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Sammanfattning/ abstrakt 

 
Rapportens studie kommer att behandla ämnet intern kommunikation i en organisation som 

ligger i framkant med tekniken. I dagens organisationer så är kommunikation och 

informationshantering A och O. Då individen besitter olika kunskaper och erfarenheter så 

kommer individen att tolka och tillämpa information olika. Därför har medarbetarnas 

tillämpning samt förståelse en viktig betydelse för att rätt information behandlas genom rätt 

kommunikationskanal och verktyg, så att rätt information hamnar hos rätt person och i rätt tid. 

 

Studien har genomförts på företaget OBOS Sverige AB inom avdelningen Säljstöd. En 

kvalitativ studie har tillämpats inom avdelningen där syftet att undersöka hur olika 

metaforiska perspektiv kan tillämpas för att analysera empirin. Studien är avgränsad att 

analysera medarbetarnas egna tolkning och tillämpning. Morgans maskinmetafor samt 

organismmetafor har tillämpats för att beskriva och analysera medarbetarnas flexibilitet och 

anpassning till nya kommunikationsverktyg för att därefter analysera den arbetsstruktur och 

rutinarbete som finns inom avdelningen säljstöd. Analysen riktar sig till 

informationshantering samt individens val av kommunikationsverktyg.  

 

Den kvalitativa undersökningen visade att tillämpningen av muntlig kommunikation var den 

primära kommunikationskanal som tillämpades för att säkerställa budskapets tolkning och 

mottagning enligt avsändarens syfte. E-post tillämpades för att bevara informationen 

dokumenterad inför framtida händelser. Däremot fanns det risker för misstolkning av budskap 

då informationen kan tolkas olika mellan olika individer. Flera av de kommunikationskanaler 

som tillämpades användes på olika sätt av olika användare. Detta grundade sig i de 

informations- och kommunikationsbrister som sedan tidigare funnits inom avdelningens 

arbetsstruktur och rutinarbete. 

 

Tillämpningen av metaforerna beskriver på ett grundläggande sätt hur och varför individerna 

arbetar som de gör.  

 

 

 

Nyckelord: Intern kommunikation, kommunikationskanaler, kommunikationsverktyg, 

informationsöverföring, arbetsstruktur, rutiner, dokumentationer, metaforer, digital 

kommunikation. 



 

   
 

2 
 

Summary/abstract 
 

The report's study will treat the subject of internal communication in an organization at the 

forefront of technology. In today's organizations, communication and information 

management are A and O. Because the individual has different knowledge and experiences, 

they will also interpret and apply information differently. Therefore, employee application 

and understanding is an important factor in ensuring that the right information is handled 

through appropriate communication channels and tools for getting the right information to the 

right person and at the right time. 

 

The study has been carried out at the company OBOS Sverige AB in the Sales Support 

department. A qualitative study has been applied to a department where the purpose is to 

investigate how different metaphorical perspectives can be used to analyze empiric. The study 

is limited to analyzing the employees' own interpretation and application. Gareth Morgan's 

machine metaphor and organometrics have been used to describe and analyze employee 

flexibility and adaptation to new communication tools to analyze the work structure and 

routine work in the sales support department. The analysis is aimed at information 

management and the individual's choice of communication tools. 

 

The qualitative survey showed that the application of oral communication face to face was the 

primary communication channel used to ensure that the message was received and interpreted 

according to the sender's purpose. E-mail was used to preserve the information documented 

for future events. There was a risk that the recipient misinterprets the message as the 

information can be interpreted differently between individuals. This is based on the 

information and communication shortcomings that existed within the department's work 

structure and routine work. The application of the metaphors describes in a fundamental way 

how and why individuals work as they do. 

 

Keywords: Internal communication, communication channels, communication tools, 

information transfer, work structure, routines, documentation, metaphor, digital 

communication.  
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Förord 

 
 

Detta examensarbete är skrivet inom ämnet informatik med inriktning på informationslogistik 

på kandidatnivå tillhörande Linnéuniversitetet. Författarna av denna uppsats är Elin Lundgren 

och Elin Rudenfors. 

 

Denna uppsats fokuserar på medarbetarnas förståelse och tillämpningen av 

kommunikationsverktyg samt informationshantering inom säljstöd på OBOS Sverige AB. Vi 

vill med denna uppsats tacka vår handledare från Linnéuniversitetet Clara Axelsson, vår 

handledare från OBOS Sverige AB Elin Schoede och alla opponenter som ställt upp för 

genomförandet av detta arbete. Vi önskar även att tacka de respondenter som lagt tid och ställt 

upp i genomförandet av intervjuer. 

 

 

Stort tack till er! 

 

Elin Lundgren & Elin Rudenfors 
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1. Introduktion  
I samband med den globala och tekniska utvecklingen så har organisationerna blivit allt mer 

tvungna att utveckla sina produkter och tjänster för att behålla ett starkt varumärke på dagens 

marknad. Ny kommunikationsteknik har skapat nya möjligheter för verksamheterna att öka 

överföringen samt lagringen av gammal som ny information. Detta ska i sin tur stärka 

sammanlänkningen mellan olika funktioner och avdelningar, vilket stärker verksamhetens 

helhetsbild och samarbete (Morales, Victor, Reche, Verdu, 2011). Ny kommunikationsteknik 

har erbjudit verksamheterna enkel men rättvis delning av kunskap. Det har även ökat 

möjligheterna för verksamhetens kommunikationsmöjligheter med självorganisering och 

maktstrukturer. Däremot så anser forskarna Hearn och Ninan (2008) att det är verksamhetens 

sociala konstruktion och förståelse utav tillämpningen av de olika verktygen som leder till 

organisationens slutgiltiga framgång.  

 

Men trots teknikens fördelar så kan bristande förståelse begränsa samspelet i organisationen 

och med dess omgivning. Enligt en studie gjord av Morales, Victor, Reche och Verdu (2011) 

så krävs en öppen och flexibel organisationskultur där ledare och medarbetare deltar 

tillsammans i olika förändringar och beslutsfattanden för att skapa rätt kunskap för hur 

informationen ska bearbetas och anpassas utifrån den aktuella arbetsstrukturen. Det har även 

visat att avsaknaden utav en god kommunikation begränsar organisationernas förmågor till 

nya förändringar varav kunskap är en grundläggande orsak (Morales, Victor, Reche, Verdu, 

2011). Organisationernas förmåga att utveckla tydliga kommunikationsstrategier har fått en 

allt större betydelse för att vägleda medarbetarna i deras beslutsfattanden och vid överföring 

av information för att säkerställa så att rätt budskap når fram till rätt mottagare (Bannon 

1993). I en samverkan som involverar flera olika funktionella avdelningar och 

kommunikationsverktyg så är risken stor att verksamhetens medarbetare tänker och arbetar 

olika. Detta kan i sin tur kosta företagen både tid och pengar då risken för dubbelarbete och 

missförstånd ökar. Därför har den interna kommunikationen fått en allt större betydelse för att 

verksamheterna ska kunna arbeta och kommunicera i en omvärld fylld med förändringar. På 

så sätt kan det stärka verksamhetens anseende (Nordvang, Deborah & Simpson 2008).  
 

1.1 Bakgrund 

Likt många andra företag så utvecklas och införs ny kommunikationsteknik för att förbättra 

informationsflödet och hanteringen av data. Detta är något som OBOS Sverige AB upplever 

som ett problematiskt område då verksamheten kontinuerligt inför nya kommunikationsmedel 

utan att kommunicera någon tydlig strategi kring dess funktion och användning. Därmed 

brister funktionen samt användningen av vissa verktyg då medarbetarna saknar både kunskap 

kring verksamhetens arbetsstruktur samt användning av olika verktyg. Detta har lett till 

felaktig tillämpning kommunikationsmedel där mottagaren tolkningsförmåga begränsas 

utifrån störningar från avsändarens budskap. Därför önskar OBOS Sverige AB att belysa 

dagens interna kommunikation för att se vilka grundläggande rutiner, standarder och 

dokumentationer som finns inom verksamheter. Samt hur dessa dokument påverkar 

medarbetarnas val av kommunikationsmedel.  

 

Vi har valt att skriva om intern kommunikation i en organisation där det kontinuerligt sker 

förändring och tillämpning av ny kommunikationsteknik. Vi anser detta ämne som mycket 
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aktuellt då vi lever i en omvärld där det kontinuerligt tillkommer mer information som 

behandlas av såväl människor som ny teknik. För att använda dessa verktyg på det sätt 

organisationen ämnar så krävs det både ett flexibelt arbetssätt och anpassningsförmåga. 

Samtidigt så krävs en tydlig struktur samt standardiserade rutiner, för att skapa ett så effektivt 

informationsflöde som möjligt. 

 

Utifrån tidigare studier så krävs en förståelse hos både medarbetare som chef hur tekniken bör 

användas för att tolka och sprida rätt information, till rätt person och i rätt tid (Heide 2002). 

Den interna kommunikationen undersöktes på avdelningen säljstöd där de tillämpar en rad 

olika verktyg för att kommunicera inom avdelningen samt med de övriga avdelningarna.  

Genom att tillämpa olika teoretiska metaforer så kan empirin analyserats utifrån nya 

perspektiv som kan bidra med ny kunskap kring organisationers arbetsstruktur och i valet av 

olika kommunikationsmedel. Samt varför medarbetarna tillämpar vissa verktyg för att sprida 

olika budskap. 

1.2 Tidigare forskning 

Teknikens utveckling påverkar verksamhetens acceptans och kommunikation 

I dagens samhälle så har ny kommunikationsteknik gjort det möjligt för verksamheterna att arbeta och 

kommunicera på olika platser och vid olika tidpunkter. Detta har gjort att det har gått från en mer 

centraliserad maktstruktur till decentralisering, vilket innebär att dagens ledarskap kräver att 

medarbetarna fattar egna beslut och arbetar mer självständigt. Därför behöver medarbetarna fatta 

beslut utifrån helheten för att besluten inte ska orsaka negativa konsekvenser (Heide 2002). 

Medarbetarna bör även avläsa vilken typ av information som krävs för att rätt information når fram till 

rätt person och via rätt kommunikationskanal.  Behovet av effektiv kommunikation har även ökat i 

samband med tillväxten av nya organisationer och kommunikationsteknik. Därför har betydelsen av 

effektiv organisationslära fått en större betydelse hos både ledare som medarbetare för att kunna 

anpassa sig till en omvärld fylld med förändringar (Heide 2002). Detta har visat sig i samband med att 

allt fler arbetsuppgifter blivit allt mer komplicerade vilket kräver både gammal som ny kunskap för att 

verksamheterna ska kunna utvecklas i takt med sin omgivning (Simonsson 2002).  

