommunikation, som på engelska kallas horizontal communication eller lateral 
communication, är ett begrepp som syftar på kommunikationen och interaktionen mellan 
kollegor på samma hierarkiska nivå inom en organisation. Det sätts i förhållande till vertikal 
kommunikation, som är ett begrepp som syftar på kommunikation som färdas hierarkiskt 
uppifrån och ner. (Bartels, Peters, de Jong, Pruyn & van der Molen, 2010). 
 
Horisontell kommunikation är den ständiga kommunikationen som utspelar sig mellan 
kollegor. Den sker bland annat under personalmöten, presentationer och vid skiftbyten. 
Kortfattat är syftet med horisontell kommunikation att hålla personal informerad om 
organisationens nuvarande riktlinjer, verksamhet och dess processer. (Spillan, Mino & 
Rowles, 2002) Enligt Spillan et al. (2002) definieras begreppet horisontell kommunikation 
huvudsakligen av kvaliteten på utbytet av information mellan kollegor på en och samma nivå. 
Ofta ses informationsflödet inom organisationer på som vertikalt, uppifrån och ner, men i 
verkligheten färdas information i sidled (Spillan, Mino & Rowles, 2002). 
  
Figur 2 nedan visar på hur information bör flöda effektivt inom en organisation enligt Spillan 
et al. (2002). En effektiv horisontell kommunikation innefattar ett utbyte av information 
sinsemellan alla organisationens medarbetare. Medan information kommuniceras från den 
högre hierarkiska nivån till den lägre, bör kollegor på varje nivå snabbt återge och 
kommunicera angående informationen sinsemellan varandra. (Spillan, Mino & Rowles, 2002)  
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Figur 2. Figure 2. (Källa: Spillan, Mino & Rowles, 2002, s.101)  
 
Att förstå sig på effektiv kommunikation är ovärderligt för organisationer, enligt Spillan et al. 
2002). En effektiv horisontell kommunikation möjliggör samarbete mellan alla anställda på 
olika nivåer i en organisationshierarki, vilket bidrar till ett mer produktivt arbete (Spillan, 
Mino & Rowles, 2002). Kumar et al. (2000) menar att horisontell kommunikation kan leda 
till ökad koordination då kollegor på samma hierarkiska nivå kan sitta tillsammans och ta 
fram en gemensam strategi för att nå organisationens mål. Kumar et al. (2000) menar att 
horisontell kommunikation reducerar mängden duplicerat arbete, vilket leder till en 
minimering av slöseri med tid, pengar, material och arbete. 
  
För att erhålla en effektiv horisontell kommunikation med ansenlig kvalitet krävs det att en 
organisation har en god förståelse för sin organisationsstruktur och organisationskultur, enligt 
Spillan et al. (2002). Spillan et al. (2002) menar att dessa två faktorer är viktiga för att förstå 
sig på horisontell kommunikation, som vidare kan leda till att erhålla en god kvalitet som 
sådan.  
 
3.1.1 Organisationsstruktur 
 
Det finns tre olika typer av organisationsstruktur; den hierarkiska, den strukturella och den 
nätverksbaserade (Spillan, Mino & Rowles, 2002). 
 
Hierarkisk organisationsstruktur är enligt Spillan et al. (2002) inte rekommenderad inom 
horisontell kommunikation. Informationsutbyte begränsas mellan kollegor då direktiv och 
koordinering uppnås genom en hierarkisk struktur. Denna organisationsstruktur uppmuntrar 
till en vertikal kommunikation. (Spillan, Mino & Rowles, 2002) 
  
En strukturell organisationsstruktur kan underlätta för en horisontell kommunikation. Den 
strukturella organisationsstrukturen bygger på ett entreprenörskoncept där beslut samordnas 
och fördelas på olika instanser genom gemensamma regleringar snarare än att de på en högre 
nivå bestämmer och kontrollerar allt. Den strukturella organisationsstrukturen uppmuntrar till 
mer självstyre och individuella initiativ. Denna struktur tillåter medarbetare att delta vid 
beslutsfattande vilket leder till att organisationens mål kan vidmakthållas. (Spillan, Mino & 
Rowles, 2002) 
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En nätverksbaserad organisationsstruktur kan främja en effektiv horisontell kommunikation 
då den tillåter kollegor på olika hierarkiska nivåer att utbyta information genom 
kommunikation. Enkelt sagt uppmuntrar den till att anställda interagerar med varandra. 
(Spillan, Mino & Rowles, 2002) 
  
Alla tre av dessa organisationsstrukturkategorier har sina för- och nackdelar. Enligt Spillan et 
al. (2002) är det viktigt att tydliggöra för alla anställda i organisationen vad det är som gäller 
just där. Medarbetare bör förstå om organisationen uppmuntrar till att följa den hierarkiska 
strukturen eller om de bör ta tillvara på att de tillåts att agera som informationsspridare. 
Oavsett vilket, är det viktigt att de som sitter på de högre nivåerna av den hierarkiska 
strukturen ser till att alla medarbetare arbetar tillsammans för att lösa problem, snarare än att 
de anställda konstant väntar på klartecken från högre chefer och därmed bidrar till en 
motarbetning av organisationens mål. Alla nivåer av en hierarki ska fokusera på de 
gemensamma målen och den gemensamma delaktigheten. (Spillan, Mino & Rowles, 2002) 
 
3.1.2 Organisationskultur 
 
Enligt Gilsdorf (1998) syftar begreppet organisationskultur på en organisations gemensamma 
mål, visioner, värderingar och tillämpningar. Starka organisationskulturer och effektiv 
kommunikation resulterar i hög produktivitet bland anställda då de vet precis vad som 
förväntas av dem, ur organisationens synvinkel (Spillan, Mino & Rowles, 2002). Spillan et al. 
(2002) menar att ju mer medarbetare känner av den starka organisationskulturen desto mer 
produktiva blir de. 
  
Att bearbeta ett organisationskulturklimat som är inkluderande för alla är en avgörande faktor 
för att främja en effektiv horisontell kommunikation (Spillan, Mino & Rowles, 2002). Enligt 
Spillan et al. (2002) kan ett starkt sådant klimat bidra till ett “vi”-tänkande. Om en 
organisation misslyckas med att utarbeta en stark organisationskultur kan det leda till att en 
“vi-mot-dem”-företeelse uppstår och där finns det ett väldigt litet begär hos anställda att 
skapa och utveckla effektiv kommunikation sinsemellan varandra. Vid ett sådant scenario kan 
onödig konkurrens uppstå och produktiviteten blir mindre effektiv. (Spillan, Mino & Rowles, 
2002) Spillan et al. (2002) menar att anställda istället bör uppmuntras till att kommunicera i 
större omfattning och mer effektivt med sina kollegor. Detta för att bilda en känsla av 
gemenskap i att upprätthålla organisationens mål (Spillan, Mino & Rowles, 2002). 
 
3.2 Elektronisk kommunikation 
 
Elektronisk kommunikation har blivit vardag och spelar en betydande roll i det dagliga 
arbetslivet, enligt Derks et al. (2010). Derks et al. (2010) framhåller även att inom 
organisationer är mejl den vanligaste använda formen av elektronisk kommunikation. Det 
verkar dock som att det enorma användandet nästan enbart beror på tillgängligheten och inte 
på ett aktivt ställningstagande där användare har övervägt för- och nackdelar med att mejla 
istället för att ta upp saker vid ett personligt möte (Taylor, Fieldman & Altman, 2008). Bruket 
beror alltså mestadels på de praktiska fördelarna - såsom att anställda kan skicka iväg e-post 
var de än befinner sig, menar Taylor et al. (2008). 
  
Flertalet författare och forskare har påträffat både för- och nackdelar med elektronisk 
kommunikation. En av fördelarna enligt Kumar et al. (2000) är att det som kommuniceras 
dokumenteras och därmed kan det användas som framtida referenser. I en verbal 
kommunikation kan det som sägs, emellertid glömmas bort eller förvrängas. Vidare menar 
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Kumar et al. (2000) att elektronisk kommunikation är även till fördel då det ger tid för 
reflektion. Den som tar emot ett skrivet meddelande har tid att tänka igenom och förstå 
meddelandet innan denne måste reagera på innehållet. I verbal kommunikation måste 
mottagaren istället reagera direkt och svaret kan då bli förhastat. (Kumar & Sharma, 2000) 
  
Mejl som kommunikationsmedel har skapat en möjlighet för kollegor att enkelt utbyta 
information, oberoende av tid och plats. En fördel med elektronisk kommunikation är att 
information är lättillgängligt, men tillgängligheten har nästintill kommit att bli obegränsad. 
(Derks & Bakker, 2010) Enligt Derks et al. (2010) anser många mejlanvändare att de får ett 
överflöd av information, särskilt när de i rollen som mottagare inte har efterfrågat 
informationen. 
  
En nackdel med elektronisk kommunikation att den är tidskrävande - det tar tid att skriva, 
läsa och förstå innehållet, enligt Kumar et al. (2000) Kumar et al. (2000) menar att den 
verbala kommunikationen därmed är snabbare och sparar tid. Enligt Weisband (1992) tar 
arbetsuppgifter längre tid att genomföra i grupper som kommunicerar via elektroniska medel 
än för de grupper som interagerar ansikte mot ansikte. Det har visat sig att i en fysisk 
kommunikation förekommer fler argument än i en elektronisk sådan, där tillfogas det istället 
enkla påståenden (McGuire, Kiesler & Siegel, 1987). Elektronisk kommunikation förhindrar 
fullt utbyte av åsikter och återkoppling, menar McGuire et al. (1987) Det finns starka 
argument för att ta viktiga beslut ansikte mot ansikte och inte via elektroniska medel, menar 
Taylor et al. (2008). Forskning kring deltagande vid beslutsfattande har visat att om det 
saknas argumentation kan dåliga gruppbeteenden uppstå, till exempel gruppolarisering. Detta 
innebär att människor i grupp fattar mer extrema beslut än vad de som enskilda är benägna 
till, beslut som tas i en sådan grupp kan bli väldigt dåliga och få stora konsekvenser. (Taylor, 
Fieldman & Altman, 2008)   
 
3.3 Deltagande vid beslutsfattande 
 
Beslutsfattande är en av de mest kritiska processer som sker inom organisationer, enligt 
Miller (2012). Beslut kan tas efter månader av insamling av information och efter inplanerat 
beslutstagande. Beslut kan då handla om vilken strategisk riktning organisationen ska gå mot. 
Beslut kan också tas i mindre omfattning utan större beaktande. (Miller, 2002) Det vill säga 
det som handlar mer om de dagliga aktiviteterna som sker, såsom ett beslut angående en 
veckoplanering eller ett beslut om vilket typsnitt som bör användas i mötesprotokollen. 
Beslut kan tas enskilt av anställda individer men då genom rådfrågning av kollegor, och 
beslut kan även tas gemensamt i grupp (Miller, 2012). Genomslagskraften och beslutens 
effektivitet kan variera i kvalitet, menar Miller (2012). Hälften av alla beslut som tas inom 
organisationer misslyckas, den slutsatsen drar Nutt (1999) i artikeln ‘Suprising But True: Half 
the Decisions in Organizations Fail’. Misslyckandet beror enligt Nutt (1999) på chefers dåliga 
strategier kring beslutsfattande och även på grund av problem kring kommunikation. Nutt 
(1999) menar att chefer har en större möjlighet att lyckas med beslut om de fastställer tydliga 
mål, om de gör sitt yttersta för att finna lösningar till problem, och om de ser till att 
medarbetare som behöver delta vid beslutsfattande gör det. I undersökningen som Nutt 
(1999) genomförde var nästan alla informanter medvetna om fördelarna med deltagande och 
dess förmåga att inbringa medgivande, men trots detta användes deltagande i endast en 
femtedel av de beslut som granskades. 
 
Det har forskats mycket kring deltagande vid beslutsfattande, som på engelska kallas 
Participative decision-making och förkortas PDM (Miller, 2012). Bland annat upptäckte Coch 
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et al. redan 1948 att om medarbetare får vara delaktiga i beslutsprocessen finns det en större 
chans att de har en positiv inställning inför förändringar (Coch & French, 1948). 
Forskningsresultat visar på att deltagande vid beslutsfattande resulterar i stora effekter kring 
attityd, kognition, och beteende (Miller & Monge, 1986). Effekterna kring attityd har visat sig 
i arbetstillfredsställelse och engagemang för arbetet och organisationen. De kognitiva 
effekterna har visat på ett större användande av information bland alla organisationens 
medarbetare och en större förståelse bland anställda för beslutsfattande och för organisationen 
som helhet. Effekterna kring beteende har varit förbättrad produktivitet och ett ökande av 
effektiviteten som besluten inbringar. (Miller, 2012)  
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4 Metod  
 

Inledningsvis i metodkapitlet presenteras undersökningens forskningsstrategi och val av 
metod. Därefter presenteras urvalsprocessen samt en beskrivning av genomförandet. 
Slutligen presenteras undersökningens dataanalys.  

 
 
4.1 Forskningsstrategi 
 
Forskningsstrategi är ett övergripande närmande för att besvara forskningsfrågor (Oates, 
2006). Oates (2006) presenterar sex olika forskningsstrategier som forskning kan utgå ifrån, 
dessa är enkäter, design och skapande, experiment, fallstudier, aktionsforskning, samt 
etnografi. 
  