 

Som beskrivet tidigare så krävs det att dagens organisationer är flexibla i sitt arbetssätt samt införandet 

av nya kommunikationsverktyg. Organisationerna kräver att vara organiserade på ett sätt som gör dem 

hanterbara och öppna inför förändringar i den omvärld dem lever i. Panagiotakopoulos, Espinosa & 

Walker (2016) förklarar i sin studie att de tillämpat en modell vid namn VSM (Viable system model) 

som tillämpats som en hållbarhetsmodell där modellen tillämpas för att analysera de krav och 

eventuella problem som kan uppstå. Samt hur man istället gör dessa hanterbara. Denna modell 

grundades av Stafford Beer och är en modell som integrerar flera olika nivåer i en organisation som till 

exempelvis det operationella, strategiska samt den övriga omgivningen (Panagiotakopoulos, Espinosa 

& Walker 2016) . Denna modell är även grundad i systemteorin som förklarar kopplingen mellan 

människans organ, hjärnan samt muskulaturen. Det går även att beskriva den utifrån en cybernetisk 

modell där man behandlar olika funktioner och kommunikationsvägar (Panagiotakopoulos, Espinosa 

& Walker 2016).  

Utifrån VSM:s modell så undersöker man organisationens strukturella aspekter samt graden av 

variation och reglerbarhet. På så sätt kan organisationen ta emot feedback från sin omgivning och 

istället återkoppla med den information som organisationen önskar. Härigenom filtrerar organisationen 

den information som ej anses hanterbar och stärker därmed organisationens hanterbarhet. På så sätt 

kan även stärka organisationens införande av ny teknologi och därmed skapa hållbarhet (Espinosa & 

Walker 2016). 

För att förklara användningen samt acceptansen av olika kommunikationsverktyg så kan man 

tillämpa en modell som Davies (1989) beskriver som TAM (Technology acceptance model). 
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Denna modell beskriver graden av acceptans till användningen av ny teknik. Graden av 

acceptans påverkar även användbarheten och nyttan av ett verktyg. David anser att graden av 

nytta är den grad som medarbetaren anser att ett tekniskt verktyg kan förbättra en arbetsinsats. 

Ett verktyg eller kommunikationssystem som medarbetarna upplever som användarvänligt är 

ett system som uppfattas som enklast att hantera och förstå. Detta påverkar därmed 

acceptansen av det tekniska verktyget men också det faktiska syftet samt slutresultat som man 

önskar att ett verktyg ska bidra med (Davies, 1989). 

Metaforer framhäver det dolda och osynliga 

För att beskriva organisationernas kunskapsnivå så kan olika typer av metaforer tillämpas 

exempelvis hjärn-metaforen där organisationen arbetar likt en hjärna utifrån flexibilitet och 

nytänkande. Simonsson (2002) anser att organisationerna är ett informations bearbetande 

system där man vill öka spridningen samt användningen utav information. Men ifall 

verksamheten inte utvecklar förståelsen av användningen av verksamhetens 

kommunikationsverktyg så är risken stor att det uppstår både missförstånd samt felaktiga 

beslutsfattanden. Därför är kunskap och dialog två viktiga faktorer som hänger samman för att 

personer med olika kompetenser ska kunna kommunicera och utarbeta gemensamma 

lösningar. Det har även visat att verksamhetens organisationsstruktur har en viktig betydelse 

för att individerna ska kunna fördela ansvar och arbetsuppgifter, för att på så sätt säkerställa 

så att rätt information skickas till rätt person (Simonsson, 2002). 
 

Metaforer kan användas för att diskutera ämnen som är känsliga eller okända. Hommerberg 

(2016) diskuterar i artikeln Metaforer i palliativ cancervård hur metaforer kan stödja 

cancersjuka patienter, hur de väljer att se och prata om cancern. Forskningen fokuserar på hur 

vårdaren enklare ska kunna diskutera med patienten som använder sina metaforer för att 

beskriva sin sjukdom som något greppbart som går att bekämpa. Det finns tillfällen där 

patienter har personifierat cancern för att se det som något de kämpar mot utanför kroppen 

(Hommerberg 2016).  
 

Enligt en studie av forskaren Markham (2015) där en organisationsprocess studerades så 

upplevdes skillnad i projektmedlemmarnas utförande av handlingar genom att tillämpa olika 

metoder och perspektiv. Genom att tillämpa olika metaforiska perspektiv så tillkom nya 

begrepp som väckte ny kunskap i verksamheten och i medarbetarnas handlingar och beteende 

utifrån dolda strukturer och kulturer (Markham 2015). Metaforerna hjälper till att definiera 

och skapa mening i abstrakta begrepp vilket var något som var svårt att tyda utifrån 

verksamhetens vanliga arbetsstruktur. Detta var något som Holt (2017) Analysera i en studie 

där det tillämpades metaforer för att synliggöra mentala modeller utifrån kreativa texter som 

skapades utav en grupp elever. På så sätt kunde det synliggöra elevernas tankar för att tolka 

och se ifall deras tankesätt var korrekt för den aktuella situationen (Holt 2017).  
 

En liknande studie enligt ovan utfördes i en process mellan räddningstjänsten och offentliga 

sektorn där diverse områden lyftes. Syftet var att med hjälp av metaforerna belysa det okända 

och omvandla det till något hanterbart. Studien visade att de metaforiska perspektiven skapar 

igenkänning i komplexa situationer (Bartley & Ericson 2014). Vilket ökade den gemensamma 

förståelsen hos de individer som ingick i samverkan.  Artikeln visade att de metaforiska 

perspektiven framhävde olika områden inom kommunikation i form av ett stuprör där 

avgränsade informationsutbyten framhävs. Artikeln beskriver bland annat två olika metaforer, 

stuprör och öppna kanaler. Metaforens ”stuprör” beskriver ett slutet system som en vertikal 

organisation med styrning uppifrån och ned. Metaforens ”öppna kanaler” beskriver att det 
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finns ett behov av gränsöverskridande arbete och att information överförs mellan och inom 

verksamheten, en mer horisontell organisationsstruktur (Bartley & Ericson 2014).  
 

Därför kan metaforer tillämpas för att fokusera på vissa områden för att på så sätt framhäva de 

positiva sidorna samtidigt som det upplyser och eliminera de negativa. På så sätt kan det 

skapa en gemensam medvetenhet kring den aktuella problemsituationen för att på så sätt 

förbättra och ta fram nya lösningar. Detta var något som Mccourt (1997) studerade hos en 

grupp medarbetare i ett företag för att skapa medvetenhet hos både ledare som medarbetare 

kring den aktuella problemsituationen. Liknande forskning utfördes i en forskargrupp där 

olika metaforer tillämpades för att undersöka hur ett specifikt system tillämpas och uppfattas 

av medarbetarna för att säkerställa verksamhetens miljöstandarder och finna nya 

utvecklingsmöjligheter (Wibeck 2013). 
 

1.3 Problemformulering 

Praktiskt problem 

OBOS Sverige AB var vid studiens genomförande i en digital utvecklingsfas. De konfronteras 

av ny teknik med nya möjligheter som påverkade verksamhetens interna 

kommunikationskanaler. Det finns en blandning av både global som nationell koncernstruktur 

där önskemål fanns att kombinera kommunikationsverktygen inom alla nivåer. Men då 

koncernen saknade en tydlig arbetsstruktur och strategier i användning av de olika verktygen 

så begränsades användningen av verksamhetens kommunikationskanaler vid utförandet av 

arbetsuppgifter. Detta har i sin tur påverkat den interna kommunikationen både inom och 

mellan verksamhetens avdelningar. Därför fanns önskemål från OBOS Sverige AB att 

analysera verksamhetens interna kommunikationskanaler och hur verksamhetens 

arbetsstruktur i form av rutiner och dokumentationer påverkade individens val utav 

kommunikationsmedel.  

Uppdrag 

Uppdraget gick ut på att analysera verksamhetens befintliga kommunikationsverktyg och 

rutinarbete för att framhäva såväl dolda som nya kunskaper, hur verksamhetens arbetsstruktur 

och rutinarbete påverkade kommunikationskanalerna och tillämpningen av 

kommunikationsverktyg internt. Resultatet önskas att användas som underlag till framtida 

förbättringar inom den interna kommunikationen och hur de kan anpassa verksamhetens 

organisationsstruktur och rutinarbete utifrån valet av kommunikationskanal.  

Vetenskapligt problem 

Utifrån tidigare forskning av organisationers tillämpning av metaforiska perspektiv så har nya 

synvinklar framhävts, det har möjliggjort en mer beskrivande kommunikation mellan 

individer (Markham 2015). Det har resulterat till en gemensam medvetenhet och utveckling av 

lösningsförslag för att göra olika problem hanterbara. Med stöd från metaforer kan komplexa 

situationer skapa igenkänning hos individen vilket ökar den gemensamma förståelsen 

(Mccourt 1997). Kommunikation har studerats i generella drag i samverkan med olika 

individer för att se vad som ligger dolt i en verksamhet och hur det kan omvandla för att öka 

effektiviteten. (Bartley, K. & Ericson, M. 2014). Det vetenskapliga problem som behandlas är 

avsaknaden av tidigare forskning som analyserar intern kommunikation med metaforer som 

hjälpmedel för att beskriva en situation med nya ord.  
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Att presentera kunskap till verksamheten gällande den arbetsstruktur och rutinarbete som 

finns inom avdelningen säljstöd och hur detta i sin tur påverkar den interna kommunikationen 

mellan avdelningarna. Rekommendationer kommer att överlämnas för hur verksamheten kan 

förhålla sig till en omvärld där det kontinuerligt införs nya kommunikationsverktyg. Detta 

kommer att ske genom en kvalitativ undersökning i individens tillämpning i en organisation 

där kommunikationstekniken kontinuerligt förnyas.  

 

Kunskapsbidrag  

Denna undersökning bidrar med beskrivande kunskap som beskriver varför medarbetarna 

väljer att tillämpa olika kommunikationsverktyg utifrån olika situationer. Även hur 

organisationens arbetsstruktur och rutinarbete påverkar individens handlingar. 

Undersökningen kommer att bidra med normativ kunskap då uppdragsgivaren saknar 

förståelse kring dagens tillämpning av kommunikationsverktyg samt uppföljning av 

kommunikationsstrategi. Vi kommer därmed att undersöka den aktuella problemsituationen 

och tillämpningen av verktyg för att avslutningsvis lämna rekommendationer på 

verksamhetens befintliga internkommunikation. Vi anser att övriga organisationer med 

liknande kommunikationsverktyg och arbetsstruktur kan nyttja studiens resultat som kommer 

att utarbetas för att förstå individens tankesätt och tillämpning av kommunikationsverktyg. 

För att förmedla rätt information via rätt kanal, så att rätt budskap når fram till rätt person. 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att tillämpa olika metaforer för att analysera och beskriva 

arbetsrutiner och struktur för avdelningen säljstöds internkommunikation. Att genom 

medarbetarens perspektiv beskriva hur kommunikationsverktyg, kommunikationskanaler 

tillämpas vid informationshantering och kommunikation mellan medarbetarna. Slutresultatet 

önskas att bidra med kunskap för verksamheter som lever i en föränderlig omvärld samt att 

med Morgans metaforer förstå och tolka den interna kommunikationen utifrån nya perspektiv 

och ord.  

 

Frågeställning 

● Hur kan olika metaforiska perspektiv användas som hjälpmedel för att analysera 

individens tankesätt och beteende vid informationsbehandling? 
 

1.5 Avgränsning 

Mot OBOS Sverige AB 

Undersökningens avgränsning gjordes mot avdelningen Säljstöd för bolaget Myresjöhus AB. 

Avgränsningen gjordes utifrån tillämpningen av kommunikationsverktyg där medarbetarna 

har tillgång och tillämpar flera av verksamhetens kommunikationsverktyg samt behandlar 

information relaterat till flera av verksamhetens aktörer inom respektive avdelning. Se bilagor 

hur avgränsningen utfördes inom verksamheten. 
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Metaforer 

I denna undersökning så har vi valt att tillämpa två olika metaforiska perspektiv för att 

analysera empirin utifrån olika synvinklar och där mer ge ett djupare och detaljrikare resultat. 

OBOS är en organisation som lever och utvecklas i framkant med tekniken, samtidigt som de 

önskar att behålla en strukturerad och standardiserad arbetsstruktur.  

 

Vi valde att basera vår undersökning utifrån de två metaforiska perspektiven 

organismmetaforen samt maskinmetaforen. Organismmetaforen belyser organisationens 

flexibilitet och anpassningsförmåga. Medan maskinmetaforen lägger tyngd på struktur och 

effektivt rutinarbete. Genom att tillämpa dessa två perspektiv så önskar vi att beskriva såväl 

dolda styrkor som svagheter inom organisationens arbetsstruktur. Samt medarbetarnas 

anpassningsförmåga till ny kommunikationsteknik. Vi har valt att tillämpa två metaforer 

baserat på undersökningens tidsbegränsning och där vi har som syfte att analysera på djupet.  

1.6 Målgrupp 

Vi önskar att bidra med ny kunskap inom ämnet intern kommunikation med fokus på 

medarbetaren och tankesätt och tillämpning av kommunikationsverktyg. Studiens resultat 

önskas att tillämpas som ett stöd för verksamheter som arbetar med 

kommunikationsstrategier. Samt till övriga organisationer med liknande situation och behov. 

Vår undersökning riktar även fokus till studenter som söker kunskap och användning av 

metaforer inom ämnet intern kommunikation. 

 

2.  Teori 

2.1   Tidigare kunskapsläge 

Teorierna för tidigare kunskapsläge har som syfte att ge läsaren en tydligare bild vad empiri-

insamlingen baseras på. Dessa beskriver hur kommunikation bygger på flera faktorer som 

uppfyller syftet med att förstå vad intern kommunikation innebär och kan vara. Teorierna 

inom tidigare kunskapsläge har även tillämpats som underlag till den intervjuguide som tagits 

fram och som har använts som grund i vår datainsamling. 

Kommunikationsteorin 

Kommunikationsteorin beskriver kommunikationen mellan en avsändare och mottagare 

utifrån utvalt kommunikationsmedium (Shannon & Weaver 1998). Kommunikationsteorin 

kan beskrivas med en modell som inleder med ett meddelande som ska skickas vidare via en 

utvald informationskälla. Informationen omvandlas till data som sedan skickas genom en 

given kanal till sändaren för att sedan avkoda data innan den når mottagaren som därefter 

tolka och avläser meddelandet. Det kan även uppstå störningar via kommunikationskanalen 

som begränsar mottagarens tolkningsförmåga (Shannon & Weaver 1998). 

Meningsskapandeteorin 

Genom att tillämpa meningsskapandeteorin så är fokus på individens förmåga att tolka och 

förstå den information som mottages från avsändaren. För att skapa en god kommunikation så 

krävs det en dialog mellan avsändaren och mottagaren där det skapar en gemensam förståelse 

för den information som transporteras. Fokus i denna teori ligger på individen och tidigare 

kunskaper, bakgrund och personliga känslor (Falkheimer & Heide 2007).  
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Internkommunikation 

Internkommunikation är den typ av information som förmedlas främst mellan chef och 

medarbetare, samt från medarbetare till medarbetare. Den interna kommunikationen hjälper 

verksamheten att uppnå sina strategiska mål samt att samordna mellan avdelningar och 

medarbetare. Det finns tre byggstenar som den interna kommunikationen bygger på de är 

hierarkisk kommunikation, mediekommunikation samt informell kommunikation, dessa 

tillsammans utgör den interna kommunikationen (Falkheimer & Heide 2007).  

Informell kommunikation 

Den informella kommunikationen kan vara avgörande för verksamheten. Den informella 

kommunikationen är volymmässigt störst inom verksamhetens kommunikation. Den sker 

främst i korridorer, lunchmöten, avdelningsmöten samt mellan chef och medarbetare. Den 

kompletterar informationsluckor som finns i den formella kommunikationen. Dessa går inte 

att skapa utan uppstår inom alla verksamheter (Falkheimer & Heide 2007).  

 

Formell kommunikation 

All sorts kommunikation som är relaterad till det styrsystem som finns inom verksamheter, 

dessa kan behandla information från ledare samt återkoppling från medarbetare. Detta sker 

inom den hierarkiska strukturen och bygger på samordning och koordinering inom 

verksamheten. Den formella kommunikationen följer oftast den struktur som verksamheten är 

uppbyggd enligt, vertikalt samt horisontellt (Jacobsen & Thorsvik 2002).  

Vertikal kommunikation 

Formell kommunikation definieras av de beslut som tagits av verksamheten hur 

kommunikationen ska användas (Jacobsen & Thorsvik 2002). Den vertikala 

kommunikationen följer organisationsstrukturen uppifrån och ned eller nedifrån och upp. En 

vertikal kommunikation består av exempelvis instruktioner hur arbetet bör utföras, hierarkiska 

nivåer samt information hur saker och ting fungerar inom verksamheten. Vanliga problem 

inom den vertikala kommunikationen uppstår vid filtrering av information beroende på vad 

som är relevant för de högre eller lägre instanser utifrån verksamhetens hierarkiska struktur. 

Risken är det att viktig information filtreras bort och når inte fram till rätt person eller i rätt tid 

(Jacobsen & Thorsvik 2002). 

 

Horisontell kommunikation 

Den horisontella kommunikationen sker mellan verksamhetens avdelningar. Medarbetare som 

arbetar inom en och samma enhet kommunicera ofta mer med varandra än med andra enheter, 

vilket bygger på intressegemenskapen och kompetens. Riskerna med att olika individer 

specialiserar sig inom olika områden är att de avskärmar sig allt mer från de övriga 

avdelningarna. Vilket begränsar även kommunikationen och informationsspridningen. Att 

personer inom samma enhet befinner sig fysiskt på en och samma plats uppfyller det sociala 

behovet på arbetsplatsen (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

Kommunikationskanaler 

Traditionellt kan kommunikation kategoriseras som skriftligt eller muntligt. Detta görs för att 

skilja vilken sort information som förmedlas, exempelvis innehåller en muntlig 

kommunikation mer med kroppsspråk, blickar och röstläge. Med skriftlig kommunikation så 

ökar tiden för återkoppling samt begränsar överföringen av information till mottagaren. En 
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kommunikationskanal kan ge olika möjligheter och valet bör baseras därefter (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002).  

Processmodell  

En processmodell är en beskrivning av en affärsprocess i en verksamhet med en trigger som 

input och förädlas till output. Processen illustrerar de aktiviteter som sker med tillhörande 

stödprocesser samt beslutsmoment. I en processmodell så visas även dataflöden, 

materialflöden och resursflöden som förmedlas mellan aktiviteterna (Beynon-Davies 2013) 

Rikbild 

Den rika bilden kommer från Peter Checklands Soft System Methodology där en bild skapas 

för att illustrera situationen för människor, att bilda en rikare förståelse. En sådan struktur 

leder till en förståelse av delarna, vilket i sin tur möjliggör en rikare förståelse av helheten 

(Checkland 2000). 

 

2.2  Teoretiskt ramverk 

2.2.1  Morgans metaforer 

I vår teoristudie så har vi valt att tillämpa Morgans organisationsmetaforer som hjälpmedel för 

att analysera empirin utifrån olika perspektiv. Genom att tillämpa dessa perspektiv så kan nya 

kunskaper och förklaringar framhävas. Morgan har totalt åtta olika metaforer varav två utav 

dessa kommer att tillämpas i våran studie vilket inkluderar maskinmetaforen och 

organismmetaforen (Morgan 1999). I nedanstående stycke så kommer varje metafor att 

motiveras och definieras tillsammans med de avgränsningar/ fokuseringar som kommer att 

göras inom varje metafor. Genom att tillämpa olika typer av metaforer på en och samma 

organisation så kommer förhoppningsvis olika perspektiv att framhävas och beskriva de 

egenskaper som inte syns i verksamhetens vanliga arbetsstruktur. Vi kommer att inledningsvis 

beskriva maskinmetaforen där det uppfattar organisationen som en arbetande maskin medans 

organismmetaforen beskriver organisationens omgivning och den miljö individen befinner sig 

i.  

 

2.2.2  Maskinmetaforen 

Maskinmetaforen beskriver organisationen som en arbetande maskin likt ett tekniskt problem 

och uppkom i samband med den industriella revolutionen. Att börja med att mekanisera 

tidigare manuella arbetsmoment vilket gjorde att personalen fick anpassa sig efter maskinerna 

och inte tvärtom. Utifrån filosofin så har mekanistiska ideér påverkat olika teorier kring 

människans medvetenhet, kunskap och om verklighetens natur. Vilket har gjort att tillämpa 

maskiner för att förstå naturens lagar (Morgan 1999). 

 

Morgan (1999) ansåg att detta filosofiska tänkande och arbetssätt uppkom redan på Fredrik 

den stores tid då man skapade armeér för att fungera likt en maskin. Dessa armeér skulle ha 

en tydlig struktur och hierarki där varje arbetsmoment var standardiserat så att skadade delar 

kunde bytas ut mot nya. I vår vardag så kan vi finna en del liknelser utifrån maskinmetaforen 

då vi inom vår träning successivt strävar efter att bygga upp eller forma våra kroppar utifrån 

en viss målbild. Två andra forskare som har intresserat sig för Maskinmetaforen är Max 

Weber och Frederick Taylor (Morgan 1999).  
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Max Weber studerade förståelsen av processer inom verksamheterna och hur mekaniseringen 

ökade i takt med den ökade byråkratiseringen. Vilket visade resultat på att de byråkratiska 

organisationerna utförde samma rutinarbete som en vanlig maskin (Morgan, 1999). 

Undersökningen visade även faktorer som hämmar det kreativa tänkandet hos människan. De 

fann därmed stor potential i koordinering samt styrning av medarbetare vilket skulle komma 

till att lägga grund för styrningsteorin. Denna teori skapade tydliga riktlinjer för hur man 

skulle uppnå en byråkratisk organisation så kallat “idealet”. I denna idealbild så fanns det 

tydliga ansvarsområden som satt arbetsuppgifter i rörelse. Med denna idealbild i fokus så 

önskade man att organisationerna fungerar så effektivt som möjligt, likt ett rationellt system. 

Weber tillämpade begreppet idealtyp för att förstå olika aspekter av samhället och det skulle 

finnas ett tydligt samband mellan mål och medel (Morgan 1999). Han ansåg det som viktigt 

att definiera tydliga begrepp för att på så sätt kunna jämföra företeelser i den empiriska 

verkligheten.  

 

En annan forskare som också tillämpade liknande tankesätt var Frederick Taylor. Taylor tog 

fram fem olika principer inom “scientific management” för att styra och effektivisera en 

organisation.  