I detta arbete användes fallstudier. Enligt Oates (2006) används fallstudier vid undersökning 
av ett existerande fall av ett fenomen, exempelvis vid undersökningen av en avdelning, ett 
informationssystem, eller ett utvecklingsprojekt. Därefter utreds denna instans på djupet i sin 
naturliga miljö, för att få en detaljerad bild av fallet (Oates, 2006). Enligt Jacobsen (2002) är 
fallstudier bra för teoriutveckling. Jacobsen (2002) menar att när forskaren går in på djupet i 
ett fall kan relationer upptäckas mellan olika faktorer som inte var kända innan. Med hjälp av 
resultatet från en undersökning kan sedan nya hypoteser skapas som kan prövas i senare 
forskning (Jacobsen, 2002). 
  
Med hänvisning till denna uppsats problemformulering och syfte var fallstudier den mest 
lämpade forskningsstrategin. I och med valet av fallstudier gavs möjligheten till att erhålla en 
djupare förståelse för kommunikationens roll och påverkan inom förvaltningsarbete, då 
förvaltningsorganisationer vid en organisation kunde studeras ingående. Valet av 
forskningsstrategin gav även möjligheten att identifiera områden där framtida forskning kan 
genomföras.  
 
4.1.1 Datainsamlingsmetod 
 
Det finns två övergripande sorters metoder för att samla in data i en undersökning; kvalitativa 
och kvantitativa. Med de kvantitativa metoderna kan bredden och många enheter av ett 
fenomen undersökas. De kvalitativa metoderna vill fånga upp olika nyanser inom få enheter, 
som undersöks på djupet. (Jacobsen, 2002) Inom fallstudier är det vanligt att data samlas in 
genom kvalitativa metoder såsom intervjuer, observationer eller enkäter (Oates, 2006). 
  
I undersökningen i detta arbete användes intervjuer som en kvalitativ metod för att samla in 
data. Målet med att använda kvalitativa intervjuer är att upptäcka fenomen, egenskaper och 
beteenden hos respondenter, det vill säga de som blir intervjuade (Kvale & Brinkmann, 
2009). Intervjuer användes i detta arbete för att ge en djupare förståelse för hur 
kommunikation inom förvaltningsarbete uppfattas av de som driver arbetet. 
  
Det finns tre olika typer av intervjuer; strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad. I 
detta arbete har semistrukturerade intervjuer använts för datainsamling. I en semistrukturerad 
intervju har den som leder intervjun med sig frågor med förbestämda teman. Den som leder 
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intervjun kan även ställa frågor utöver dessa och i annan ordning än planerat, beroende på hur 
samtalet fortskrider. Respondenten får prata fritt om ämnet. Semistrukturerade intervjuer 
används för att ”upptäcka” istället för att få fram fakta. Med att upptäcka kan det menas att 
personliga åsikter och känslor träder fram. (Oates, 2006) 
 
I detta arbete var semistrukturerade intervjuer den bäst lämpade metoden att använda då målet 
var att få en bred och djup bild av uppsatsens forskningsfrågor. Målet med undersökningen 
var att få veta så mycket som möjligt om den kommunikation som pågår inom 
förvaltningsarbete. Forskarna ville utröna information om hur kommunikationen inom 
förvaltningsarbete uppfattas, både hur den ser ut nu och hur respondenterna skulle vilja att 
den såg ut. I och med valet av semistrukturerade intervjuer som metod gavs möjligheten att 
låta respondenterna uttrycka sig fritt om delar av deras arbete, och då kunna delge sina 
personliga åsikter.  
 
4.2 Urvalsprocess 
 
Syftet med detta arbete var att undersöka den horisontella kommunikationens roll inom, och 
dess påverkan på, förvaltningsarbete. I ett tidigt skede av detta arbete utfördes en 
litteraturgenomgång av systemförvaltning, förvaltningsmodellen pm3 och teorin om 
horisontell kommunikation. Efter att uppsatsens syfte formulerats insåg forskarna att fokus i 
empirin behövde ligga på hur endast en hierarkisk nivå kommunicerar, och då den hierarkiska 
nivån som förvaltningsledningarna tillhör. Detta med hänvisning till att 
förvaltningsledningarna inom pm3 kan ses som mellanhanden inom förvaltningsarbete (se 
avsnitt 2.3.3). De arbetar fram förslag på förvaltningsplanen till styrgruppen och ser sedan till 
att den följs, och de bemannar roller på den operativa nivån. För att kunna besvara uppsatsens 
frågeställningar grundligt behövdes flera roller inom förvaltningsledningarna studeras. I och 
med uppsatsens tidsram och omfattning kom insikten att det endast fanns möjlighet att 
intervjua en organisations förvaltningsledningar. Hade flera organisationers 
förvaltningsledningar studerats hade endast en ytlig kunskap om ämnet kunnat samlas in. I 
och med detta urval kunde en djupdykning i den horisontella kommunikationen göras. 
  
I ett tidigt skede av arbetet hade en kontakt upprättats med Läkemedelsverket, en organisation 
vars förvaltning styrs av förvaltningsmodellen pm3. När det fastställdes att intervjuer var den 
bäst lämpade datainsamlingsmetoden för undersökningen, kunde kontakten ta vid. Forskarna 
hade en kontaktperson på Läkemedelsverket som initialt berättade om de förvaltningsobjekt 
som organisationen har. Då Läkemedelsverkets förvaltningsobjekt av typen kärnverksamhet 
har mycket gemensamt valde forskarna att intervjua de som arbetar i förvaltningsledningarna 
där. Kontaktpersonen hjälpte till med att boka in möten med de utvalda respondenterna. 
 
4.2.1 Organisationen 
 
Läkemedelsverket (LV) är en svensk myndighet som har i uppdrag att gynna svenska folk- 
och djurhälsan. Svenska myndigheter är de som utför och ansvarar för det som riksdagen och 
regeringen har bestämt, de är en del av kommunernas eller statens förvaltning (Sveriges 
Riksdag, 2015). LVs mål är att sjukvården ska få tillgång till säkra läkemedel av god kvalitet. 
Deras ansvarsområden är bland annat att ge tillstånd till och kontrollera den svenska 
apoteksverksamheten, samt främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och 
hygienprodukter. De ska även stödja forskning inom deras ansvarsområden. De är 
avgiftsfinansierade men får även statliga bidrag. (Läkemedelsverket, 2015) 
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LVs förvaltningsarbete är styrt av förvaltningsmodellen pm3, detta har medfört att de har 
implementerat roller och använder begrepp som, i och med pm3s utsträckning, används i stor 
omfattning inom förvaltningsarbete i Sverige. LVs förvaltningsorganisationer anses därmed 
vara tillämpbara att studera i denna fallstudie. 
  
LVs förvaltningsarbete är uppdelade i sju olika förvaltningsobjekt. Av dessa, är tre av typen 
kärnverksamhet, ett av typen IKT-verksamhet och resten av typen stödverksamhet. De 
förvaltningsobjekt som är av typen kärnverksamhet är; ‘Tillsyn’, ‘Ansökan och Anmälan’ 
samt ‘Ärende och Dokumenthantering’. Det som är av typen IKT-verksamhet är ‘IT 
Infrastruktur’. Och de som är av typen stödverksamhet är; ‘Labb’, ‘Intern och Extern 
kommunikation’ samt ‘Ledning och Stöd’. I detta arbete undersöktes förvaltningsledningarna 
som tillhör förvaltningsobjekten av typen kärnverksamhet på LV. De tre har gemensamma 
tekniska plattformar och annat gemensamt arbete. 
 
4.2.2 Respondenterna 
 
Respondenterna i denna undersökning är samtliga inom förvaltningsledningarna vid 
kärnverksamheten på LV, de presenteras i tabell 2 nedan. Vidare i denna uppsats benämns 
respondenterna efter deras tilldelade koder.   
 

 
Tabell 2. Förvaltningsledningarna vid kärnverksamheten på Läkemedelsverket.  
 
Respondenterna valdes ut för att de i dagsläget arbetar som FL och FL-IT inom 
kärnverksamheten på LV. Respondenterna är i olika åldrar och har arbetat olika länge i 
organisationen. Några arbetar heltid som FL eller FL-IT inom kärnverksamheten, medan 
andra arbetar deltid som det och deltid på annan tjänst inom LV. Fokus i undersökningen låg 
på att studera hur respondenterna uppfattar kommunikation, under urvalsprocessen togs det 
därmed ingen hänsyn till något annat än respondenternas arbetsroller. Samtliga respondenter 
tillhör samma hierarkiska nivå inom organisationen, om en kommunikation sker mellan dem 
är den horisontell.  
 
4.3 Genomförande 
 
Samtliga intervjuer genomfördes i Uppsala under vecka 48. Båda uppsatsens forskare 
medverkade vid samtliga intervjuer. Intervjuerna hölls i LVs möteslokaler. Intervjuerna 
utfördes vid fysiska möten med respondenterna, detta för att forskarna skulle ges möjlighet att 
tolka ansiktsuttryck och kroppsrörelser vid svar. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 
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mobiltelefon, forskarna förde även anteckningar under intervjuerna. Intervjuernas längd 
varierade mellan 53 och 71 minuter. 
  
Enligt Jacobsen (2002) bör intervjuer inledas med en översikt av varför intervjun utspelar sig, 
vilka forskarna är, samt hur informationen från intervjun kommer att användas. Innan 
respektive intervju i denna undersökning startade och inspelningen sattes igång, fick 
respondenten inledande information. Forskarna presenterade sig själva och respondenten 
informerades om ämnet intervjun skulle beröra. Respondenten informerades om att intervjun 
skulle användas till ett examensarbete och därefter publiceras på en hemsida och då finnas 
tillgänglig för allmänheten. Det som av en person uppfattas som känsligt, uppfattas inte 
nödvändigtvis på samma sätt av andra, menar Jacobsen (2002) Informationens känslighet 
måste därför övervägas i relation till den som undersöks (Jacobsen (2002). En del av syftet 
med undersökningen var att ta reda på om respondenterna upplever positiva och negativa 
sidor med kommunikation inom och mellan förvaltningsorganisationerna, därmed kan ämnet 
upplevas vara relativt känsligt. Således informerades respondenten om dess möjlighet till 
anonymitet. 
  
Inför uppsatsens empiri skapades en intervjumall med sju teman. Mallen som användes vid 
samtliga intervjuer finns bifogad i bilaga 1.  Under intervjuns inledning anges tonen i 
intervjun, menar Jacobsen (2002). Intervjuer bör inledas med öppna frågor, då chansen ökar 
att respondenten vidare under intervjuns gång delar med sig av vad den anser vara relevant, 
och inte vad forskarna tycker är viktigt (Jacobsen, 2002). Det inledande temat innehöll 
därmed allmänna frågor om respondentens bakgrund och om dess förvaltningsobjekt. Vidare 
innehöll tema ‘Förvaltningsledning’ frågor om hur respondenten arbetar tillsammans med sin 
förvaltningsledningspartner och hur kommunikationen ser ut mellan respondenten och de 
övriga i förvaltningsledningarna. Tema ’Prioritering’ syftade till att undersöka hur 
beslutsfattandet inom förvaltningsorganisationerna ter sig. Tema ‘Nuläge’ syftade till att 
undersöka respondentens uppfattning om den nuvarande kommunikationen. Tema 
‘Förvaltningsråd’ innehöll frågor om hur förvaltningsledningarna inom kärnverksamheten 
förhåller sig till deltagande vid beslutsfattande. Tema ‘Drömscenario’ syftade till att 
undersöka hur respondenten förhåller sig till den nuvarande kommunikationen som förs, hur 
respondenten helst hade velat att den såg ut, och vad det skulle ha för påverkan på 
förvaltningsarbetet. Det avslutande temat skapades för att låta forskarna sammanfatta 
intervjun och låta respondenten godkänna om forskarna uppfattat informationen korrekt, samt 
för att ge respondenten möjlighet att fylla i luckor eller berätta om något som forskarna 
missat. Genom att avsluta med en sammanfattning undviks scenariot där respondenten lämnar 
intervjun med en känsla av att all information inte kom fram, menar Jacobsen (2002). 
  
I intervjumallen och under intervjuerna användes begreppen objektfamilj och förvaltningsråd. 
Vid skrivandet av intervjumallen var LVs förvaltningsstruktur till viss del okänd för 
forskarna. Efter en genomgång av material som beskriver förvaltningsmodellen pm3, kunde 
begreppen objektfamilj samt förvaltningsråd utmärkas. En objektfamilj är en “Grupp av 
förvaltningsobjekt som tillsammans stödjer ett visst verksamhetsområde.” (På AB, 2011, 
bilaga 1). En objektfamilj har en gemensam styrgrupp, en objektfamiljstyrgrupp. Ett 
förvaltningsråd är ett råd som bemannas av samtliga förvaltningsledningar inom en 
objektfamilj. (På AB, 2011) Uppsatsens forskare kunde utläsa ett behov av kommunikation 
mellan de förvaltningsledningar som tillhör en objektfamilj och att beslutsfattande kan 
effektiviseras med hjälp av ett förvaltningsråd. Trots att förvaltningsobjekten som studeras i 
denna uppsats har gemensamma tekniska plattformar och annat gemensamt arbete kom det 
tidigt fram under fallstudien att LV inte delar in sina förvaltningsobjekt i officiella 
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objektfamiljer. Därmed är förvaltningsråd inte något som heller används. Forskarna valde 
ändå att behålla samma intervjumall inför samtliga intervjuer, för att ändå kunna uppfatta 
respondenternas inställning till ett eventuellt förvaltningsråd. I denna uppsats benämns 
respondenternas anknytning enbart som förvaltningsledningarna inom kärnverksamheten.  
 
4.4 Dataanalys 
 
Enligt Oates (2006) transkriberas material för att underlätta sökandet och analyserandet av 
data. Enligt Jacobsen (2002) används kategorisering som ett steg i analysen, för att få en 
överblick av insamlad data och för att identifiera relevant material. Efter genomförandet av 
samtliga intervjuer transkriberades de. Sedan delades det transkriberade materialet in i 
kategorier. Efter att en grundlig genomgång av materialet gjorts bearbetades dessa kategorier 
för att till slut bilda de tre huvudteman som analysen bygger på. Vid analysen kopplades 
dessa teman till uppsatsens tre teoridelar, i syfte att besvara uppsatsens frågeställningar. 
  
De teman som presenteras i resultat och analys-avsnittet är; ‘Kommunikation och 
koordination’, ‘Elektronisk kommunikation’, samt ’Deltagande vid beslutsfattande’. 
Referenserna som ligger till grund för temat ‘Kommunikation och koordination’ är 
uppsatsens teoriavsnitt om horisontell kommunikation, där organisationsstruktur- och 
organisationskulturteorier belyses. Referenserna som ligger till grund för temat ‘Elektronisk 
kommunikation’ är uppsatsens teoriavsnitt om elektronisk kommunikation där för- och 
nackdelar med elektronisk kommunikation jämte verbal kommunikation behandlas. 
Referenserna som ligger till grund för temat ‘Deltagande vid beslutsfattande’ är uppsatsens 
teoriavsnitt om deltagande vid beslutsfattande, där Millers (2012) teori om deltagande vid 
beslutsfattande samt Spillans et al. (2002) teori om den strukturella organisationsstrukturen 
behandlas. 
  
Vid analyserandet av den insamlade datan eftersträvades etiska ideal. Jacobsen (2002) menar 
att presentationen av data måste vara riktig. Data får inte justeras till forskarens fördel eller på 
annat sätt förvrängas eller förfalskas. Dock är det nästintill omöjligt att helt undvika en 
förvrängning av data, då detta skulle innebära att rådata, exempelvis ljudfiler, från intervjuer 
skulle behöva presenteras i arbetet. (Jacobsen, 2002) De citat som används i denna uppsats är 
noggrant utvalda och presenterade utefter dess sammanhang, detta för att inte förvränga det 
respondenterna menat. De har inte justerats eller förvrängts för att ge fördel åt uppsatsens 
resultat och slutsats. För att påvisa uppsatsens riktighet finns de inspelade intervjuerna samt 
dess tillhörande transkriberingar att tillgå.  
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5 Resultat och Analys 

 
I resultat- och analyskapitlet presenteras resultatet från uppsatsens undersökning och 
analyseras simultant. Kapitlet är uppdelat i tre övergripande teman; ‘Kommunikation och 
Koordination’, ‘Elektronisk kommunikation’ samt ‘Deltagande vid beslutsfattande’. Varje 
delavsnitt avslutas med en sammanfattning. 

 
 
5.1 Kommunikation och Koordination 
 
Horisontell kommunikation är den ständiga kommunikationen som utspelar sig mellan 
kollegor. Den sker bland annat under personalmöten, presentationer och vid skiftbyten. 
(Spillan, Mino & Rowles, 2002) Inom och mellan de olika förvaltningsledningarna på LV 
sker den ständiga kommunikationen under möten, via mejl, via olika 
dokumenthanteringssystem och via en chattfunktion. Främst sker kommunikationen under 
möten, samtliga respondenter uppger att deras kalendrar ständigt är fullbokade med möten, 
FL-IT1 uttrycker att "det är ju möten jämt”.   
 
5.1.1 Flödet av kommunikation 
 
I detta avsnitt analyseras flödet av kommunikationen inom och mellan 
förvaltningsorganisationerna på LV utifrån respondenternas uttalanden. 
  
Spillans et al. (2002) ‘figure 2’ visar på hur information bör flöda effektivt inom en 
organisation. Det går att tolka LVs förvaltningsorganisationer utifrån den figuren. Figur 3 
nedan visar exempelvis hur informationen flödar inom ett förvaltningsobjekt.  

 

 
Figur 3. Förenklad och omarbetad version av Spillans et al. (2002) ‘figure 2’, utifrån ett förvaltningsobjekt.   
 
Inom förvaltningsorganisationerna på LV färdas kommunikationen i alla led, det vill säga 
både vertikalt och horisontellt.  
 
Kommunikationen färdas vertikalt i den meningen att objektägare kommunicerar med FL, 
och objektägare IT kommunicerar med FL-IT. FL är ansvarig för kommunikationen med 
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förvaltningsobjektets objektverksamhet. FL-IT är ansvarig för kommunikationen med 
förvaltningsobjektets IT-verksamhet. 
 
Spillan et al. (2002) menar att medan information kommuniceras från den högre hierarkiska 
nivån till den lägre, bör kollegor på varje nivå snabbt återge och kommunicera angående 
informationen. På LV finns det sju olika styrgrupper som samarbetar. Under dessa finns sju 
olika förvaltningsledningar som samarbetar. Vissa förvaltningsledningar samarbetar för att de 
delar IT-stöd och alla förvaltningsledningar kommunicerar på ett eller annat sätt då de har 
gemensamma mallar och processer. Figur 3 visar att kommunikation flödas inom en 
styrgrupp, inom en förvaltningsledning och inom den operativa nivån. Därmed färdas 
kommunikationen även horisontellt - kommunikationen förs mellan kollegor på samma 
hierarkiska nivå inom en organisation, inom förvaltningsorganisationerna på LV. 
 
Spillan et al. (2002) beskriver att den nätverksbaserade organisationsstrukturen kan främja en 
effektiv horisontell kommunikation. Den tillåter kollegor att utbyta information genom 
kommunikation, den uppmuntrar anställda att interagera med varandra (Spillan, Mino & 
Rowles, 2002). Som synes på LV finns det flertalet sätt för förvaltningsledningarna att träffas 
för att kommunicera och utbyta information med varandra. 
 
Utifrån den hierarkiska organisationsstrukturen begränsas informationsutbytet mellan 
kollegor då direktiv uppnås genom en hierarkisk struktur, denna struktur uppmuntrar till en 
vertikal kommunikation (Spillan, Mino & Rowles, 2002). Utifrån respondenternas 
upplysningar går det att tyda att förvaltningsorganisationerna på LV inte har en hierarkisk 
organisationsstruktur, utan de har en kommunikation som rekommenderas inom den 
horisontella kommunikationen. Kommunikationen är inte begränsad att endast gå uppifrån 
och ned.  
 
5.1.2 Kommunikation under möten 
 
Respondenterna får prata fritt om hur de kommunicerar och samarbetar med varandra. 
Samtliga respondenter uppger att de använder olika forum för att mötas. På alla dessa forum 
uppger de att det inte endast är de sex respondenterna från kärnverksamheten som träffas, 
utan även de resterande fyra förvaltningsledningarna från LVs förvaltningsorganisationer. De 
olika forumen som respondenterna uppger äger rum är: 
● FL-forum, där alla FL i de olika förvaltningsobjekten träffas.  
● FL-IT-forum, där alla FL-IT i de olika förvaltningsobjekten träffas. 
● FL/FL-IT-forum, där alla FL och FL-IT i de olika förvaltningsobjekten träffas 

tillsammans med organisationen POS (se FL/FL-IT-forum).  
 
Utöver dessa forum uppger respondenterna även att ytterligare två sorters inbokade möten 
äger rum: 
● Förvaltningsledningsmöte, där varje förvaltningsledning, det vill säga FL och FL-IT 

inom samma förvaltningsobjekt, träffas under ett inplanerat möte. De kan även ses 
under andra möten utöver det. 

● Lunchmöte med kärnverksamhetens FL, där FLarna för kärnverksamheten sitter ihop 
under en timme varje vecka och pratar.  

 
Vidare i denna analys kommer respektive forum och möte att beröras närmare.  
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De i förvaltningsledningarna som har minst med varandra att göra är FL och FL-IT som 
tillhör olika förvaltningsobjekt. Om de inte har en gemensam teknisk plattform de förvaltar, 
har de ingenting med varandra att göra. Men om de delar en teknisk plattform brukar 
förvaltningsledningarna för de förvaltningsobjekten ha möten tillsammans. 
 
FL-forum 
FL3 uppger att alla de sju FLarna träffas på FL-forum. Under forumen tar de upp ärenden 
som gäller alla, de diskuterar frågor de behöver hantera enhetligt, och de byter även 
erfarenheter med varandra. Stundom bjuder de in andra befattningshavare till forumet, 
exempelvis uppger FL2 att de kan bjuda in säkerhetsarkitekten för att denne ska informera 
om nya instruktioner, på så vis får alla FL samma information samtidigt. FL-forum äger rum 
cirka var tredje till var fjärde vecka, eller vid behov, och det kan vara viktigt att närvara under 
dessa tillfällen. Under FL-forumen förs inga protokoll. FL3 uppger dock att de skriver 
anteckningar under forumen “ibland skickar vi ut ett mejl med anteckningar till dem som inte 
var där, så kan det vara, men det är inget som vi protokollför.”. FL1 fortsätter att förtydliga 
att forumet är till för att alla FL ska kunna hjälpa varandra och se till att alla vet hur och vad 
de ska göra i olika situationer. Detta innebär att det kan bli problematiskt för den FL som 
missar ett tillfälle. 
 

men det kan ju vara andra grejer liksom i äskningsprocessen som är våran svåraste process, där är 
det ju lite allvarligare om man inte är med. Då kan man ha det jobbigare sen. (FL1) 

 
Enligt Spillan et al. (2002) är kortfattat syftet med horisontell kommunikation att hålla 
personal informerad om organisationens nuvarande riktlinjer, verksamheter och dess 
processer. Vid FL-forumen informerar och informeras FLarna om hur deras arbete bör och 
kan utföras. Men den horisontella kommunikationen blir mindre effektiv för en enskild FL 
om denne inte har haft möjlighet att närvara under mötet. Enligt Spillan et al. (2002) är en 
avgörande faktor för att främja en effektiv horisontell kommunikation att bearbeta ett 
organisationskulturklimat som är inkluderande för alla. Alla FL är inbjudna till FL-forumen 
och förväntas att delta, men det kan finnas undantagsfall då en FL inte har möjlighet att delta 
och därmed missar ett möte, exempelvis vid sjukdom. FL-forumen skulle eventuellt behöva 
tillämpa någon ytterligare informationsform för att i de undantagsfallen inkludera alla och 
därmed främja en effektiv horisontell kommunikation. FL1 har funderat på 
förbättringspotentialen för FL-forum, men hon är osäker på om det skulle innebära för 
mycket extra arbete. 
 

På FL-forum skriver vi ju inga anteckningar, det skulle man också kunna fundera över skulle det 
bli bättre? Eller blir det bara extra administration, det kan det också bli, vet inte. (FL1) 

 
FL-IT-forum 
FL-IT-forum är de möten där alla FL-IT i de sju olika förvaltningobjekten på LV träffas för 
att prata om vad som händer i de olika förvaltningsobjekten för tillfället. Under dessa forum 
kan de även ta upp saker som de andra FL-ITarna skulle kunna vara intresserade av att höra. 
FL-IT1 menar att de till stor del informerar varandra om vad som pågår, och tar reda på om 
det de andra jobbar med just nu påverkar deras eget arbete. Han menar att de också tar hjälp 
av varandra med arbetsuppgifter. 
 

Det är lite laget runt kör vi på många möten ‘Vad gör jag just nu?’, ‘Gör jag någonting som kan 
kanske påverka andra?’, ‘Gör jag någonting som kanske någon annan har gjort och som kan 
komma med input?’ (FL-IT1) 
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FL/FL-IT-forum 
FL/FL-IT-forum är de möten där alla förvaltningsledningarna träffas. Dessa forum inträffar 
ungefär en gång i månaden. Det är organisationen POS (Projekt- och ObjektStöd) som kallar 
till forumen. POS är en organisation som bland annat stöttar och samordnar IT-relaterade 
projekt och förvaltningsobjekt, samt förvaltar förvaltningsmodellen. Det är POS som sätter en 
tydlig agenda för forumen, efterfrågar förslag på agendapunkter samt för mötesprotokoll. 
Syftet med forumen är att POS informerar om ärenden som berör alla förvaltningsobjekten. 
 

I det här FL/FL-IT-forum då är det mycket sånhär kommunikation att vi får reda på vad de här 
POS, hur de ser framåt, såhär tänker vi göra och nästa år. [...] Vi har ganska mycket sånahär 
gemensamma delmål där alla förvaltningsobjekten ska göra, har samma mål fast inom sitt 
förvaltningsobjekt, de diskuterar vi en hel del på FL/FL-IT-forum också. [...] Så det är också just 
för att hjälpa oss att hålla takten. Att man liksom håller alla deadlines som finns som hjälper oss att 
kanske reda ut saker, svara på frågor, ta fram de här mallarna åt oss och förklara de för oss hur de 
ska fyllas i. Och, ja då har ju vi massor med frågor så hjälper de oss att reda ut det. Så det är 
liksom att få objekten att lite grann gå i samma takt. (FL1) 

 
Forumen behandlar teman som arbetssätt och användning av mallar på möten, det vill säga 
sakfrågor som är generellt för alla förvaltningsobjekten. FL3 anser att FL/FL-IT-forumen är 
väldigt viktiga för att hitta gemensamma arbetssätt. 
 