 

1. Maktstrukturen ska vara centraliserad där ansvaret ligger hos chefen 

2          Tillämpa olika vetenskapliga metoder för att ta fram bästa sätt att utföra en 

arbetsuppgift. 

3. Välj ut en person som är bäst lämpad att utföra en arbetsuppgift 

4.         Därefter ska man utbilda personalen för att säkerställa kompetens och utförandet av 

arbetsuppgifter. 

5.        Övervaka alla arbetsmoment och personal så att de fullföljer vad de blivit tillsagda. 

 

Enligt följande punkter ovan så finns det fem steg hur organisationen kan bryta ned 

arbetsuppgifter som blir förenklade för arbetaren. Allt ansvar flyttas från arbetaren till 

cheferna, arbetarna övervakas och väljs ut efter vilka som är bäst lämpade för varje enskild 

uppgift så den genomförs på effektivast sätt (Morgan 1999).  

 

Teknokratiskt perspektiv 

Utifrån ett teknokratiskt perspektiv så är organisationers resurser, verktyg, människor och 

material sammankopplade och styrs utifrån helheten. De arbetsmoment som inte går att ersätta 

med maskiner eller tekniska verktyg bör styras utifrån ett mekaniskt tänkande. På så sätt 

förhindrar man eventuella variationer i den arbetsprocess som sker mellan medarbetarna och 

deras kunder (Morgan 1999). Genom att tillämpa maskinmetaforen utifrån ett tillverkande 

företags perspektiv så kan man få en tydlig bild över informationsflödet mellan olika 

aktiviteter och deras sammankoppling. På så sätt kan man i ett tidigt skede räkna ut 

händelseförloppet och därmed stärka effektiviteten i utförandet av aktiviteter (Lindquist & 

Persson 1997). 

 

Nackdelar med maskinmetaforen  

Problematiken med att tillämpa Maskinmetaforen är att den enbart visar ett enskilt perspektiv 

där man uppfattar organisationen som väldigt statiskt och hårt standardiserat. Men i dagens 

moderna organisationer så arbetar man utifrån ett allt mer kombinerat och flexibelt perspektiv 

där man både önskar effektivitet samt anpassningsbarhet.  
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Därför räcker det inte enbart med att tillämpa ett perspektiv för att få en så heltäckande bild 

som möjligt. Istället bör man komplettera maskinmetaforens mekaniska synsätt med ett mer 

mjuk och mänskligt perspektiv. Genom att enbart tillämpa ett mekaniskt synsätt begränsar 

man organisationens flexibilitet och kräver en organisation med enkla arbetsmoment och 

standardiserade rutiner (Morgan 1999).  

 

Varför maskinmetaforen?  

Studien utförs på ett tillverkningsföretag att tillämpa maskinmetaforen där det kan finns flera 

delar inom verksamheten som tillämpa det tankesätt som maskinmetaforen står för. 

Funktionella avdelningarna där det kan finna likheter i det standardiserade och arbete likt en 

maskin. Genom att tillämpa maskinmetaforen så tror vi att nya perspektiv kan framhävas inte 

synliggörs lika tydligt då det ständigt införs ny teknik. Det anses att maskinmetaforen behöver 

kompletteras med ett mänskligt perspektiv för att få en så korrekt helhetsbild av den aktuella 

situationen som möjligt. 

 

2.2.3  Organismmetaforer 

I början av 1900-talet så började verksamheter att titta på mänskliga faktorer hos människan 

och hur de påverkades av organisationerna. Det utfördes olika undersökningar för att bevisa 

betydelsen av att tillfredsställa människans behov i en organisation. Som beskrivet ovan så 

har både organisationens effektivitet som flexibilitet betydelse i dagens moderna samhälle 

(Mayo 1933). Att tillämpa Morgans organismmetafor för att beskriva människans behov samt 

organisationer som öppna system. 

 

Hawthornstudierna utfördes i en organisation inom en och samma arbetsprocess för att se hur 

olika störningar påverkade människans behov och utförande av arbetsuppgifter. 

Undersökningen visade att den mänskliga faktorn hade en viktig betydelse för det informella 

strukturerna och dess effektivitet i utförandet av arbetsuppgifter (Morgan 1999).  

 

En liknande studie gällande människans behov utförde Abraham Maslow där han studerade 

människans behov utifrån en hierarkisk struktur som han namngav “behovshierarkin”. Denna 

modell beskriver människans behov i en viss ordning och för att uppnå trappans högsta behov 

vilket är så måste även övriga trappsteg vara uppfyllda (Maslow 1987). Det går alltså inte att 

välja trappsteg. 
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Figur 1 Illustration över stegen i Maslow figurtrappa (Maslow 1987) 

 

Så för att kunna beskriva dagens organisationer så räcker det inte enbart med ett maskin 

metaforiskt perspektiv utan även organiska perspektiv för att kunna förstå människans 

faktiska behov (Maslow 1987). Morgan förklarar även att en organisation kan definieras som 

ett levande och öppet system som har flexibilitet och öppenhet av mångfaldiga tolkningar 

(Morgan 1999).  

 

Organisationer som öppna system 

Som beskrivet ovan kan organisationer uppfattas som ett levande och öppet system där 

organisationerna har ett kontinuerligt utbyte med sin omgivning (Morgan 1999). Enligt 

Systemteorin så låg fokus främst på verksamhetens interna processer och hur man kan bryta 

ner en process i delprocesser. Men för att en organisation ska kunna överleva och utvecklas så 

krävs det någon form utav utbyte mellan organisationen och dess omgivning (Emery & Trist 

1965). Organisationen kan beskrivas likt en cell som behöver energi från sin omgivning för att 

kunna överleva.  Ett begrepp som kan beskriva de öppna systemen är Homosteus vilket 

innebär själv reglerbarhet för att organisationerna ska kunna hålla ett stabilt tillstånd (Morgan 

1999). För att bevisa ifall ett system är självreglerande beror på ifall en enhet är beroende utav 

den föregående enhetens val för att uppnå det slutgiltiga resultatet (Ashby 1960). Detta 

resonemang bygger på systemteorin kring kravet av mångfald och variation där 

organisationen måste innehålla samma reglerande funktioner som sin omgivning. Vilket 

innebär att ju fler val av enhet har desto fler variationer finns det för enhet två. Ett subsystem 

behöver därför samverka med de övriga subsystemen för att systemet i helhet ska fungera.  
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Kontingensteorin 

I en föränderlig omvärld där varje människa i ett system har ett enskilt beteende men där varje 

individ påverkas av de andra individerna och deras handlingar.  Kontingensteori lägger fokus 

på verksamhetsutveckling och vad en sund organisation faktiskt innebär (Lawrence & Lorsch 

1986). För att skapa en så framgångsrik verksamhet som möjligt så är det viktigt att kunna 

hantera en omvärld fylld av förändringar. Likt en organism så är ett system indelat i 

subsystem. I en organisation med flera olika funktionella avdelningar så sker det olika typer 

utav differentieringar. Olika avdelningar ansvarar för olika uppgifter och ansvarsområden. 

Trots denna differentiering så krävs det samarbete för att skapa en så enhetlig process som 

möjligt. Vilket gör att alla beslutsfattanden bör ske utifrån helheten.  

 

En organisation som ständigt möts utav nya förändringar kräver enligt Lawrence & Lorsch 

(1986) en hög grad av differentiering samt integrering för att kunna anpassa situationen 

utifrån kundens specifika behov. Förmågan att hantera denna föränderliga omvärld samtidigt 

som företaget når framgång bygger på de metoder som verksamheten använder för att hantera 

liknande situationer. Därför kan man avslutningsvis säga att enligt kontingensteorin så finns 

det inget perfekt sätt att organisera en organisation i ett klimat där man ständigt behöver 

anpassa sig. Istället krävs ökad grad av differentiering samt integrering med tydliga metoder 

för problem och konfliktlösning (Lawrence & Lorsch 1986). 

Nackdelar med organismmetaforen 

Utifrån kritik av Morgan så beskriva organismmetaforen som något konkret som man kan ta 

på och mäta. Medans i en organisation som omges av en mycket komplex omgivning 

uppfattas inte lika konkret (Morgan 1999). Samma sak definierar organisationens olika delar 

som i sin tur ska arbeta harmoniskt tillsammans likt människokroppen. Vilket i verkligheten 

inte fungerar lika enkelt (Morgan 1999). Dock kompletterar den många utav 

maskinmetaforens mer statiska siffor och skapar en mer enhetlig syn på organisationen i 

helhet. 

 

Varför Organismmetaforen? 

Som ett komplement till Morgans maskinmetafor så har vi valt att tillämpa 

organismmetaforen i studien. Genom att tillämpa maskinmetaforen så framhäver man de 

mänskliga perspektiven i en organisation som inte framhävs lika tydligt utifrån 

maskinmetaforen. Då organismmetaforen fokuserar på flexibilitet så ansåg vi denna metafor 

som mest lämpad eftersom OBOS är ett växande och föränderligt företag och där man 

utvecklas i takt med tekniken. Därför krävs det ett flexibelt perspektiv för att skapa en 

grundläggande förståelse för verksamhetens anpassningsförmåga och användning av ny 

kommunikationsteknik. 

 

  

3 Metod 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Studien förväntas upplysa och skapa förståelse i vad som ligger till grund för användningen 

av olika kommunikationsverktyg inom verksamheten. Samt hur man bör anpassa dessa utifrån 

verksamhetens arbetsstruktur och rutiner för att skapa en så effektiv intern kommunikation 

som möjligt genom att stärka den gemensamma förståelsen. 
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I denna undersökning så har vi valt att använda en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av 

intervjuer och dokumentanalyser. Undersökaren kommer att med ett öppet sinne gå ut och 

samla in empiri för att sedan analysera data utifrån tidigare forskning och teoretiskt ramverk. 

Detta val bygger på att undersökaren saknar kunskap kring den aktuella problemsituationen 

samt kring vilket slutresultat som kommer att bildas. Enligt Jacobsen (2002) så bygger valet 

av kvalitativ eller kvantitativ datainsamlingsmetod på att presentera resultatet i form av ord 

eller siffror.  I denna undersökning så har vi valt att använda oss utav ord för att beskriva och 

förstå verkligheten. Den kvalitativa undersökning kommer även att stärka förståelsen inför en 

allt mer komplex situation då respondenterna öppet besvarar forskarens frågor, vilket ökar 

möjligheterna till nyanserade svar (Jacobsen 2002). Då vårt syfte är att undersöka 

medarbetares användning av olika kommunikationsverktyg för att förbättra den interna 

kommunikationen så anser vi att den kvalitativa metoden är den bästa för att tolka och gå in 

på djupet med ett fenomen.  

 

Enligt Jacobsen så har den kvalitativa studien en ökad intern giltighet och öppenhet i den 

empiriska datainsamlingen. Vilken är en viktig faktor vid genomförandet för undersökningen 

av OBOS kommunikation för att respondenterna ska lämna en så aktuell och korrekt data som 

möjligt. En nackdel med den kvalitativa datainsamlingen är att den kan vara tidskrävande då 

respondenterna kan vara utspridda geografiskt olika samt svåra att få tag på. En kvantitativ 

undersökning blir mer tillgänglig för respondenterna då man använder färdiga frågeenkäter. 