Jag tror att det här FL/FL-IT-forum vi har är jättebra, för att det möjliggör att vi jobbar mer lika 
inom de olika objekten oavsett vilket objekt du jobbar med. Så det tror jag, det känns jätteviktigt. 
(FL3) 

 
Förvaltningsledningsmöten 
FL och FL-IT inom samma förvaltningsledning arbetar mycket tillsammans. FL3 uppger att 
hon och FL-IT3 träffas i genomsnitt sju till åtta timmar i veckan. Under riktigt hektiska 
veckor kan de ses upp till 20 timmar. Samtliga respondenter uppger att de bokar in minst ett 
möte, minst en timme i veckan, tillsammans med sin förvaltningsledningspartner. 
  
FL-IT3 uppger att när han och FL3 träffas pratar de om “allt mellan himmel och jord”. Det 
kan vara alltifrån att planera vad de ska göra nästa vecka, till att prioritera mellan aktiviteter, 
till att diskutera processerna inför nästa år. FL3 uppger att när hon och FL-IT3 träffas skriver 
de även en månadsrapport tillsammans där de går igenom vad de har gjort och vad de ska 
göra framåt, hon menar att det blir som en utvärdering av deras arbete. FL-IT2 som är ny på 
sin position som FL-IT använder förvaltningsledningsmötet till att bland annat bolla idéer 
med FL2, då FL2 har varit på sin position en längre tid. 
 

Jag har fått en fråga och den vill jag bolla med Anna [FL2], liksom är det okej? Jag kanske har en 
idé om att jag tänker mig att vi löser det på det här sättet, men jag vill gärna bolla med henne först. 
(FL-IT2) 

 
Lunchmöte med kärnverksamhetens FL 
FLarna för kärnverksamhetens tre förvaltningsobjekt, har en inbokad lunch tillsammans varje 
vecka. FL3 menar att under dessa luncher tar de upp lite mindre frågor, och diskuterar och 
utbyter erfarenheter med varandra. Vid större problem eller frågor brukar de istället ta upp det 
vid FL-forumen eller boka egna möten de tre för att prata om det. 
 

De här luncherna, det blir lite mer en möjlighet att lufta sånt som man tycker är jobbigt som 
kanske inte är sakfrågor att diskutera utan man mer bollar saker ‘Hur skulle ni gjort här?’ och ‘Hur 
tänker ni?’, ‘Hur brukar ni hantera de här frågorna?’. Det blir mer den typen av karaktär. (FL3) 
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Att det bara är de tre från kärnverksamheten och inte samtliga sju FL förklarar FL2 är för att 
de tre är de största förvaltningsobjekten med mest samverkan, de är mest lika varandra och 
skulle egentligen kunna göras om till ett gigantiskt förvaltningsobjekt.  
 

Eftersom vi är de tre största objekten som är mest lika så tyckte vi att vi tre hade behov av att 
stötta varandra. Och det kom också till när en av oss var nyanställda, så ville hon regelbundet 
träffa oss för att få ställa frågor, så vi var som faddrar till henne. Hon jobbar ju på en helt annan 
enhet [...] Och då tyckte vi att det här var så himla bra sätt att kommunicera, slippa mejla också 
allting, utan då kan man vänta med att skicka ett mejl eftersom att mejlen är så full, man väntar till 
torsdagen och tar det då. Vi tyckte att det funkade så bra. (FL2) 

 
Den nätverksbaserade organisationsstrukturen inom teorin om horisontell kommunikation 
uppmuntrar anställda till att interagera med varandra, enligt Spillan et al. (2002). Dessa 
luncher har de tre FLarna själva valt att arrangera. Detta både med hänvisning till att de är FL 
för förvaltningsobjekt som har flertalet beroenden, däribland ärendehantering och 
registerhantering, men också för att kunna stötta varandra. Det är ingen som har sagt åt 
FLarna att anordna dessa möten och det är inte något som ingår i deras arbetsbeskrivning, 
utan det är något de själva sett ett behov av. Oavsett om respondenterna har uppmuntrats till 
att anordna dessa möten eller inte, finns det dock en möjlighet för dem att anordna de och det 
är därmed inte något någon i en högre hierarkisk nivå förhindrar. 
 
5.1.3 Kommunikationens effektivitet 
 
Respondenterna träffas under olika möten och i olika formella sammanhang, de har en 
ständig horisontell kommunikation. Respondenterna är dock lite oeniga över om 
kommunikation alltid är tillräcklig och effektiv. Spillan et al. (2002) menar att en effektiv 
kommunikation mellan organisationens medarbetare leder till mer produktivt arbete. 
  
FL-IT3 uppger att han ibland tycker att ärenden tar för lång tid och att detta skulle kunna 
förbättras genom effektivare kommunikation. Han menar att kommunikationen kring just 
överlämningar bör optimeras.   
 

Det finns ju naturligtvis effektiviseringspotential, vad jag har förstått så är det ganska mycket här i 
huset som tar lång tid just för att, det är bara, det är många steg. Och jag gör mitt och så lägger jag 
det till dig och när du har tid och sen så gör du ditt och sen håller vi på där. Och så har det tagit nio 
månader liksom, för att komma till skott, nåt som faktiskt bara har varit inte vet jag 30 dagars 
arbetsinsats. Är det bra? Nej jag tycker ju inte det. Så liksom den här, hela tiden från ax till limpa 
är antagligen alldeles för lång ibland men då måste man ju liksom ha ett mål när man ser att det är 
nån vinst för det och jag kan tänka mig att den som vill ha ett svar från en myndighet kan tycka att 
få svaret lite tidigare är en fördel. [...] Det finns mycket att vinna på att förkorta ledtiderna. Och 
det är väl mitt drömscenario, är väl att vi kan jobba mycket mer på hur vi ska göra. (FL-IT3) 

 
FL3 hade gärna sett en större informationsspridning mellan förvaltningsorganisationerna. 
Hon menar att med en förbättrad samordning hade medarbetarna kunnat hjälpa varandra mer 
och undvikit dubbelt arbete.  
 

Jamen då kan man ju få reda på. Ja nu håller det här förvaltningsobjekten på att göra nåt tekniskt, 
då borde vi ju nämna för dem att vi gör ju nåt liknande. Här borde vi kunna få synergieffekter eller 
att vi kan lära oss av varandra så att vi, ah, [inte] behöver gå på pumpen båda två. Asså att vi, sån 
information kan vi ju tjäna på också. (FL3) 

 
Vidare menar FL3 att det är det praktiska arbetet, hur saker faktiskt ska göras, som skulle 
behöva samordnas. I dagsläget går det att läsa de andra förvaltningsobjektens 
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förvaltningsplaner, men hon menar att vid enbart läsning av dokument går det inte att 
diskutera detaljer. Hon anser att med en bättre samordning hade förvaltningsledningarna inte 
behövt lägga ner en stor mängd arbete på något som en annan FL eller FL-IT hade kunnat 
hjälpa till med att klargöra.    
 

Men så kan det ju dyka upp av slump [...] Vi pratar ju med varandra, så det är inte så. Men ja ‘jag 
har aldrig gjort det här förut, men nu vill de att vi ska göra det här och det här och det här’ och då 
kan man se att ja men det har vi också gjort. Asså det kan ju komma upp nu också när man pratar 
om, men det kanske lite blir mer slumpen än att det blir. (FL3) 

 
Kumar et al. (2000) menar att horisontell kommunikation kan leda till ökad koordination, 
samt bidra till en minimering av slöseri med tid, pengar, material och arbete. Om 
kommunikationen mellan förvaltningsorganisationerna effektiviserades skulle 
överlämningarna kunna optimeras och ledtiderna reduceras. De hade då även kunnat undvika 
förekomsten av dubbelt arbete. 
 
FL1 anser att hon inte saknar något i kommunikationsväg mellan förvaltningsledningarna 
idag, men att hur pass effektiv kommunikationen är, inte är något som har undersökts.  
 

För att jag känner inte att vi har några frågor som i nuläget faller mellan stolarna. Jag känner inte 
det. Men om frågan är om vi jobbar så effektivt som vi kan då vet jag inte riktigt, det har vi liksom 
inte mätt. Vi har inte mätt och sett om det går att göra på något bättre sätt om vi skulle få ut mer 
av. Men jag saknar ingenting idag. (FL1) 

 
Vidare uppger hon att det inte skulle förvåna henne om att de med ett mer gemensamt 
arbetssätt skulle kunna effektivisera arbetet, alltså “själva utförande av konkreta 
arbetsuppgifter”. Detta bekräftas av Spillans et al. (2002) teori om horisontell 
kommunikation, där det framhålls att ett gemensamt arbetssätt kan styrka 
organisationskulturen i organisationen, vilket leder till ett effektivare arbete. 
  
FL3 påpekar att ett gemensamt arbetssätt när det kommer till att dokumentera, skriva 
anteckningar och liknande, skulle behövas för att dels kunna jobba effektivare tillsammans. 
Det skulle även underlätta för de som kommer in som nya i organisationen. Som det ser ut i 
dagsläget är det upp till var och en hur de antecknar och dokumenterar vilket gör arbetet 
personberoende.  
 

Jamen dels är det det här med enhetligt arbetssätt det skulle bli enklare och det skulle bli enklare 
att förstå de andra objekten och kunna ja hjälpa till eller hoppa in. (FL3) 

 
FL-IT2 berättar om en situation där hon och en kollega glömt att informera om en release 
som var på gång.  
 

Jag tror inför det här så skulle det ju säkert vara bra med någon typ av checklista eller så som vi 
liksom att vem gör vad? Någonting sånt att vi är lite mer tydliga vad gäller det. (FL-IT2) 

 
FL-IT2 menar det skulle vara lättare för alla, inte minst för nyanställda, att inte missa en 
sådan sak, om det fanns checklistor eller liknande att följa. Det är någonting som POS arbetar 
fram nu uppger FL3, “det har blivit mycket mer bättre än vad det var när jag började”. 
  
Enligt Spillan et al. (2002) har en stark organisationskultur bland annat gemensamma 
tillämpningar och kan då resultera i hög produktivitet bland anställda. Det finns brister i 
förvaltningsledningarnas kommunikation och bland de gemensamma tillämpningarna, på LV. 
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Skulle arbetssätten bland förvaltningsledningarna bli mer enhetliga skulle arbetet kunna bli 
ännu mer effektivt. Utifrån respondenternas redogörelser går det att se att samtliga arbetar för 
att effektivisera arbetet genom kommunikation. FL-IT2 uppger att gemensamma arbetssätt är 
något som behövs och som också arbetas för.  
 

Jo, sen är ju arbetssätt också förstås, det är ju bra om man jobbar så lika som möjligt egentligen 
och det tror jag fler av de andra FL också har lyft. Vad jag har hört och så om det är någon som 
arbetar på ett väldigt bra sätt som vi tycker, då försöker vi också göra det. (FL-IT2) 

 
I ett svagt organisationskulturklimat finns det ett väldigt litet begär hos anställda att skapa och 
utveckla effektiv kommunikation. Där kan onödig konkurrens uppstå och produktiviteten kan 
bli mindre effektiv. (Spillan, Mino & Rowles, 2002) Samtliga respondenter uppger att de vill 
samarbeta för att hitta gemensamma arbetssätt. Det är något de i dagsläget gör, men som 
behöver förbättras. I och med att de har en vilja att förbättra kommunikationen och 
tillämpningarna kring de gemensamma arbetssätten, tyder det på att 
organisationskulturklimatet har potential att bli starkare.  
 
5.1.4 Sammanfattning Kommunikation och Koordination 
 
Det förekommer en horisontell kommunikation inom och mellan förvaltningsorganisationerna 
på LV. Det förekommer en horisontell kommunikation mellan FL och FL-IT inom samma 
förvaltningsobjekt, då de bland annat gemensamt lägger fram förslag om förvaltningsplanen 
till styrgruppen. Det förekommer även en horisontell kommunikation mellan de 
förvaltningsledningar som ansvarar för förvaltningsobjekt där IT-stöd delas.  
 
En stor del av den horisontella kommunikationen mellan förvaltningsledningarna sker under 
olika möten och forum. Under dessa tillfällen tar de bland annat upp gemensamma 
beröringspunkter, samt diskuterar tillämpningar av arbetssätt. Dessa tillfällen kan även vara 
ett sätt för kollegorna att stötta varandra i arbetet och för att hjälpas åt med arbetsuppgifter. 
Enligt Kumar et al. (2000) kan horisontell kommunikation leda till ökad koordination och 
bidra till en minimering av slöseri med tid och arbete. Samtliga respondenter anser att 
förvaltningsorganisationerna på LV har ett behov av mer samstämmiga arbetssätt, och att det 
är något som de jobbar på att förbättra. Respondenterna uppger att under ett av forumen förs 
det inte protokoll. Enligt Spillan et al. (2002) är syftet med horisontell kommunikation att 
hålla medarbetare uppdaterade om rådande processer. För de som inte kan delta under ett av 
dessa forumstillfällen kan det bli problematiskt, då de missar viktig information.  
 
Enligt Spillan et al. (2002) möjliggör en effektiv horisontell kommunikation samarbete 
mellan alla anställda på olika nivåer i en organisationshierarki, vilket bidrar till ett mer 
produktivt arbete. Respondenterna är medvetna om att de med en effektivare kommunikation 
skulle kunna öka effektiviteten av arbetet.  
 
5.2 Elektronisk kommunikation 
 
Elektronisk kommunikation har blivit vardag i det dagliga arbetslivet och mejl är den 
vanligaste använda formen av elektronisk kommunikation, enligt Taylor et al. (2008). 
Likaledes är mejl något som används i stor omfattning bland förvaltningsorganisationerna på 
LV. Samtliga respondenter uppger att de mejlar dagligen. Bland annat berättar FL-IT1 att han 
och FL1 mejlar varandra litegrann hela tiden. Enligt FL1 varierar mängden e-post mellan 
dem, vissa dagar blir det inte ett enda mejl, men vissa dagar kan det skickas upp till 20 
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stycken mejl fram och tillbaka. Bortsett från mejlandet sker även den elektroniska 
kommunikationen bland förvaltningsorganisationerna på LV bland annat via sms, telefon och 
Lync. Lync är ett kommunikationsverktyg som bland annat tillhandahåller en chattfunktion, 
direkta meddelanden. 
 
5.2.1 Lokalisation 
 
Respondenternas kontorsplaceringar kan ha en inverkan på hur omfattande den elektroniska 
kommunikationen är. Nedan presenteras undersökningens resultat av hur respondenternas 
kontor är placerade i förhållande till varandra. 
  
Ingen av undersökningens FL och FL-IT i samma förvaltningsledning sitter på samma plan i 
samma byggnad på LV, och enligt respondenterna är det en faktor som bidrar till att mängden 
mejl ökar. 
 
Som figur 4 nedan visar, sitter FL-ITarna på samma våning, men i olika rum, de sitter vid IT-
verksamheten. FL1 och FL2 sitter i samma hus på samma våning, de sitter till och med i 
samma rum. Angående att de sitter i samma rum säger FL1: “det har vi bett om och det 
kommer vi fortsätta be om just för att vi har mycket med varandra att göra.”. FL3 sitter i 
samma hus som FL-ITarna, men på en annan våning. Hon sitter alltså inte i närheten av 
någon av de andra FLarna för kärnverksamheten. Hon har istället valt att sitta vid sin 
objektverksamhet.  
 

 
Figur 4. En förenklad översikt över hur respondenterna sitter i förhållande till varandra på Läkemedelsverket. 
 
FL2 och FL1 har valt att sitta bredvid varandra för att underlätta i kommunikationen och 
samarbetet dem emellan, och för att kunna bolla tankar, idéer och problem med varandra. FL2 
uppger att hon vill sitta med FL1 för att slippa mejla om korta frågor. FL2 sitter dock inte 
tillsammans med FL-IT2, något hon hade velat. Hon anser inte att de sitter optimalt. 
Anledningen till detta är enligt FL2 att det inte finns något rum för henne och FL1 där FL-
ITarna sitter, rumsbristen är dock något de försöker att lösa.  
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Sitter man i samma hus så är det mycket enklare att bara springa mellan rummen, för nu som du sa 
‘springer vi på varann?’ Nej vi sitter i olika hus, vi springer aldrig på varandra. (FL2) 

 
FL3 uppger att det innebär ett större informationsutbyte av att sitta nära, “De man sitter nära 
får man ju mer information om. Så är det.” Hon sitter inte nära någon av de andra i 
förvaltningsledningarna, då hon tycker att det är viktigare för henne att sitta nära sin 
objektverksamhet. Hon menar att hon kan boka in ett möte med de andra i 
förvaltningsledningarna om det behövs, men med objektverksamheten skulle det inte fungera, 
“men i verksamheten, jag kan inte boka möten en gång i veckan och säga: ‘Ok tala om för 
mig allting som ni har pratat om den här veckan’”. I ett drömscenario hade hon gärna sett att 
hon kunde sitta nära både förvaltningsledningarna och sin objektverksamhet men att “det är 
en för stor organisation, så det funkar inte.”. 
 
5.2.2 Omfattning av mejl 
 
Samtliga respondenter uppger att mängden mejl som sänds inom och mellan 
förvaltningsorganisationerna på LV är stor. FL2 uppger att inkorgen ibland svämmar över. 
Däremot är mängden mejl mellan henne och FL-IT2 inte alltför stor i förhållande med andra 
roller inom förvaltningsorganisationerna, då hon och FL-IT2 har regelbundna möten med 
varandra. FL2 och FL-IT2 uppger båda att de har ett gemensamt möte en timme i veckan, på 
en bestämd tid. 
 

Inte så mycket mejl eftersom att vi ses ofta, min inkorg är ju ständigt överfull generellt. [...] 
Det är inte så mycket att vi mejlar. Sen försöker vi också ta så mycket såna här korta frågor som 
man bara vill bolla en liten detalj på Lyncen, har vi ju, som chatt. Just för att inte belasta mejlen. 
Har man en kort snabb fråga då försöker vi ta den på Lync, för att man drunknar i mejl. (FL2) 

 
Men FL2 hade ändå gärna sett att hon och FL-IT2 satt fysiskt närmare varandra för att “det 
blir effektivare och det minskar mängden mejl, och allt som minskar mängden mejl är bra.” 
  
För att minska mängden e-post använder sig flera av FLarna och FL-ITarna inom 
kärnverksamheten sig av chattfunktionen Lync. Med det verktyget kan de skicka korta frågor 
och med största sannolikhet få svar fortare. FL-IT2 använder sig helst av Lync för de snabba 
frågorna. Angående hur kommunikationen på Lync ser ut svarar hon:  
 

Snabba frågor. Senaste Lync-frågan var: ‘Vi ska ha en release i kväll och vi tänkte köpa lite mackor. 
Är det okej, kan vi ta det på objektet?’ Ja men en sån snabb fråga liksom: ‘Är det okej att vi tar det 
på vår budget liksom?’, ‘Ja det är okej.’, ‘Ja bra.’ (FL-IT2)  

 
FL-IT1 är inte förtjust i mejl som arbetsverktyg. Han uppger att det förekommer mycket 
mejlande på LV, “Ja jag skulle säga att mycket mejl i det här huset, väldigt mycket mejl.”. 
FL-IT1 hade gärna sett att han och FL1 satt närmare varandra, då det hade minskat mängden 
e-post. Han menar att även om svar på mejl ankommer inom rimlig tid blir väntan alltid 
längre än om kommunikationen hade skett i fysisk form. 
 

Och sen är det ju alltid det här att sitter man tillsammans snappar man ju upp, då hör man ju massa 
saker som händer. Det är ju lite såna saker. (FL-IT1) 

 
FL-IT1 påpekar att det inte blir samma mängd mejl mellan honom och de andra FL-ITarna, 
då de sitter på samma våning. 
 



 28 

Det är dock just arbetsverktyget mejl FL-IT1 inte är förtjust i, och inte elektronisk 
kommunikation i sig. Han har kollat upp om det skulle gå att implementera något annat 
verktyg, såsom en wiki där informationen lagras på ett mer strukturerat sätt än vid mejl. 
  
De flesta av undersökningens respondenter anser att mängden e-post är för stor, och jobbar 
mycket för att minska den. Enligt Taylor et al. (2008) beror den omfattande användningen av 
mejl på tillgängligheten och är alltså oftast inte ett aktivt ställningstagande bland användare 
där de har övervägt för- och nackdelar med att mejla istället för att ta upp saker vid fysiska 
möten. Enligt FL-IT3 beror det omfattande användandet av mejl på att tiden inte alltid räcker 
till för att föra vidare information vid personliga möten.  
 

Det beror ju också på att man är upptagna, man sitter ju bokade i möten och då hinner man inte ha 
andra möten alltid, man tar det via mejl. Det finns ju helt klart fördel med mejl också, men det 
finns många nackdelar. Men det är ju ändå att jag kan skriva när jag har tid och du kan läsa det när 
du har tid. (FL-IT3) 

 
Derks et al. (2010) menar att mejl har skapat en möjlighet för kollegor att enkelt utbyta 
information, oberoende av tid och plats. FL1 bekräftar FL-IT3s uttalande och menar att den 
stora mängden e-post inte enbart beror på att hon och FL-IT1 sitter relativt långt ifrån 
varandra, utan för att de inte alltid har tid att ta saker muntligt. Vidare förklarar FL1 att det 
även är flertalet mejl som har flera mottagare, därmed berör inte alla mejlen i inkorgen en 
själv alltid.  
 

Sen är de ju många mejl som har fler än bara en sändare och en mottagare det är många mejl som 
har många mottagare så ibland får man ju mejl från varandra där man inte själv är huvudsaklig 
mottagare utan man är cc:ad helt enkelt. (FL1) 

 
Derks et al. (2010) menar att tillgängligheten mejl ger kan leda till ett överflöd av 
information, då de som är mottagare inte efterfrågat informationen. 
  
FL-IT3 uppger att då tiden inte räcker till används mejl för att informera varandra om ens 
tankar och idéer om ett ärende, han menar att mejlen kan användas för att ha “ett möte utan 
ett möte”. Taylor et al. (2008) menar att en fördel med elektronisk kommunikation är att 
anställda kan skicka iväg mejl var de än befinner sig. Därmed går det att gestalta ett möte då 
det inte finns möjlighet att träffas ansikte mot ansikte, eller då det inte ens finns tid till att 
prata i telefon samtidigt, precis som FL-IT3 uppger.  
 
5.2.3 Mejlens innehåll 
 
Då det skickas mycket mejl bland förvaltningsorganisationerna på LV differerar och varierar 
innehållen i dessa. FL3 uppger att hon och FL-IT3 hanterar mycket användarfrågor och att de 
då över mejl kan rådfråga varandra om saker de behöver hjälp med. 
 

Oftast kan det vara, nu hanterar vi ju ganska mycket användarfrågor och då kan det ju vara att jag 
får en användarfråga som jag inte vet om det är en bugg eller om det är nån teknisk karaktär och då 
går jag ju med FL-ITen för att fråga om vad han har hört nånting om det här eller om det är nåt 
som ska rapporteras som en bugg eller inte. Så oftast är det när man får frågor om utifrån, som vi 
bollar via mejlen kan man säga. (FL3)  

 
FL3 uppger att en stor del av mejlen innehåller information som är förberedande inför möten 
eller är reflektioner från ett föregående möte. Sådant som inte tåls vänta på tills nästa möte 
inträffar.  
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Oftast är det förberedande inför de här mötena. Ja, nu har vi en release på gång och nu har vi fått 
datumen för när de kommer hända kanske och sådär att ja vi mejlar om det och det kan vara också 
att jamen nu nu har det varit väldigt mycket incidenter kring just det här it-stödet har ni nån åsikt 
kring det, har ni funderat på om det är nånting som behöver göras för att lösa det. Så det kan vara 
sånt som dyker upp mellan varven som man inte kanske vill vänta på nästa möte eller för att man 
fick som en utredningspuck från förra mötet kanske. (FL3) 

 
FL2 menar att FLarna tar mycket hjälp av varandra för att arbeta effektivare och att där är 
mejl ett verktyg som är bra att ha tillhands.  
 

Då är mycket såna här frågor, alltså generella kring processer, ‘Jag hittar inte senaste mallen, 
var är den?’ eller ‘Stämmer verkligen den här deadlinen?’ eller ‘Hur ska vi hinna!?’ och så bara 
vi delar ofta med oss, när vi ska göra en presentation. Den som har gjort presentationen först 
skickar en länk till de andra och säger ‘Kolla, nu har jag börjat’ och så får man liksom stjäla 
idéer av varandra, det är liksom. Eller nån har börjat skriva på ett gemensamt mål om SLA ‘Jag 
formulerade mig såhär, varsågod, du kan ta min text’ och så kan vi kommentera och förbättra 
men vi utnyttjar varandra mycket till att jobba effektivare. (FL2) 

 
5.2.4 För- och nackdelar 
 
Respondenterna vill gärna undvika den stora mängden mejl. De uttrycker missnöje kring 
delar av den elektroniska kommunikationen. FL-IT3 anser att mejlandet är opersonligt. Han 
menar att fördelarna med att kunna se saker fysiskt tjänar bättre än den elektroniska 
kommunikationen. Att skriva mejl är inte lika effektivt som en fysisk kommunikation då det 
tar tid att skriva och om tiden inte läggs ner på att tydligt formulera sina punkter kan 
missförstånd uppstå.  
 

Ja, nackdelarna är ju att det är opersonligt naturligtvis. Man måste ju kanske lägga ut texten 
mycket mer än man kan göra, får man ut det med att rita på en tavla så går det ju faktiskt fortare. 
Och det blir ju lätt missförstånd då naturligtvis om man inte lägger ner den där tiden. (FL-IT3) 

 
Enligt McGuire et al. (1987) förhindrar elektronisk kommunikation ett fullt utbyte av åsikter 
och återkoppling. Forskning har visat att det förekommer fler argument i en fysisk 
kommunikation än det gör i en elektronisk sådan. Särskilt vid beslutfattande finns det starka 
argument för att inte fatta sådana via elektroniska medel. (Taylor, Fieldman & Altman, 2008) 
Om mejl inte författas noggrant och eftertänksamt kan missförstånd uppstå vilket kan leda till 
dåliga effekter. 
  
FL2 uppger att e-post är mindre effektivt. Hon menar även hon att en nackdel med mejl är att 
det inte går att få ut lika mycket i mejl som det går att få om mötet sker fysiskt.  
 

Mejl är långsamt, mejl tar tid, det tar tid att skriva saker, det tar tid att läsa, det tar tid att skriva. 
Du kan ju säga mycket mer på fem minuter än vad du kan skriva på fem minuter. När jag skriver 
då ska hon sen läsa istället för att lyssna samtidigt. Så det är mycket effektivare. Och sen kommer 
man på saker när man ses som man bara kort kan stämma av, som man annars inte kommer på och 
kanske glömmer bort helt och hållet, så det tycker jag ofta händer när vi ses ‘jamen just ja, jag 
frågade ju den där saken, den här saken hade jag glömt, nu måste vi ta tag i den’, det händer inte 
samma sak när man sitter ensam på sitt rum. (FL2) 

 
Enligt Kumar et al. (2000) är elektronisk kommunikation tidskrävande. Precis som FL2 
uppger, menar Kumar et al. (2000) att det tar tid att skriva, läsa och förstå innehållet vid en 
elektronisk kommunikation. Kumar et al. (2000) menar att den verbala kommunikationen är 
snabbare och sparar tid. Vidare menar FL2 att mejlandet inte är lika effektivt som att sitta i 
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samma rum som ens kollega och faktiskt prata. Vilket bekräftas av Weisbands (1992) teori 
om att arbetsuppgifter tar längre tid att genomföra i grupper som kommunicerar via 
elektroniska medel än de som interagerar ansikte mot ansikte. 
 