Nackdelen med den kvantitativa metoden är att den kräver större förkunskaper från 

undersökaren samt respondenterna då man använder sig utav färdiga svarsalternativ. Samt att 

man riskerar att styra respondenterna tills svars (Jacobsen 2002).  Men då vårt syfte var att 

synliggöra det som inte går att tolka utifrån verksamhetens befintliga arbetsstruktur och 

processkartor så anser vi att en kvalitativ datainsamlingsmetod lämnar utrymme åt 

respondenterna till nyanserade svar som sedan kommer att analyseras och förklaras med hjälp 

av de metaforiska perspektiven. 

 

3.2  Deduktiv ansats 

 

I denna studie så har vi delvis inlett våran studie med en deduktiv ansats för att skapa 

förståelse kring vilka metaforer och perspektiv som datainsamlingen ska belysa. Detta gjorde 

vi genom att läsa på kring Morgans metaforer där vi gjorde ett slutgiltigt val med totalt två 

olika metaforer som ska belysa två olika perspektiv. Vi valde att påbörja vår analys med en 

teoristudie kring de olika metaforerna för att skapa en grundläggande förståelse kring 

kommande analysarbete och innebörden av de olika metaforerna med minimal påverkan på 

den kvalitativa undersökningen. Då vår datainsamling grundades utifrån ämnesområden inom 

den interna kommunikationen och användningen utav kommunikationsverktyg samt kanaler. 

Så skulle vår tidigare teoristudie ej komma till att påverka respondenterna i deras frågor och 

svar gällande den interna kommunikationen. Därför valde vi att fortsätta vår undersökning 

med inriktning mot en deduktiv ansats då vi vill utgå ifrån respondenternas personliga 

användning av kommunikationsverktyg och upplevelse av intern kommunikation. 

Avslutningsvis så kommer den insamlade empirin att analyseras och jämföras med vårt 

teoretiska ramverk bestående av Morgans metaforer. 

 

Genom att tillämpa denna ansats så anser vi att nya perspektiv kommer att framhävas kring 

vilken betydelse organisationens arbetsstruktur och rutinarbete har på medarbetarnas 

användning av olika kommunikationsverktyg och hur som medarbetare förhåller sig till nya 

kommunikationsverktyg för att uppnå en så effektiv kommunikation som möjligt. 
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Enligt Jacobsen (2002) så handlar valet utav deduktiv eller induktiv ansat om att välja rätt 

strategi för att därefter utarbeta rätt teori. Därmed önskar man att skapa en grundläggande 

förståelse hos verksamhetens medarbetare kring hur den interna kommunikationen kan 

användas genom att tillämpa rätt verktyg, i rätt situation så att rätt budskap når fram till rätt 

person. Ifall en deduktiv ansats hade tillämpats genom hela undersökningen så ökar riskerna 

för att teorin kommer att styra det analytiska tänkandet hos de personer som genomför 

undersökningen (Jacobsen 2002). Man riskerar därmed att gå miste om viktig information 

utanför teorins ramar som har betydelse för medarbetarnas grundläggande förståelse. Efter 

utförd datainsamling så kommer all empirisk data att kategoriseras utifrån passande kategorier 

för att sedan analyseras utifrån metaforerna: maskinmetaforen och organismmetaforen. Denna 

analys kommer sammanställas i ett eller flera förbättringsförslag som i helhet önskas upplysa 

OBOS Sverige AB men även andra organisationer med liknande arbetsstruktur hur de bör 

förhålla sig till den tekniska utvecklingen och tillämpningen. För att på så sätt skapa en så 

balanserad arbetsstruktur som möjligt och därmed öka möjligheterna till en effektiv intern 

kommunikation.   

3.3 Datainsamling  

I valet av datainsamlingsmetod så finns det två typer av data att samla in i form av primära 

och sekundära data. I denna undersökning så har vi valt att använda oss utav en kombination 

av primära och sekundära data.  Enligt Jacobsen (2002) så är detta den bästa kombinationen 

utav datainsamlingsmetod för att skapa den bästa förståelsen samt för att stärka slutresultatet. 

Primärdata är den data som samlas in för första gången från respondenterna själva, vilket 

denna undersökning skedde i form utav intervjuer. I samband med detta så samlade man även 

in empiri i form av standardiserade regler, policy, och övriga dokument som hade betydelse 

för uppkomsten samt användningen utav de olika kommunikationsverktygen samt kanalerna. 

Sekundärdata är data som redan finns tillgänglig utifrån tidigare forskning och litteratur 

(Jacobsen 2002). För att kunna skapa ett så bra upplägg på datainsamlingen samt i utformning 

av intervjufrågor så har vi valt att kombinera undersökningen med sekundärdata för att stärka 

studien med relevanta teorier. Empirin sammanställdes och kategoriseras utifrån lämpliga 

kategorier.  

  

Frågorna baserade sig på den aktuella problemsituationen gällande verksamhetens intern 

kommunikation. Intervjuerna utfördes semistrukturerade där intervjuunderlaget var 

förutbestämt med ett antal ämnesområden men där respondenterna öppet besvarar frågorna. 

Därför har en blandning av sekundär samt primärdata en viktig betydelse för att utarbeta och 

utföra en så bra intervjufrågor som möjligt men med tillräckligt avstånd för att inte styra 

respondenterna till svars (Jacobsen 2002).  

 

En nackdel med den kvalitativa datainsamlingsmetoder är att respondenterna riskerar att 

påverkas av undersökarens egna tankar och åsikter, vilket försvagar studiens reliabilitet. 

Därför är det viktigt att som undersökare utelämna alla tankar och åsikter för att på så sätt 

hålla sig så neutral som möjligt och lämna utrymme till mer nyanserade svar. För att 

säkerställa att respondenten återges korrekt så spelades intervjuerna in (Jacobsen 2002).  

Studien kommer att genomföras inom avdelningen säljstöd utifrån en kvalitativ 

datainsamlingsmetod för intervjuer och delvis observationer där olika former av dokument 

observeras relaterat till respondenternas arbetsuppgifter. Detta för att skapa en förståelse för 

hur verksamhetens interna kommunikation fungerar och hur man tillämpar de olika 

kommunikationsverktygen. Genom att tillämpa studien så kommer undersökningen att skapa 

tydligare helhetsbild över verksamhetens interna kommunikation och på så sätt 
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uppmärksamma både dolda men framförallt nya möjligheter. Studien kommer att genomföras 

inom verksamheten OBOS Sverige AB, vars verksamhet består av att tillverka och leverera 

hus inom Norden. 

3.4  Urval 

Som tidigare nämnt så är denna undersökning avgränsad till avdelningen säljstöd inom 

bolaget Myresjöhus AB. Valet beslutades utifrån tillämpningen av verksamhetens 

kommunikationsverktyg där alla medarbetare har tillgång och tillämpar flera av 

verksamhetens kommunikationsverktyg. 

 

I denna undersökning så har vi valt att tillämpa urvalsmetoden bredd och variation där 

personer med olika roller inom avdelningen säljstöd kommer att medverka (Jacobsen 2002). 

Detta urval gjordes utifrån de roller som ansågs som mest relevanta utifrån frågeställningen 

och som dagligen arbetar med verksamhetens kommunikationsverktyg för att kommunicera 

inom och mellan verksamhetens avdelningar. Det urval gjordes på totalt 8 st personer där en 

person från respektive roll medverkade. Av de medverkande rollerna hade tre av 

respondenterna en ledande roll, tre stycken hade en roll där de genomförde samma sorts 

arbetsuppgift varje dag. En av respondenterna som tar del av och använder det som tas fram 

av de tidigare nämnda samt en respondent med en övergripande roll med kunskap om varje 

kommunikationsverktygen med dess syfte hur de ska användas inom verksamheten. De roller 

som intervjuades var Gruppchef kundorder, Administrativ beredare slutligbeställning 

kundorder, Gruppchef designcenter, Förbättringsledare Fass och bygglovsritare, Gruppchef 

grund/installation, Grundprojektör, Slutprojektör och Samordnare. Se bilaga ”Urval” för en 

mer beskrivande bild över hur urvalet av respondenter utfördes.  

 

Det gör empirin mer relevant då önskemål finns att ta fram så många perspektiv som möjligt 

utifrån medarbetarens tillvägagångssätt. Denna avdelning har även ett informationsflöde som 

är sammanhängande och beskriver arbetsprocessen från första mottagandet av orderförfrågan 

till konstruktion av ett objekt. 

 
 

3.5  Analys 

I denna studie så tillämpar vi en kvalitativ dataanalys där genomförandet sker i två separata 

analyser utifrån Morgans metaforer i form utav maskinmetaforen och organismmetaforen. 

Inledningsvis så påbörjade vi vår analys i vår teoristudie för att se vilken metafor som ansågs 

som mest relevant utifrån OBOS problemsituation kring den interna kommunikationen och 

kring användningen utav de olika kommunikationsverktygen. Efter denna analys så påbörjade 

analys de två skilda metaforerna tillsammans med respondenternas reflektioner kring den 

aktuella problemsituationen. I denna fas så skedde det något som Jacobsen (2002) kallar för 

validering och systematisering för att se så att data stämmer överens med rätt perspektiv och 

syfte. I vår analys av den insamlade data så tillämpades något som Jacobsen (2002) kallar för 

spiralmodellen vilket innehåller tre olika faser i form av beskrivning, kategorisering samt 

kombinering. I denna modell så systematiseras och kategoriseras data efter varje utförd 

intervju. I den första fasen så beskriver man den data som respondenterna lämnar i form av 

ljudinspelning och anteckningar. Här analyserar man och beskriver den data som samlas in i 

form av observationer och intervjuer. All inspelad data transkriberades till läsbart format för 

att underlätta kommande analys. I den andra fasen så systematiseras data för att behålla en så 

aktuell och relevant data som möjligt. Samt inom de ämnesområden som intervjuguiden 

baserar sig på och i linje med forskningens syfte samt frågeställning (Jacobsen 2002). De 
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frågor som utarbetas inom ett antal ämnesområden inom ämnet intern kommunikation, 

analyserades och jämfördes med hjälp av Morgans maskinmetafor och organismmetafor. 

 

Vårt önskeläge är att dessa perspektiv ska bidra med ny kunskap kring varför medarbetarna 

tillämpar de olika verktygen utifrån olika situationer och huruvida organisationens 

arbetsstruktur och rutinarbete påverkar det interna informationsflödet. Avslutningsvis så 

kommer ett eller flera förbättringsförslag att utarbetades till OBOS Sverige AB relaterat till 

den interna kommunikationen. Samt utifrån medarbetarnas tillämpning av 

kommunikationsverktyg. 

3.6  Tillförlitlighet 

För att skapa rätt tillförlitlighet samt trovärdighet i den empiri som samlats in så kommer 

begreppen validering samt reliabilitet att diskuteras i kommande stycke. 

 

Validering 

Begreppet validering förklarar studiens giltighet för att se ifall forskaren mäter det den ska 

mäta. Man kan vanligtvis dela in begreppet validitet i inre samt yttre validitet. Varav den inre 

validiteten beskriver forskarens förståelse och tillförlitlighet till den insamlade data (Jacobsen 

2002).  