FL-IT1 tycks dock se en fördel med mejl framför att sitta bredvid varandra och kommunicera 
fysiskt. Med mejl går det att ta sin tid på sig att svara, något som inte fungerar om personen 
sitter i samma rum och ställer en fråga, han menar att vissa människor kan bli störda av att bli 
avbruten och då kan det vara bättre för dem att få svara när de har tid.  
 

Men folk är så olika. Jag försöker alltid svara på mejl samma dag eller inom en timme på frågor. 
Medans andra de jobbar ju mer fokuserat. Det finns ju det där hur man ska jobba optimalt, såna där 
saker. Då och då säger de att man ska läsa mejl på morgon och kväll, finns det ju då. För annars du 
blir ju störd. [...] Ja, men sitter man bredvid varandra, ja då kanske man skulle fråga och då stör man 
ju i det arbetet då så. Som sagt så ja det är svårt att säga det här med ja jag förväntar mig svar. Ja 
men alla jobbar olika, man kanske inte ska förvänta sig men. (FL-IT1) 

 
FL-IT3 menar att mejl ger en mer betänketid.  
 

Och ibland är det jättebra. Det är ju svårare med mejl på det sättet. Man har ju inte kroppsspråk, 
man har inte de uttrycksmöjligheter. Men det finns ju å andra sidan tid att tänka efter, inte göra 
som nu: skjuta från höften. För- och nackdelar. (FL-IT3) 

 
Kumar et al. (2000) menar att elektronisk kommunikation är till fördel då det ger tid för 
reflektion. Kumar et al. (2000) menar, precis som FL-IT3, att mejl ger möjlighet att tänka 
igenom och förstå meddelandet innan ett svar krävs. I verbal kommunikation där mottagaren 
måste reagera direkt kan svaret bli förhastat, menar Kumar et al. (2000). 
  
FL-IT1 menar även att fördelen med mejl är att det underlättar för historiken. 
 

Det är ju att man har någonting man kan följa upp på; såhär sa vi förut, hur har det kommit, du sa 
att du skulle göra då, det är ju liksom en fördel med mejl då att man får den där historiken där och 
så då. (FL-IT1) 

 
Kumar et al. (2000) menar att en fördel med elektronisk kommunikation är att det som 
kommuniceras dokumenteras till skillnad från i en verbal kommunikation där risken finns att 
det som sägs glöms bort eller förvrängs. Precis som FL-IT1 menar, går det att följa upp på det 
som parterna har kommit överens om.  
 
5.2.5 Sammanfattning Elektronisk kommunikation 
 
Det skickas stora mängder mejl bland förvaltningsorganisationerna på LV, respondenterna är 
eniga om detta. Anledningen till detta är enligt dem att mejl är ett verktyg som kan användas 
då det inte finns tid till att träffas fysiskt. Respondenterna menar även att mejl är ett 
arbetsverktyg som ger större möjlighet till reflektion och som underlättar för historiken. Men 
de undviker gärna mejl om det möjligt, då de anser att det är opersonligt och för att det inte är 
lika effektivt som en verbal kommunikation. De försöker att undvika mejlandet genom att ha 
regelbundna möten och genom att försöka optimera rumsplaceringarna, detta är dock inte 
alltid genomförbart.  
 
Taylor et al. (2008) menar att mejl används i såpass stor utsträckning på grund av 
tillgängligheten och att det oftast inte finns en utarbetad strategi eller övervägande av för- och 
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nackdelar. Inom förvaltningsarbetet på LV används mejl till största del på grund av dess 
tillgänglighet, men för- och nackdelarna med användandet är något som har funderats över.  
 
5.3 Deltagande vid beslutsfattande 
 
Beslutsfattande är en viktig och kritisk process inom alla organisationer, enligt Miller (2012). 
Beslut kan tas i mindre omfattning utan större beaktande, och beslut kan tas efter månader av 
insamling av information och efter inplanerat beslutstagande. Beslutens genomslagskraft och 
effektivitet kan variera i kvalitet. (Miller, 2012) Inom förvaltningsarbetet på LV fattas det 
mycket beslut. Besluten påverkar förvaltningsorganisationernas arbete. Samtidigt påverkar 
det LV som helhet, då allt som sker inom förvaltningen påverkar LV i slutändan. Beslut tas 
dagligen med hänvisning till det dagliga arbetet. Och beslut tas efter månader av arbete och 
under inplanerade tillfällen. Respondenterna i denna undersökning uppger att kvaliteten på 
effektiviteten av besluten inte alltid blir idealiska.  
 
5.3.1 Dagliga beslut 
 
Inom det dagliga förvaltningsarbetet på LV prioriteras aktiviteter och ärenden. FL och FL-IT 
inom varje förvaltningsobjekt har tillsammans ett inplanerat möte en timme i veckan, där de 
ofta tar mindre omfattande beslut. När FL1 träffar FL-IT1 under dessa möten kan de både gå 
igenom mindre och större ärenden. 
 

Vi har möten där vi går igenom både akuta pågående ärenden och planerade arbeten, det har vi en 
gång i veckan, en timme i veckan så går vi igenom det. Och ibland så går vi bara igenom det som 
är på bordet just nu och ibland så tittar vi lite framåt och ser vad det är för nya saker vi ska dra 
igång och så. (FL1) 
 

När FL-IT3 och FL3 träffas under dessa möten går de bland annat igenom en lista med 
punkter, som FL3 oftast har med sig. De har även andra arbetsmöten där de har bestämt i 
förväg vad de ska gå igenom, bland annat kan de då sitta och prioritera aktiviteter. När FL2 
träffar FL-IT2 under deras veckoavstämning har de en fast agenda där de går igenom mål och 
resursplaneringen, och där de tar upp akuta behov. De går igenom inkomna behov som de inte 
har med i förvaltningsplanen och undersöker om de kan få med dem i den, då funderar de på 
om de bör lyfta frågan till styrgruppen och annars ser de om de kan ta ett beslut direkt i de fall 
där de genast kan se att det inte får plats. 
  
Enligt Miller (2012) kan beslut tas själv av anställda men då genom rådfrågning av kollegor, 
och beslut kan även tas gemensamt i grupp. På LV gör förvaltningsledningarna just detta, FL 
och FL-IT i en förvaltningsledning träffas ofta på möten och diskuterar samt beslutar om 
ärenden.  
 
5.3.2 Planerat beslutsfattande 
 
Inom förvaltningsarbetet på LV tas de större omfattande besluten om nya projekt under en 
beslutsprocess. Denna kallas äskningsprocess. Att äska är att framföra en begäran om 
resurser, såsom pengar eller persontimmar. Denna process sker årligen, och det är detta 
förvaltningsverksamhetens arbetsår bygger på. FL-IT2 är ny i sin roll som FL-IT och har 
själv inte hunnit vara med under en hel äskningsprocess, men hon förklarar 
förvaltningsledningarnas roll i processen som sådan: 
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Vi skapar underlag. Vi skapar äskningar för nya projekt och presenterar vad vi tror att det här 
kommer, ja resultera i. Vi tar fram vilka resurser vi tror behövs för att göra aktiviteten, hur mycket 
timmar och hur lång tid, när i planeringen det behövs. Det underlaget tar vi ju fram och sen tar vi 
ju fram ganska mycket underlag för ganska många aktiviteter. Och sen är det ju i första hand vår 
styrgrupp som prioriterar i första steget. (FL-IT2) 

 
FL1 förklarar hur beslutsprocessen för nya projekt ser ut. Hon uppger att 
förvaltningsledningarna tar fram beslutsunderlag för prioriteringar av nya projekt som är 
relaterade till förvaltningsobjektet. Beslutsunderlagen skickas till respektive styrgrupp. 
Vardera styrgrupp prioriterar då utifrån de beslutsunderlag de har fått. Alla styrgrupper 
tillsammans gör sedan en omfattande prioritering av alla projekten. Detta skickas sedan till 
IS/IT-rådet där de tittar över prioriteringarna en sista gång. IS/IT-rådet är ett råd där bland 
annat styrgrupperna och förvaltningsdirektören sitter. Förvaltningsdirektören tar sedan det 
slutgiltiga beslutet om prioriteringarna. Hur detta går till förtydligas i figur 5 nedan. 
 

 
Figur 5. Äskningsprocessens gång. 
 
FL1 förklarar att förvaltningsledningarna inte prioriterar mellan de olika projekten, men de är 
med och ger förslag till styrgruppen på hur prioriteringarna skulle kunna se ut. Styrgruppen 
lyssnar till det, men det händer att de prioriterar om. Förvaltningsledningarna inom 
kärnverksamheten ses inte för att tillsammans ta fram förslag på dessa prioriteringar innan de 
lämnas över till respektive styrgrupper, utan respektive förvaltningsledning sköter det arbetet 
själv.  
 

Våran styrgrupp prioriterar våra initiativ om man säger och så. För de andra, Ansökan och 
Anmälan till exempel, de prioriterar sina. Sen träffas våra objektägare och objektägare IT 
[styrgruppen] och gör en gemensam lista av alla de här. (FL1)  

 
En horisontell kommunikation kan främjas av att ha en strukturell organisationsstruktur. 
Enligt Spillan et al. (2002) uppmuntrar den strukturella organisationsstrukturen inom 
horisontell kommunikation till mer individuella initiativ. Denna struktur tillåter medarbetare 



 33 

att delta vid beslutsfattande. Förvaltningsledningarna har en horisontell kommunikation där 
de ses på möten och i forum, men i själva prioriteringarna som leder till ett beslutsfattande 
tycks det inte ske en effektiv horisontell kommunikation mellan dem.  
 
5.3.3 Kvaliteten av beslutens effektivitet 
 
Effektiviteten av beslut kan variera i kvalitet (Miller, 2012). Spillans et al. (2002) teori om 
den strukturella organisationsstrukturen inom horisontell kommunikation bygger på ett 
entreprenörskoncept där beslut samordnas och fördelas på olika instanser genom 
gemensamma regleringar, snarare än att de på en högre nivå bestämmer och kontrollerar allt. 
Coch et al. (1948) upptäckte redan under 1940-talet att om medarbetare får vara delaktiga i 
beslutsprocessen finns det en större chans att de har en positiv inställning inför förändringar. 
Inom förvaltningsarbetet på LV får förvaltningsledningarna vara med under beslutsprocessen, 
men de är endast med i ett tidigt skede. De har inte mycket att säga till om efter att de lagt 
fram sina beslutsunderlag. Respondenterna har olika åsikter om denna process. FL-IT3 anser 
att IS/IT-rådet inte riktigt tar hänsyn till förvaltningsledningarnas åsikter.  
 

Ja vi kan ju komma med åsikter men det är ju ingen som bryr sig om förvaltningsledningen tycker 
eller tänker om vilka projekt som ska köras, det är ju inte relevant så. Så att det sker ju lite på en 
annan nivå. Sen frågar de ju oss naturligtvis ibland och vi kan ju förklara varför vissa saker borde 
göras, men det är ju inte alltid de lyssnar. (FL-IT3) 

 
FL-IT3 menar vidare att besluten om prioriteringar inte alltid blir som han själv skulle önskat, 
“det är väl ingen som alltid är nöjd med alla prioriteringar, det verkar ju jättekonstigt.“. Han 
menar att det är svårt för förvaltningsdirektören att förstå hur besluten kommer att påverka 
det dagliga arbetet. På IT-sidan kan besluten få konsekvenser för lagring och för planer 
angående serverbyten. När beslut kring prioriteringar är klara menar FL-IT3 att det blir lite 
som “‘Jaha okej, då blev det det som blev beslutat’ och så får vi försöka fixa det.”. 
  
Effekter kring beteende beträffande deltagande vid beslutsfattande, har enligt forskning visat 
sig i förbättrad produktivitet och ett ökande av effektiviteten som besluten för med sig 
(Miller, 2012). När IT-verksamheten inte riktigt får vara med i beslutprocessen bidrar det till 
att produktiviteten försvagas, FL-IT3 menar att det då blir upp till IT-verksamheten att lösa 
utmaningen som har uppstått till följd av besluten. 
  
FL3 uppger att det händer att IS/IT-rådet ändrar om i de prioriteringar som styrgruppen, med 
hjälp av FL och FL-IT, har lagt fram. Hon är inte positivt inställd till detta. I de fallen hade 
hon velat veta varför dessa ändringar har gjorts. 
 

Sen ibland så kanske man vill veta utifrån vad har man gjort ändringar på, vad har man baserat 
ändringen på, så att man inte är orolig för att de har missat viktig information. Det skulle, det kan 
hända nångång att det har varit såna diskussioner att varför sa man att det här inte skulle göras, 
visste de inte att det här och det här och det här är ju tvingande, och så. (FL3) 

 
FL3 menar vidare att informationen om ändringar erhålls i efterhand, när ett beslut redan är 
taget. Hon menar att det då kan göras misstag då styrgruppen inte har samma koll på behov, 
beroenden och krav som förvaltningsledningen har.  
 

Det får vi oftast reda på efteråt. Då har man bestämt såhär och då men då gäller det ju vi måste ju 
jobba mycket med våra objektägare, objektägare IT [styrgrupp] för de är ju med där så att de 
verkligen för förstå behoven och beroenden och legala krav eller vad det kan vara annat krav. Men 
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de är ju inte alltid, det kan vara svårt för dem också att ha koll på allting, där kan det ibland bli 
missar. (FL3) 

 
Enligt Nutt (1999) misslyckas många beslut inom organisationer på grund av chefers dåliga 
strategier kring beslutsfattande och även på grund av problem kring kommunikation. FL3 
hade gärna sett en tydligare kommunikation kring besluten om prioriteringar för att undvika 
att information förbises. 
  
FL1 anser att det inte är ett problem att IS/IT-rådet ändrar om i prioriteringarna men att det 
inte alltid blir som hon väntat sig. 
 

Jag tror inte att det är ett problem, det är mer överraskande. Jag utgår ifrån att den summan av alla 
kloka människor som sitter där att det ändå blir rätt. Taget att man kan inte få göra allt man vill 
och då måste man få stryka på foten. (FL1) 

 
Enligt Miller (2012) bidrar ett större deltagande vid beslutsfattande till att en organisations 
medarbetare får en större förståelse för de beslut som tas. Hade förvaltningsledningarna varit 
mer delaktiga i äskningsprocessen hade besluten inte kommit som överraskning för dem. 
  
Trots att FL1 anser att det ibland kan komma som en överraskning när prioriteringarna inte 
riktigt blir som hon trott, tycker hon ändå att de i slutändan blir bra. Hon har själv inget behov 
av att vara med och bestämma i IS/IT-rådet, utan hon tycker att det räcker med att hon får 
vara med och lägga fram förslag på prioriteringar. FL1 menar att IS/IT-rådet gör 
bedömningar utifrån hela organisationens perspektiv, att de prioriterar det som är viktigast 
inför nästa år, för LV som helhet.   
 

Ja då kan jag känna att jag med glädje kan ta ett steg tillbaka, och låter de andra bestämma. Jag 
tycker att det är bra, för mig är det bra. Jag ligger lågt med mina synpunkter där, då tycker jag att 
då har jag redan argumenterat för saker, lagt fram allt som jag kan lägga fram det har jag lagt fram 
i det läget, om de då väljer att prioritera på ett annat sätt då är jag fine med det. (FL1) 

 
FL3 anser att det för hennes skull räcker med att hon får vara med och lägga fram förslag, hon 
är medveten om att hon inte kan se hela helhetsperspektivet själv, och att IS/IT-rådet har en 
större koll på vad LV behöver som organisation.    
 

Vi är ju med på det första mötet tillsammans med objektägarna och objektägarna IT [styrgrupp]. 
Mycket för att förklara syftet kanske kring behovet och kunna motivera vad är det anliggande till 
att det har lyfts och finns det några, ja, legala krav av att det måste göras av nån anledning och så. 
Men och det är bra tycker jag. Men sen om att vara med och bestämma vad som sen ska göras det 
har jag inget behov av. Det tycker jag att det får gärna IS/IT-rådet ta fram. För de har ju 
helhetsbilden på ett helt annat sätt än vad jag har. Jag har ju ganska avgränsad i min världsbild, jag 
ser ju bara mitt objekt och de jag träffar. Jag tycker att det är bra att det lyfts och bestäms av nån 
annan. (FL3) 

 
FL-IT2 är osäker på om förvaltningsledningarna skulle ha tid att sitta och samplanera 
angående förslagen till styrgruppen, “vårt objekt är väldigt stort och att bara planera och 
prioritera inom objektet är ett arbete, jag vet inte om det skulle va oss övermäktigt.”. 
  
Forskning har visat att de kognitiva effekterna vid deltagande vid beslutsfattande inbringar en 
större förståelse för organisationen som helhet bland anställda (Miller, 2012). 
Förvaltningsledningarna får vara med och lägga fram förslag om prioriteringar, därmed är de 
delaktiga i processen. Däri har de fått en förståelse för att arbetet kring prioriteringar och att 
de beslut som tas, bör ligga bland de som har en större helhetsbild. FL-IT2 anser att arbetet 
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skulle vara övermäktigt även om förvaltningsledningarna inom kärnverksamheten skulle 
samarbeta kring prioriteringar. Men skulle det finnas en möjlighet till att göra det, om tiden 
skulle finnas och om den hierarkiska strukturen tillät det, skulle det troligen, enligt Millers 
(2012) teori om deltagande vid beslutsfattande, inbringa positiva kognitiva effekter. Det 
skulle då bidra till ett större användande av information bland alla organisationens 
medarbetare och ge en ännu större förståelse för organisationen som helhet. Om detta var 
möjligt skulle det troligen öka kvaliteten på beslutens effektivitet.  
 
5.3.4 Sammanfattning Deltagande vid beslutsfattande 
 
På LV tas beslut i både större och mindre omfattning. Mindre omfattande beslut tas 
exempelvis då FL och FL-IT inom samma förvaltningsobjekt prioriterar mellan aktiviteter 
och ärenden. Den största beslutsprocessen som sker på LV kallas äskningsprocessen. 
Förvaltningsledningarna är endast med i det tidiga stadiet av den beslutsprocessen, därmed 
sker den genom en hierarkisk organisationsstruktur. Förvaltningsledningarna har ett 
inflytande över de besluten men de har inte en beslutsfattande roll.  
 
Respondenterna är oeniga kring frågan om deras deltagande påverkar kvaliteten av de mer 
omfattande besluten. De är dock eniga om att de inte vill vara med och fatta besluten på en 
högre nivå, då de menar att IS/IT-rådet, som tar de besluten, har ett större helhetsperspektiv 
över organisationen. Däremot önskar respondenterna att kommunikationen och informationen 
kring besluten var tydligare. Enligt Nutt (1999) misslyckas många beslut inom organisationer 
bland annat på grund av problem kring kommunikation. Ett högre deltagande vid 
beslutsfattande inom förvaltningsarbetet på LV skulle kunna bidra till att beslutens 
effektivitet ökade.  
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6 Diskussion och Slutsats 

 
I diskussion- och slutsatskapitlet summeras syftet med uppsatsen och en diskussion förs kring 
resultatet. En slutsats framförs och undersökningens framtida forskning och begränsningar 
diskuteras.  

 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka den horisontella kommunikationens roll inom 
systemförvaltning och att undersöka vad den har för påverkan på förvaltningsarbete. 
Problemet undersöktes genom semistrukturerade intervjuer med medarbetare på samma 
hierarkiska nivå, inom en organisation vars förvaltningsarbete styrs av förvaltningsmodellen 
pm3.  
 
Frågeställningarna som användes för att belysa problemet var:  
● Vad har den horisontella kommunikationen för roll inom förvaltningsarbete? 
● Vad har en effektiv horisontell kommunikation för påverkan på förvaltningsarbete?  

 
6.1 Diskussion 
 
6.1.1 Kommunikation och Koordination 
 
Den horisontella kommunikationen har en betydande roll inom förvaltningsarbete. Denna 
studie visar att en horisontell kommunikation är oundviklig vid ett förvaltningsarbete som är 
styrt av förvaltningsmodellen pm3. Bland annat krävs det en horisontell kommunikation 
mellan FL och FL-IT inom samma förvaltningsobjekt, och mellan de förvaltningsledningar 
som ansvarar för förvaltningsobjekt där IT-stöd delas. Vissa horisontella informationsutbyten 
som utspelar sig är inte något som krävs utifrån förvaltningsmodellen pm3, men som gör nytta 
av olika anledningar. En horisontell kommunikation mellan alla FL, mellan alla FL-IT och 
mellan alla förvaltningsledningarna, är nödvändig. Däribland för att tillämpa gemensamma 
arbetssätt, för att stödja varandra i arbetet, för att hjälpas åt med arbetsuppgifter, samt för att 
informera varandra om vad arbetet med respektive förvaltningsobjekt i dagsläget har för 
påverkan på de andra förvaltningsobjekten.  
 
Denna studie visar att det finns ett behov av en effektiv horisontell kommunikation inom och 
mellan förvaltningsorganisationer. Det finns ett behov av samstämmiga arbetssätt och en 
tydlig samordning för att effektivisera arbetet. Mer enhetliga arbetssätt kan bidra till en 
minimering av duplicerat arbetet. Det kan även bidra till att arbetet blir mindre 
personberoende och det kan då bli enklare för nyanställda att komma igång med arbetet. Det 
finns även ett behov av ett samarbete mellan de som arbetar på samma hierarkiska nivå inom 
förvaltningsarbete. Då vissa processer inom förvaltningsarbete är komplicerade tycks arbetet 
kunna bli effektivare om medarbetare hjälper varandra med hur dessa processer går till.  
  
Denna studie visar på att en stor del av kommunikationen som utspelar sig inom 
förvaltningsarbete sker under möten. Det är viktigt att informationen som kommuniceras 
tillgängliggörs för alla som behöver ta del av den, då alla som informationen berör, inte alltid 
har möjlighet att närvara under alla möten. Även om protokollföring under alla möten innebär 
extra administration, är det trots allt rekommenderat. Detta för att det i slutändan bidrar till att 
alla medarbetare kan utföra ett effektivt arbete.  
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6.1.2 Elektronisk kommunikation 
 
Horisontell kommunikation inom förvaltningsarbete utgörs av både verbal och elektronisk 
kommunikation. När tillgängligheten till verbal kommunikation inte finns, används 
elektronisk kommunikation och där är mejl det största kommunikationsmedlet. Mejl används 
när tillfälle att ses inte finns, samt för att det ger större möjlighet till reflektion. Mejl som 
kommunikationsmedel uppfattas dock som opersonligt och anses inte vara lika effektivt som 
den verbala kommunikationen. En förståelse för hur en effektiv kommunikation bör utspela 
sig, ökar möjligheterna till att tillämpa fler gemensamma utarbetade strategier. Men denna 
studie visar att hur stor förståelsen än är för att mejl inte alltid är det mest effektiva 
kommunikationsmedlet, är det inte alltid möjligt att undvika det. Att det går att använda sig 
av elektronisk kommunikation när möjligheten till ett personligt möte inte finns, bidrar dock 
till ett effektivare arbete än om den inte gått. En minimering av elektronisk kommunikation 
och en optimering av den verbala kommunikationen skulle vara det mest gynnsamma för att 
erhålla en effektiv horisontell kommunikation och därigenom genomföra ett produktivt 
förvaltningsarbete.  
 
6.1.3 Deltagande vid beslutsfattande 
 
Beslutsfattande utgör en stor del av förvaltningsarbete. Kommunikationen och informationen 
kring beslut behöver vara tydlig och tillgänglig under beslutsprocessens gång. Vid en effektiv 
kommunikation kring beslutsfattande kan medarbetares arbetstillfredsställelse öka. 
Förvaltningsmodellen pm3 beskriver vilka roller som ska ta vilka beslut inom en 
förvaltningsorganisation. Modellen har en tydlig hierarkisk struktur kring beslutsprocesser. 
Denna studie visar tendenser till att om fler hierarkiska nivåer inom 
förvaltningsorganisationerna var med och deltog vid beslutsfattande skulle beslutens 
effektivitet kunna förhöjas. Vid ett mer omfattande deltagande skulle den samlade kunskapen 
från alla förvaltningsorganisationers roller framträda, och produktiviteten därmed kunna 
förbättras. Vid ett mindre omfattande deltagande kan vissa behov och beroenden förbises, och 
produktiviteten kan då hämmas. Inom förvaltningsarbete är en horisontell kommunikation till 
stor nytta, däremot går det inte att tyda utifrån denna studie om en effektiv horisontell 
kommunikation mellan de på samma hierarkiska nivå skulle bidra till att beslutens kvalitet 
förbättras. 
 
6.2 Slutsats 
 
En horisontell kommunikation utspelar sig inom förvaltningsarbete, det krävs en 
kommunikation mellan vissa arbetsroller. Den horisontella kommunikationen har också en 
betydande roll, då den framförallt kan hjälpa till att upprätta enhetliga arbetssätt. Den 
horisontella kommunikationens funktion utnyttjas dock inte alltid till fullo, den är inte alltid 
effektiv. När den horisontella kommunikationen inte är effektiv kan det bidra till duplicerat 
arbete, förlorad och utelämnad information, samt att medarbetares kunskap förbises. Allt 
detta påverkar i slutändan arbetets produktivitet.  
 
Denna studie visar att den horisontella kommunikationen har en betydande roll och påverkan 
på förvaltningsarbete, och att det är viktigt att ha en förståelse för det. Men det är inte alltid 
självklart för organisationer att förstå det nödvändiga i detta. Att lägga extra arbete på att 
optimera kommunikationen är inte alltid prioriterat. Det som förbises är dock att det extra 
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arbetet långsiktigt leder till mindre arbete - att lägga ner tid på att öka kommunikationen kan 
bidra till mindre duplicerat arbete vilket leder till att tid sparas in, i det långa loppet. Men 
även då förståelsen för kommunikationens viktiga roll är befintlig, har organisationer inte 
alltid tid och resurser för att tillmötesgå detta. Förvaltningsorganisationers uppbyggnad och 
tillgångar kan begränsa utnyttjandet av kommunikationens fulla potential. Men att utnyttja 
kommunikationens fulla potential kan leda till en effektivisering av tid och resurser. Ett 
moment 22 påträffas.  
 