 

Inre validitet  

Som beskrivet under rubriken datainsamling så tillämpades olika tekniker för att samla in 

empiri i form utav intervjuer samt dokumentanalyser. För att höja tillförlitligheten i studien så 

utfördes teoristudier och tillämpning av tidigare forskning. Ett urval gjordes utifrån de 

personer som inom samma arbetsprocess tillämpar en och samma kommunikationsverktyg för 

att få ett så brett perspektiv som möjligt.  Genom att tillämpa en urvalsmetod som bygger på 

bredd och variation så väljer man de personer som anses bäst lämpade och mest kunniga för 

att besvara studiens forskningsfråga (Jacobsen 2002). 

 

Yttre validitet 

Den yttre validiteten fokuserar på möjligheten av generaliserbarhet i det slutresultat som 

bildas (Jacobsen 2002). I vår studie så utgår vi ifrån den arbetsprocess som råder inom 

säljstöd med fokus på den interna kommunikationen och användningen av olika 

kommunikationsverktyg. Med detta så önskar vi även att generalisera slutresultatet hos andra 

företag med liknande arbetsstruktur och tillämpning av kommunikationsverktyg. Däremot 

anser vi att varje organisation är unik och därför hade det varit intressant att utföra en 

liknande undersökning på ett annat företag för att se deras resultat. 

Då OBOS Sverige AB använder och fortsättningsvis kommer att tillämpa framtida 

kommunikationsverktyg så anser vi att vårt slutresultat är generaliserbart både internt som 

externt. Samt då vi lever i en omvärld där det kontinuerligt tillkommer nya 

kommunikationsverktyg och där man lägger fokus på effektivitet samt flexibilitet, så anser vi 

att vår studie kan upplysa de sidor hos en organisation där det krävs en balans i 

organisationens arbetsstruktur och anpassning av nya tekniska verktyg. Allt för att skapa ett så 

effektivt men hållbart informationsflöde som möjligt. 
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Reliabilitet 

Rehabilitering innebär studiens tillförlitlighet i form av datainsamlingsmetod från det att 

empirin samlas in och bearbetas till ett slutresultat (Jacobsen 2002). För att öka reliabiliteten i 

denna studie så utarbetades en intervjuguide som tillät respondenterna att öppet besvara olika 

frågor. Vi tillämpade även ljudinspelning som enligt Jacobsen (2002) höjer tillförlitligheten i 

den slutliga analysfasen. Inspelningen utfördes på en dator tillsammans med anteckningar 

som förtydligade vissa uttryck och diskussioner som uppstod under varje intervju. Då 

intervjuerna utfördes enskilt med varje person så krävdes det en tydlig struktur och upplägg i 

genomförandet så att varje intervju genomfördes likvärdigt. Detta skedde genom att följa den 

intervjuguide som togs fram inför intervjuerna. Samt att tidigare teoristudier inte påverkade 

respondenterna till svar eller tolkningen av data. Det krävdes även ett stort engagemang från 

oss som undersökare att genomföra intervjuerna opåverkade av tidigare bakgrund och 

erfarenhet. Intervjuerna utfördes i den miljö som respondenterna kände sig trygga i form utav 

ett konferensrum. 

3.7  Etiska överväganden 

Etiskt övervägande bygger på vad som är rätt och fel utifrån mänskliga rättighete . Genom att 

tillämpa en kvalitativ studie så är det viktigt att säkerställa respondenternas deltagande och att 

det utifrån valet av anonymitet samt frivillighet, deltar i undersökningen. Samt att 

slutresultatet inte förvrängs eller påverkar respondenterna negativt (Jacobsen 2002). Inför 

intervjuerna så skickades ett informationsbrev ut till alla respondenter via mail där vi 

förklarade undersökningens syfte, vilka som skulle delta samt valet av frivillighet och 

anonymitet. Information kring ljudinspelning kommer även att informeras till respondenterna 

samt att det finns möjlighet att välja bort inspelning om respondenten inte fattar samtycke till 

detta moment. För att stärka de etiska aspekterna så valde vi även att använda fyra etiska 

aspekter i form utav (Jacobsen 2002): 

 

1. Informationskravet: Deltagarna genomför intervjuerna frivilligt och utifrån det 

syfte som de blivit informerade kring. Respondenterna har även rätt att när som 

helst avbryta studien. 

2. Konfidentialitetskravet: Alla respondenter vars personuppgifter och empiri 

behandlas anonymt utifrån samtycke med individen. 

3. Samtyckeskravet: Respondenterna kontrollerar själva sitt deltagande i studien. 

4. Nyttjandekravet: All datainsamling behandlas och analyseras utifrån studiens 

syfte och frågeställning. 

 

Vi anser att vår studie täcker och behandlar de etiska aspekterna då datainsamlingen och 

intervjufrågorna berör områden som behandlar verksamhetens kommunikationsverktyg och 

flöden. Vi inriktar alltså inte våra intervjufrågor utifrån enskilda individer utan vill framhäva 

ett generellt perspektiv på den interna kommunikationen för att på så sätt kunna stärka 

reliabiliteten och lösningsförslaget utefter stora verksamheter med liknande 

kommunikationsverktyg. 

 

4. Genomförande 

4.1  Uppstart 

Uppstarten av studien bestod av ett möte med verksamheten OBOS Sverige AB där 

möjligheter och eventuella hinder diskuterades. De som var delaktiga i mötet var vår 
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handledare från OBOS samt ytterligare en representant från verksamheten. Mötet grundade 

sig i tidigare mailkontakt där beskrivning av resultat och avgränsningar diskuterades. Mötet 

fortsatte med diskussioner kring antalet timmar i resurser som undersökningen skulle kräva 

från OBOS AB samt projektets olika milstolpar. Vi kollade även på den befintliga 

arbetsstrukturen och de kommunikationsverktyg som tillämpas inom verksamheten. I 

samband med detta så utfördes även en teoristudie kring Morgans metaforer för att se vilka 

metaforer som ansågs som lämpligt för att belysa verksamhetens problemsituation kring 

kommunikationskanaler och arbetsstruktur. Inom varje metafor så definierades de teman eller 

begrepp som analysen skulle beskriva för att i slutet ta fram två skilda analyser som 

framhäver två olika perspektiv av arbetsprocessen säljstöd. Efter mötet med OBOS Sverige 

AB så hölls en kontinuerlig dialog med vår handledare från universitetet för att säkerställa 

kommande planering och genomförande utifrån den forskningsplan som formulerades. 

 

4.2  Intervjuerna 

Inför bokningen av intervjuerna skickades ett missivbrev ut till de som vi bjöd in att delta i 

undersökningen. I detta brev beskrevs syftet med undersökningen, från vilket universitet och 

utbildning vi utgick från samt hur mycket tid vi önskade av respondenten. Detta åtföljdes av 

en förfrågan av tid och plats de föredrog från två alternativ samt om de hade egna önskemål 

för intervjuerna. Vid överenskommelse med respondenterna fördelades intervjuerna på två 

dagar. Vi åkte till huvudkontoret i Myresjö där alla respondenterna befann sig. Intervjuerna 

genomfördes på ett mindre konferensrum som fanns att nyttja på området. De roller som 

intervjuades var Gruppchef kundorder, Administrativ beredare slutligbeställning kundorder, 

Gruppchef designcenter, Förbättringsledare Fass och bygglovsritare, Gruppchef 

grund/installation, Grundprojektör, Slutprojektör och Samordnare. 

 

Varje intervju var strukturerade enligt följande, introduktion av en kort uppdatering av syftet, 

säkerställande kring medverkan samt godkännande för inspelning under intervju. Vi 

informerade varje deltagare att både medverkan samt hantering av data i text-format kommer 

att anonymiseras. Vid de tillfällen där respondenterna angav olika typer av dokumentationer 

så bad vi respondenten att visa oss dessa om det så var möjligt. Därmed kunde vi observera 

dess utformning och innehåll.  

 

Intervjuerna genomfördes baserat på den intervjuguide som tagits fram baserat på de teorier 

som presenterats under ”tidigare kunskapsläge”. Med den kompletterades frågorna med 

följdfrågor som var anpassade efter varje respondents svar och dialog. Samtliga intervjuer 

avslutades med en övrig diskussion och tackade för respondenternas medverkan. Intervjuerna 

spelades med ett ljudinspelningsprogram som fanns på den dator som användes för 

datainsamlingen. Sedan konverterades den om till en mp3-fil som överfördes till en mapp som 

endast vi som undersökare har behörighet till.  

4.3   Sammanställning av data 

Ljudinspelningarna sammanställdes i text och sorterades in i fem olika kategorier. Efter alla 

intervjuer så sammanställdes den data som samlats in. Empirin gicks igenom flera gånger för 

att ta fram det som var relevant för frågeställningen, detta kategoriseras för att sedan 

återspegla intervjuernas centrala budskap. Slutligen togs teman fram för att förmedla 

innehållet från intervjuerna. Dessa skulle senare användas som material till kommande arbete.  
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5. Resultat 

5.1 Verksamheten 

OBOS Sverige AB 

OBOS Sverige AB tillhör den norska bostads koncernen OBOS BBL och är en av Nordens 

största bostadsutvecklare. OBOS har sedan starten 1927 levererat över 150 000 stycken 

bostäder. Under 2016 levererade OBOS-koncernen 4500 bostäder i Norden. Deras två ledord 

är långsiktighet och ansvar, detta utvecklas i deras samhällsengagemang som innefattar både 

ett miljömässigt och socialt perspektiv. Verksamheten tillverkar alla komponenter i fabrik och 

därför utsätts det inte för fukt, kyla eller extrem värme. Komponenterna levereras sedan till 

byggplats för montage där huset även färdigställs till kund.   

 

Inom OBOS ingår varumärken som Myresjöhus AB, Smålandsvillan AB och 

Projektutveckling AB. Tillverkningen av husen sker i fabriker där moduler och/eller 

komponenter tas fram inför montage på byggplats. Huvudkontoret befinner sig i småländska 

Myresjö och har cirka 1000 medarbetare (OBOS u.å.).  

 

Säljstöd  

Säljstöd säkerställer att ett hus/objekt är möjligt att tillverka i produktionen samt att objektet 

faller inom verksamhetens systemramar. Säljstöd stöttar säljarna genom att ta fram skisser på 

hus till potentiella kunder även att ta fram bygglovshandlingar som säljaren beställer på 

kundens räkning. Priskontroll av det avtal som tecknas mellan båda parterna, att det uppfyller 

det kunden köper. Även de krav som regelverk, myndigheter samt verksamheten ställer för 

framtagning och leverans av objekt. Säkerställandet av den dokumentationen som sker 

tillsammans med kund och säljare inom de systemramar. 

Övriga uppgifter utförs inom kontroll av ingående material för att slutligen aktivera 

materialbeställningar och kontroll av installationsritningar så att de stämmer med 

installatörerna. 

 

 

Kommunikationsverktyg 

Verktyg Behöriga Funktion Beskrivning 

E-post Alla, 

personligt. 