Om medarbetarna på en organisation inte kan jobba effektivt på grund av att 
informationssystemen inte är uppdaterade, och därmed inte uppfyller verksamhetens behov, 
blir organisationen i helhet lidande. Detta innebär att det är viktigt att förvaltningsarbetet 
fungerar effektivt. Både för att se till att informationssystemen hjälper till att verkställa 
organisationens mål samt för att ha möjlighet att minska kostnader, då en stor del av en 
organisations IT-budget går till förvaltningen av informationssystem. Och denna studie visar 
att arbetet med systemförvaltning blir effektivare, desto effektivare den horisontella 
kommunikationen är. Därmed är det av stor vikt för organisationer att eftersträva en effektiv 
sådan. 
 
6.3 Framtida forskning 
 
Denna studie har genom en kvalitativ ansats undersökt vad horisontell kommunikation har för 
roll inom förvaltningsarbete och hur den påverkar arbetet. Under studiens gång har flera 
områden identifierats där vidare forskning kan utföras. 
  
Förvaltningsmodellen pm3 fokuserar inte på kommunikation i styrningen av förvaltning. Att 
vidareutveckla detta arbete med en genomgång av pm3 hade kunnat vara en utvidgning av 
studien. Exempelvis hade detta kunnat genomföras genom en innehållsanalys av de material 
om pm3 som tillhandhålls av På AB, samt genom intervjuer med ansvariga på På AB. Eller 
genom observationsstudier av På ABs arbete med pm3. Detta hade kunnat göras för att 
undersöka hur På AB anser att organisationerna som implementerar modellen bör förhålla sig 
till horisontell kommunikation. 
  
Undersökningen i denna uppsats fokuserar på en hierarkisk nivå av en organisation, intervjuer 
med förvaltningsledningar genomfördes. En aspekt som inte analyseras i denna undersökning 
är styrgruppernas uppfattning om kommunikationen inom förvaltningsarbete. En vidare 
forskning kring styrgruppernas kommunikation hade bidragit till en djupare förståelse om 
horisontell kommunikation och deltagande vid beslutsfattande, inom förvaltningsarbete. 
  
I denna uppsats studeras det hur förvaltningsarbetet påverkas av en effektiv horisontell 
kommunikation. Fokus ligger inte på de påtagliga effekterna av vad förvaltningsarbetet leder 
till. En undersökning kring kommunikationens påverkan på förvaltningsprodukterna som 
förvaltas, skulle vara en intressant vidareutveckling av detta arbete.  
 
6.4 Kritik av studien och begränsningar 
 
Denna undersökning är byggd på en fallstudie, genom semistrukturerade intervjuer med en 
hierarkisk nivå inom en organisation. Genom empiri och utvalda teorier genomfördes en 
analys. Utifrån analysen kunde slutsatser dras. 
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Kritik kan riktas mot den fallstudie som genomförts, då medarbetare på endast en hierarkisk 
nivå inom endast en organisation intervjuats. En fallstudie innebär dock ett fokus på djup 
istället för bredd, där forskare får fram detaljer av det som ska studeras. För att ge 
undersökningen ett djup och för att besvara syftet med uppsatsen, ansågs det nödvändigt att 
intervjua flera anställda inom en hierarkisk nivå. Med hänvisning till uppsatsens tidsram hade 
det inte varit möjligt att även genomföra intervjuer med anställda på en annan organisation 
men på motsvarande hierarkiska nivå, eller att intervjua andra anställda inom samma 
organisation men på en annan hierarkisk nivå. Baserat på valet av hierarkisk nivå inom 
förvaltningsmodellen pm3 och respondenternas utsagor anses informationen som tillräcklig 
för att kunna basera slutsatsen på. 
  
De flesta myndigheter får statliga bidrag för att kunna bedriva verksamhet. I denna uppsats 
studerades en myndighet, hade ett vinstdrivande företag istället studerats är det möjligt att 
resultatet hade blivit annorlunda. Förvaltningsmodellen som detta arbete utgått ifrån är 
utvecklad för att kunna anpassas till alla olika typer av organisationer. Organisationer ser 
olika ut oavsett typ, och därmed kommer kommunikationen alltid att te sig olika beroende på 
vilken organisation som undersöks. Vid skrivandet av slutsatsen togs en hänsyn till detta, och 
överlag ansågs resultatet tillräckligt för att kunna dra en generaliserande slutsats. Att jämföra 
likheter och skillnader i horisontell kommunikation vid förvaltningsarbete mellan 
myndigheter och vinstdrivande företag är dock även det ett förslag till framtida forskning. 
  
Hur förvaltningsarbetet är strukturerat på den utvalda organisationen, hade på förhand inte 
undersökts. Då förvaltningsmodellen förespråkar en viss struktur, men är till för att anpassas 
efter organisationens behov var det inte heller något som kunde förutses. Hur 
förvaltningsstrukturen inom den valda organisationen ser ut behövde undersökas under 
intervjuerna. Om strukturen på den undersökta organisationens förvaltningsarbete i förhand 
kunnat utredas, genom en mindre tidskrävande metod, hade mer tid och fokus kunnat läggas 
kring frågan om den horisontella kommunikationens roll och påverkan. Men i och med 
undersökningens form, hade arbetets forskare inga förutfattade meningar om arbetets struktur 
och respondenterna kunde därmed ge allsidiga svar om kommunikationens roll.   



 40 

 
Källförteckning 
 
Tryckta källor 
 
Bartels, J., Peters, O., de Jong, M., Pruyn, A., & van der Molen, M. (2010). Horizontal and 
vertical communication as determinants of professional and organisational identification. 
Personnel Review, 39(2), 210-226. 
 
Beynon-Davies, P., Galliers, R. & Sauer, C. (2013). Business information systems. (2. ed.) 
New York: Palgrave Macmillan. 
 
Brandt, P. (2004). Guide till systemförvaltning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Brandt, P. (2009). Systemförvaltningshandboken. v. 10.0. (v. 10.0). Stockholm: ITligence. 
 
Clampitt, P., Downs, C. (1993). Employee Perceptions of the Relationship Between 
Communication and Productivity: A Field Study. Journal of Business Communication. 30, 5-
28. 
 
Coch, L., & French Jr, J. R. (1948). Overcoming resistance to change. Human relations. 
 
Derks, D., & Bakker, A. B. (2010). The impact of e-mail communication on organizational 
life. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 4(1), 1. 
 
Gilsdorf, J. W. (1998). Organizational Rules on Communicating: How Employees Are - and 
Are Not- Learning the Rope. The Journal of business communication, 35, 173-201. 
doi:10.1177/002194369803500201 
 
Goldhaber, G. M. (1993). Organizational communication. Madison: Brown & Benchmark. 
 
Grubb, P., Takang, A. A. (2003). Software maintenance: Concepts and practice (2nd ed.). 
River Edge, N.J: World Scientific. 
 
Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 
 
Jacobsen, D.I. & Thorsvik, J. (2008). Hur moderna organisationer fungerar. (3., [rev.] uppl.) 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Kumar, A., & Sharma, R. (2000). Principles of business management. Atlantic Publishers & 
Dist. 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 
 
McGuire, T., Kiesler, S., Siegel, J. (1987). Group and Computer-Mediated Discussion Effects 
in Risk Decision Making. Journal of Personality and Social Psychology. volume 52, number 
5, 917-930 



 41 

 
Miller, K. (2012). Organizational communication: approaches and processes. (6. ed.) 
Belmont, Calif.: Wadsworth/Cengage Learning. 
 
Miller, K. I., Monge, P. R. (1986). Participation, Satisfaction, and Productivity: a Meta-
Analytic Review. Academy of Management Journal, 29(4), 727-753.  
 
Nordström, M. (2005). Styrbar systemförvaltning: att organisera 
systemförvaltningsverksamhet med hjälp av effektiva förvaltningsobjekt. Linköpings 
universitet,. 
 
Nordström, M. (2010) PÅSYN:007A - Affärsmässig förvaltningsobjektarkitektur - vägen till 
IT-governance för vidmakthållande och vidareutveckling. Danderyd: Piece of Cake. 
 
Nordström, M., & Welander, T. (2007). Mera Affärsmässig Förvaltningsstyrning - en bok om 
(system-) förvaltning. Dataföreningen. 
 
Nutt, P. C. (1999). Suprising But True: Half the Decisions in Organizations Fail. Academy of 
Management Executive, 13(4), 75-90.  
 
Oates, B. J. (2006). Researching information systems and computing. London: SAGE. 
 
På AB. (2014) Grunderna i pm3. Danderyd: På AB 
 
På AB. (2013) På Maintenance Management Model [pm3 2014]. Danderyd: På AB 
 
På AB. (2011) På Maintenance Management Model [pm3 version 2.2]. Danderyd: På AB 
 
Samuelson, S. (2009) Kokbok för systemförvaltare. (3. versionen ed). Lerum: Stefan 
Samuelson processutveckling. 
 
Spillan, J. E., M, Mino., Rowles, M. S. (2002). Sharing Organizational Messages Through 
Effective Lateral Communication. Qualitative research reports in communication, 3, 96-104. 
 
Taylor, H., Fieldman, G., Altman, Y. (2008). E-mail at work: A cause of concern? The 
implications of the new communication technologies for health, wellbeing and productivity at 
work*. Journal of Organisational Transformation and Social change, volume 5 number 2, 
doi: 10.1386/jots.5.2.159/1 
 
Weisband, S. (1992). Group Discussion and First Advocacy Effects in Computer-Mediated 
and Face-to-Face Decision Making Groups. Organizational Behavior and Human Decision 
Processes, 53, 352-380. 
 
Zhu, G., Gelders, L., & Pintelon, L. (2002). Object/objective-oriented maintenance 
management. Journal of quality in maintenance engineering, 8(4), 306-318. 
 
Elektroniska källor 
 
Läkemedelsverket. (2015). Vår vision: En ledande kraft i samverkan för bättre hälsa. Hämtad 
2015-11-19, från https://lakemedelsverket.se/overgripande/Om-Lakemedelsverket/.  



 42 

 
På AB. (2015). Samverkan och styrning med hjälp av pm3. Hämtad 2015-12-04, från 
http://www.pm3.se/se. 
 
Sveriges Riksdag. (2015). Ordbok. Hämtad 2015-12-07, från https://www.riksdagen.se/sv/Sa-
funkar-riksdagen/Ordbok/myndighet/.  
 
 



 

Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Tema: Intro 
1. Berätta om vad du arbetar med. 
2. Hur länge har du arbetat med det? 
3. Vilka IT-stöd ingår i ditt förvaltningsobjekt? 
4. Hur länge har ni haft pm3 implementerat på LV? 
  
Tema: Förvaltningsledning 
5. Hur arbetar du tillsammans med din FL/FL-IT? 
6. Hur ser kommunikationen ut mellan er FL/FL-IT i er objektfamilj idag? 
7. På vilket sätt kommunicerar ni idag, alltså vilka medel använder ni för er kommunikation? 
8. Vilka förutsättningar har ni för att kommunicera ansikte mot ansikte dagligen (sitter ni nära 

varandra exempelvis)? 
9. Hur påverkar det er kommunikation? 
10. Hur ofta träffar du de andra FL/FL-IT inom objektfamiljen? 
11. Vad är det ni kommunicerar om, vad för information delar ni, med varandra? 
12. Ses ni alla FL/FL-IT i objektfamiljen någonsin samtidigt, alltså har ni gemensamma 

möten? 
13. Hur går era möten till, vad pratar ni om, hur ofta ses ni?            
  
Tema: Prioritering 
14. Hur går det till med prioriteringen mellan era förvaltningsobjekt i objektfamiljen? 
15. Är ni nöjda med hur styrgruppen prioriterar mellan förvaltningsobjekten i objektfamiljen? 
16. Skulle ni vilja påverka prioriteringen mer? 
  
Tema: Nuläge 
17. Den kommunikation ni har idag är den tillräcklig? Varför? 
18. Hur tycker du att er kommunikation påverkar förvaltningsobjekten? 
  
Tema: Förvaltningsråd 
19. Arbetar ni efter förvaltningsrådet/programrådet eller på ett liknande sätt? 
                   19.1. Om inte, skulle du vilja att ni införde förvaltningsråd? 
20. Hur gör ni med samarbetet/prioriteringar? 
  
Tema: Drömscenario. 
21. Om du fick bestämma, hur skulle du vilja att kommunikationen mellan er 

förvaltningsledningar i kärnverksamheten såg ut? 
22. Vilken kommunikation känner du att ni FL/FL-IT inom objektfamiljen skulle behöva? 
23. Utöver det ni nu kommunicerar om, skulle ni behöva kommunicera om fler och/eller 

andra saker? 
23. Vad skulle det ge för effekter? 
  
Tema: Avslutning 
(Sammanfattning av intervjun) Stämmer du in i detta, har vi uppfattat det du sagt korrekt? 
Till sist, är det något du tycker att vi har missat som kan vara viktigt för oss att veta?  



 

 
Bilaga 2 Begrepp och förkortningar 
 
Objektverksamhet - Ett generiskt begrepp för vilken verksamhet som helst. 
IT-verksamhet - Det tekniskt orienterade arbete som utförs för att hantera IT-system. 
Förvaltningsverksamhet - Det som utförs inom förvaltningen. 
Förvaltningsobjekt - Det som förvaltas. 
Förvaltningsorganisation - En mikroorganisation, organiserar arbetet. 
Förvaltningsledning - Består av en FL och en FL-IT. 
Förvaltningsledare (FL) - Har ansvar för den verksamhetsnära förvaltningen. 
Förvaltningsledare IT (FL-IT) - Har ansvar för den IT-nära förvaltningen. 
Styrgrupp - Består av en objektägare och en objektägare IT. 
Förvaltningsplan - Förvaltningsverksamhetens styrdokument.  
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