Skriftligt Outlook används. E-post 

förmedlas från ledning vid 

nyhetsutskick samt 

konversationer internt samt 

externt. 

Intranät Person Styrt. 

Enstaka 

roller. 

Skriftligt Förmedling av formell 

information från IT, ledning & 

HR. Hämta dokument gällande 

arbetsuppgift. 

Workplace Alla Skriftligt. Förmedling formell & informell 

information. 
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Skype Alla Muntligt & 

skriftligt. 

Möjlighet 

till F2F. 

Gruppkonversationer, 

konversation mellan två 

individer. 

Mobil Alla, 

personligt. 

Muntligt, 

skriftligt, 

tillgång till 

flertal 

applikatione

r/system. 

Varje medarbetare har en telefon 

tilldelat från verksamheten. Den 

är integrerad med applikationer 

för att tillgå information och 

kommunicera med medarbetare.  

Måndags-

möten 

Närmsta 

chef, 

medarbetare 

Muntligt, 

F2F 

Närmsta chef förmedlar 

information till medarbetarna. 

Finns möjlighet för medarbetare 

att ta upp information 

Fredags- 

möten 

VD:n, 

medarbetare 

Muntligt, 

F2F 

VD:n förmedlar information, 

möjligheter för medarbetare att 

ta upp information.  

Chefsmöte Rollbaserat Muntligt, 

F2F 

Chefer tar upp information som 

är relevant för de andra cheferna 

att veta.  

Tabell 1 Kommunikationsverktyg som används inom avdelningen säljstöd. 

 

5.2  Empiri 

Internkommunikation 

Vid intervjuerna med respondenterna så diskuterades valet av kommunikationskanal vid 

intern kommunikation inom avdelningen säljstöd samt till övriga avdelningar i verksamheten. 

Enligt respondenterna så baserade sig valet av kommunikationskanal utifrån, vem mottagaren 

är för informationen, vart mottagaren befinner sig samt vilken relationen det är mellan 

sändaren och mottagaren. Respondenterna diskuterade sina upplevelser över de interna 

kommunikationsverktyg som finns i dagsläget, vilket upplevdes som bristfällande. Detta 

berodde på bristen av styrdokument som finns gällande respektive kommunikationskanaler 

som finns att tillgå inom verksamheten samt dess relation till de olika rollerna. Detta ansåg 

respondenterna istället resulterade i ett överflöd av information då de istället efterfrågar och 

inhämtar information från flera olika kommunikationskanaler. Detta för att säkerställa att de 

inte missar viktiga och relevanta data.  

 

Kommunikationsverktyg 

Det verktyg som respondenterna upplever som en större faktor till avdelningens nuvarande 

informationsöverflöd är kommunikationsverktyget Workplace, vilket är ett kompletterande 

portal till Facebook men anpassat för verksamheter. Respondenterna upplever att den 

information som kommuniceras ut via kanalerna riktar sig mot flera mottagare generellt 
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istället för en grupp specifikt. Därför kan man sammanfattningsvis säga att valet av 

kommunikationskanal baserar sig sig utifrån mottagare och syfte.  

Den bristande arbetsstrukturen och dokumentationen av rutiner och standarder så upplever 

respondenterna för att utföra sina arbetsuppgifter krävs ett relativt flexibelt sätt. De upplever 

att det inte finns information hur deras arbetsuppgift påverkar andra aktiviteter inom 

verksamheten och därmed saknas ett konsekvenstänk.  

  

Dokumenterade rutiner & regler  

Befintliga dokumenterade rutiner finns endast tillgängligt för arbetsrollerna grundritare och 

slutprojektör inom Säljstöd. Dessa medarbetare fick vid uppstarten av deras anställning en 

samling av dokument som beskriver arbetsuppgifternas genomförande, samt checklistor för 

uppföljning. Dessa dokumenterade rutiner anses däremot som förlegade och i behov av 

uppdatering. För de andra rollerna finns det ett pågående arbete till att ta fram rutiner för varje 

enskilt område. Detta har gjort att man istället har fått rådfråga kollegor eller söka igenom 

äldre dokumentationer och rutiner som finns tillgängliga på verksamhetens Intranät. Intranätet 

innehar även dokument såsom dokumentmallar för respektive arbetsuppgifter. 

Respondenterna upplever vissa dokument som irrelevanta då det under de senaste åren 

tillkommit nya kommunikationsverktyg. Dessa ska tillämpas och användas på ett annat sätt än 

det som står i dokumenten. Respondenterna upplever därför att det råder en bristande 

helhetsbild över medarbetarnas arbetsstruktur och rutinarbete. 

  

Formell kommunikation 

Verksamhetens formella information förmedlas främst muntligt via veckomöten inom 

respektive avdelning av respektive gruppchef. Informationen får de in i sin tur från något de 

kallas “chefsmöten” här träffas de olika cheferna och utbyter information samt tar del av 

information från högre instanser. Dessa gruppchefer för sedan vidare informationen till de 

övriga medarbetarna inom avdelningen. De dokumenterar eventuella frågor som önskas att 

diskuteras inför kommande chefsmöte. Varje fredag har VD:n ett möte där han tar upp 

händelser som har skett samt vad som kommer att ske inom verksamheten. Där finns även 

möjlighet för varje individ att ställa direkta frågor för de som medverkar, de presenterar även 

de som blivit nyanställda för resterande medarbetare. Övrig formell kommunikation samt 

nyheter inom IT, organisationsförändringar samt personalrelaterade frågor förmedlas genom 

intranätet´s startsida. Denna sida förklarar medarbetarna att de besöker minst en gång om 

dagen för att inhämta information eller ladda ner dokument som finns tillgängliga via 

intranätet. Dessa dokument kan vara olika standarder, kalkyler, beräkningar, 

företagsinformation om i sin tur upplevs som nödvändigt för att respondenterna ska kunna 

fullfölja sina arbetsuppgifter. Ett kompletterande forum för förmedling av nyheter inom 

verksamheten tillkom under hösten 2017 och flera av respondenterna förstår inte syftet med 

det kommunikationsverktyget. 

  

Skriftlig kommunikation  

När respondenterna önska att förmedla skriftliga information så tillämpas mail i form av 

Outlook. Respondenterna anser mail som en bra kommunikationskanal för att främst inhämta 

information som sparas för syftet att dokumentera beslut eller information som ska 

transporteras vidare. Det används även som en kommunikationskanal för att samla in 

kompletterande information vid såväl aktuella beslut som framtida syften. Respondenterna ser 

användningen av mail som en delad fördel och nackdel då responstiden varierar beroende på 
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mottagarens syn på användningen av mail och hur mottagaren värderar innehållet i mailet. 

Respondenternas upplever responstiden mycket längre via mail jämfört med muntlig 

kommunikation som ansikte mot ansikte samt telefon. Mer än hälften av respondenterna 

ansåg att mail mailkonversationer kräver allt fler kompletterande svar där de inhämtar 

information från flera olika källor och personer. Dessa mailkonversationer skapar en kedja av 

informationsflöden som kan vara mycket tidskrävande men som lägger grund för många 

underlag inför framtida beslut. Ett annat kommunikationsverktyg som tillämpas för skriftlig 

kommunikation där avsändaren önskar korta men snabba svar är Skype. Vid dessa 

konversationer så önskar avsändaren ett allt mer kortfattat svar där mottagaren antingen svarar 

med ett ja eller nej. Nackdelen med Skype är att den inte sparar historiska data när användaren 

avslutar en konversation, vilket begränsar åtkomsten av historisk data. 

  

Muntlig kommunikation  

Valet av muntlig kommunikation som sker ansikte mot ansikte baseras på innehållet i det som 

ska förmedlas. Finns det en risk att meddelandet kommer att misstolkas hos mottagaren så 

väljer respondenterna att tillämpa muntlig kommunikation för att säkerställa så att budskapet 

når fram och tolkas utav rätt mottagare och i rätt tid. Detta öppnar även upp för en dynamisk 

kommunikation mellan sändaren och mottagaren. Fördelen med den muntliga 

kommunikationen enligt respondenterna är att användaren kan avläsa situationen och 

komplettera med ytterligare information om någon anses otydligt. En nackdel som ett flertal 

av respondenterna tar upp med den muntliga kommunikationen är att informationen inte 

dokumenteras. Detta kan i sin tur försvårar framtida beslutsfattanden, tvister och risken att 

glömma bort information finns. Därför anser många utav respondenterna att det bör ske en 

skriftlig komplettering till all muntlig information samt kommunikation för att säkerställa det 

har skett en korrekt återgivning. Detta kan ske antingen via ett mail eller i ett dokument som 

sedan sparas. 

 

Vid muntlig kommunikation så uppfattar respondenterna svarsfrekvensen som snabbare då 

både mottagaren och avsändaren har möjligheten att ställa följdfrågor som vanligtvis tar 

längre tid att ställa vid en skriftlig kommunikation som exempelvis mail. Sker en muntlig 

kommunikation via telefon eller andra elektroniska hjälpmedel som skype, upplever 

respondenterna liknande fördelar som vid ansikte mot ansikte förutom att det inte alltid är 

enkelt att tolka mottagarens ansiktsuttryck. En annan fördel som respondenterna tar upp med 

telefon och Skype är att avsändaren och mottagaren kan befinna sig på olika platser 

geografiskt men ändå uppleva en snabb svarsfrekvens. Detta sker främst med medarbetare 

inom säljstöd som arbetar vissa dagar på andra kontor eller om kommunikationen sker med en 

extern part. 

  

Kompletterande information  

För att inhämta kompletterande data så tillämpar respondenterna verksamhetens intranät där 

de kan inhämta information, skissar, kalkyler utifrån olika områden. Intranätet består av både 

historisk som ny information. Dock upplever respondenterna att det finns redundans av 

information på flera ställen vilket försvårar för respondenterna att veta vilken information 

som är relevant och aktuell. Vid dokumenterade rutiner så finns det gemensamma mappar på 

verksamhetens servrar där olika personer har behörighet till att tillgå dessa mappar. Däremot 

finns det en önskan att det ska finnas tydligare dokumenterat vilka grupper som är beroende 

av vilken information, samt vart de ska vända sig för att inhämta kompletterande information. 

Respondenterna anser att de ibland går miste utav viktig information som efterhand 



 

   
 

27 
 

uppdateras i mapparna vilket gör informationen blir liggande och inte utnyttjas lika effektivt 

som den skulle kunna. 

 

5 Analys 

5.1    Analys Organism-metaforen 

Vid sammanställningen av den empiri som samlats in från respondenterna som representerar 

Säljstöd för Myresjöhus kommer empirin analyseras med Organismmetaforen.   

Organisationer som öppna system 

Organismmetaforen bygger på att se organisationer som en organism som växelverkar med 

dess omgivning likt ett öppet system. Fokus i denna analys ligger på medarbetarnas 

flexibilitet och anpassningsförmåga till avdelningen informationshantering samt interna 

kommunikation genom användning av olika kommunikationsverktyg. OBOS AB kan 

beskrivas som en växelverkande organisation som anpassas och påverkas av sin omgivning 

inom olika nivåer. En viktig aspekt som beskriver de relationer som finns mellan den sociala, 

tekniska och strategiska ledningen är den sociotekniska organisationen. Den sociotekniska 

organisationen ska enligt Morgan (1999) integrera de mänskliga och tekniska aspekterna i en 

organisation.  

 

Utifrån sammanställning från den data som samlats in från respondenterna så återfinns 

liknelser i hur medarbetarna arbetar och hur deras arbetsuppgifter ska genomföras med 

diverse tekniska verktyg som organisationen tillhandahåller. Styrningen upplever 

medarbetarna som vertikal där information transporteras från Vd:n till varje avdelningschef 

och sedan till sina medarbetare eller tvärt om. Då OBOS är ett växande företag så lägger 

verksamheten stort fokus på utveckling och framgång genom att kontinuerligt byta ut och 

komplettera med nya tekniska kommunikationsverktyg. Detta förklarar Morgans som ett 

tecken på flexibilitet och går att beskriva utifrån ett öppet system-perspektiv. Detta beskriver 

medarbetarna genom att man kontinuerligt stämmer av och inhämtar information från sin 

omgivning för att inhämtar ny tekniska verktyg som kan effektivisera medarbetarnas 

kommunikationsförmåga.  

 

Ökad variation skapar desto fler val 

Medarbetarna upplever att utbytet av kommunikationsverktyg har påverkat den interna 

informationshanteringen och kommunikationen mellan avdelningarna. Genom att urvalet av 

kommunikationsverktyg har ökat så anser respondenterna att det blivit allt mer viktigare att 

kontrollera så att både mottagare och avsändare är medvetna om hur de ska tillämpa 

kommunikationsverktygen för att personen inte ska gå miste av information. Däremot anser 

respondenterna att det finns en avsaknad kring vilken typ av information som ska förmedlas 

samt behandlas via de olika kommunikationskanalerna. För respondenterna innebär det att de 

måste ta ett eget ansvar och fatta beslut baserat på varje situation. Detta kan enligt 

systemteorin beskrivas som mängden av variation där mängden val en enhet har desto fler 

variation finns det för enheten. Detta finner man likheter utifrån medarbetarnas tillämpning 

och utbud av kommunikationsverktyg beroende på meddelandets budskap och innehåll.  

 

Beroende på mottagarens förståelse samt vilken typ av data som skickas så anser 

respondenterna att detta styr urvalet av kommunikationsverktyg. Respondenterna förklarar att 

medarbetarnas förståelse och kunskap har en viktig betydelse för att valet av 
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kommunikationsverktyg ska bli rätt, så att rätt person tolkar rätt information på rätt sätt. 

Däremot så förklarar respondenterna att tillämpningen av olika kommunikationsverktyg har 

ökat flexibiliteten i utförandet av arbetsuppgifter då de kan befinna sig geografiskt utspridda 

och därmed arbeta på olika platser vid olika tidpunkt. I denna situation anses det som extra 

viktigt att kontrollera så att mottagaren både har tillgång samt förståelse för tolkning av 

budskap.  

 

Utifrån organismmetaforen så innebär detta att individen har ett flexibelt angreppssätt att 

tillämpa olika typer av kommunikationsverktyg utifrån olika situationer för att på så sätt tolka 

och anpassa sig utifrån den verkliga situationen. Som vi beskrev i inledande stycke så är 

OBOS Sverige AB ett företag som kontinuerligt inför ny kommunikationsteknik men utifrån 

respondenternas perspektiv så saknas det både direktiv samt information kring syfte och 

användningen av många utav verktyg. Då medarbetarna upplever brist av dokumentation får 

medarbetarna istället rådfråga efter hjälp vilket enligt organismmetaforen öppnar upp ett 

flexibelt arbetssätt där varje medarbetare anpassar sig efter vad varje situation kräver.  

 

Att ny teknik implementeras inom organisationen är inget ovanligt för respondenterna. De 

uttrycker att de har fått lära sig själva vad som fungerar för deras arbete och anpassa det 

därefter. Ett exempel på detta speglar sig i verksamhetens nya kommunikationsverktyg 

Workplace. Respondenterna förklarar medarbetarnas möjligheter att publicera olika typer av 

inlägg där mottagaren själv sorterar ut den information som anses relevant utifrån intresse och 

användningsområde. Utifrån respondenternas egna upplevelser så har denna flexibilitet till 

användning av kommunikationsverktyget Workplace orsakat ett överflöd av information där 

både budskap och mottagare saknas i de inlägg som laddas upp via kommunikationskanalen. 

Enligt organismmetaforen så kan man analysera detta utifrån omgivningens påverkan och 

organisationens vilja att inhämta nya verktyg och kommunikationsmedel som kan underlätta 

verksamhetens interna kommunikation.  

Individens behov 

Morgan nämner i sin bok om Abraham Maslows teori kring individens behov i form av 

“Behovshierarkin”. Denna teori hjälper till med att förstå individens faktiska behov för att på 

så sätt kunna utveckla organisationen i helhet (Maslow 1987). Ifall man jämför Maslows teori 

kring individens förståelse och behov så har detta i sin tur en stor betydelse utifrån valet av 

kommunikationsverktyg för att på så sätt säkerställa så att rätt information skickas till rätt 

person, via rätt kommunikationskanal för att uppfylla mottagarens faktiska behov. 

Respondenterna förklarar att det ibland kan vara svårt att tolka de behov som andra 

medarbetare besitter från andra avdelningar. Samma sak går även att beskriva utifrån den 

kommunikationsplattform vid namn Workplace som kontinuerligt lägger ut olika former av 

inlägg där mottagare saknas. Respondenterna förklarar att man vid nyanställning la stort fokus 

på att tillfredsställa individens behov genom välkomna individen till avdelningen där den 

även blev tilldelad uppgifter och fick en känsla utav kärlek och tillhörande. Då 

respondenterna förklarade att de blev tilldelade en mängd olika kommunikationsverktyg som 

flexibelt skulle anpassas på bästa möjliga sätt. Så uppnåddes det som Maslow beskriver som 

“Behov om att prestera” där individen fattar sina egna beslut utifrån det flexibla arbetssätt 

som verksamheten har. Däremot uppnås ej det femte och sista behovet som Maslow beskriver 

som “Behov av självuppfyllelse” där individen gör det som den är skapad för att göra utifrån 

bästa förutsättningar (Maslow 1987). Respondenterna beskriver att avsaknaden av 

specificerade arbetsuppgifter och rutiner, begränsar utförandet av vissa uppgifter och man dör 

men inte arbetar lika effektivt som man önskar.  
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Ökad flexibilitet i en föränderlig omvärld 

Organismmetaforen beskriver kontingensteorin och behovet av att balansera 

organisationernas inre för att kunna anpassa sig efter de förändringar som sker i omgivningen 

(Lawrence & Lorsch 1986). Därmed finns det stöd av kontingensteorin vid analys av empirin 

om den tekniska utveckling som sker i den verklighet vi lever i. Med det tillhandahålla det 

senaste inom kommunikationsteknik och att erbjuda sina medarbetare och kunder effektiv 

informationshanteringen förklarar en av respondenterna med ledarroll. De övriga 

respondenter som besitter en vanlig roll som medarbetare förklarar detta som ett mycket 

varierat arbetssätt där man som medarbetare kräver att vara lyhörd och flexibel i sin arbetsroll 

och val av kommunikationsverktyg. Risken är annars den att tappar den interna 

kommunikationen ifall man enbart begränsar sig till ett av verktygen.   

 

Morgan (1999) presenterar i sin bok olika kategorier av lednings- och organisationsmönster 

på en skala som presenteras mellan den mekaniska samt organiska sidan. Analys av den 

insamlade empirin så är OBOS en organisation som är placerad mot det organiska hållet med 

en aning teknisk bakgrund. I figur två illustreras hur den skalan är utformad där olika 

avvägningar görs baserat på empirin. Denna illustration har tillämpats i syfte för att underlätta 

förståelsen hos läsaren gällande tillämpningen av organismmetaforen utifrån ett 

organisatoriskt perspektiv.  

 
Figur 2 Illustration över skala som graderar flexibilitet inom verksamheter (Morgan 1999) 

 

 

Enligt denna kombination av mönster så kan man beskriva medarbetarnas flexibilitet av 

ansvarstaganden i utförande av olika uppgifter och i valet av kommunikationsverktyg för att 

säkerställa olika krav på ett så flexibelt sätt som möjligt. Specifikt beskriver teorin 

medarbetarnas makt av att lösa saker på eget ansvar då organisationen saknar tydliga rutiner 

och användning av olika kommunikationsverktyg. Även organisationers 

kommunikationssystem beskriver Morgan (1999) som relativt organiska då de tillämpas inom 

alla nivåer i organisationen tillsammans med frekventa möten. Vilket respondenterna 

diskuterade som ett tillfälle att inhämta och sprida vidare formell kommunikation.  Denna 

formella kommunikation hjälper medarbetarna i deras arbetsuppgifter genom att inhämta 

olika regeldokument och principer som inte finns lika definierat via de olika 

kommunikationsverktygen. 

 

-Vi “uppfinner hjulet” varje dag för att lösa de problem som uppstår dagligen.  
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Därför kan det sammanfattas att organisationens flexibilitet och förmåga att utvecklas i takt 

med sin omgivning inte alltid har ett positivt slutresultat. Följderna av detta har lett till långa 

väntetider av informationsförmedling då informationen istället gått omvägar då medarbetarna 

anser att de saknar instruktioner kring hur användandet av kommunikationskanaler 

exempelvis Workplace samt vilken typ utav informations som ska förmedlas till vem. 

 

Valet av kommunikationskanal styr budskapet 

Respondenterna föredrar att tillämpa muntlig kommunikation som face-to-face eller telefon 

för att möjliggöra chanserna till mer förklarande och tydligare konversationer där både 

mottagaren och avsändaren direkt kan ställa följdfrågor. Respondenterna anser att det via 

dessa kommunikationskanaler även är enklare att vid ansikte-mot-ansikte tolka någons 

ansiktsuttryck samtidigt som de kan höra hur någon ändrar ton eller besvarar en fråga 

beroende på om det är muntligt eller skriftligt. Därför anser respondenterna att den muntliga 

kommunikationen är den mest använda kommunikationskanalen för den interna 

kommunikationen inom och mellan avdelningar. 

 

 

 

Genom detta finns det ett utvecklat sätt att växelverka med omgivning, hur de inhämtar 

information samt förmedlar informationen anpassat efter olika situationer. Medarbetarna har 

ett eget ansvar i att anpassa sig efter den aktuella situationen för att inhämta information så att 

den mottas på ett korrekt sätt. För att detta ska fungera så krävs det enligt organismmetaforen 

en växelverkande kommunikation med omgivningen för att både uppdatera ny som befintlig 

information. Figur 3 beskriver även den avdelning Säljstöd som respondenterna tillhör då de 

dagligen kommunicerar med både säljare, kunder men framförallt med de övriga 

avdelningarna då vissa beslut är mer eller mindre sammanhängande med de andra. 

Medarbetarnas beroende gentemot de övriga avdelningarna går att beskriva utifrån 

kontingensteorin där varje individ påverkas av de övriga individernas handlingar. Detta 

Figur 3 Rikbild över situationen av kommunikation för Säljstöd med organismmetaforen 
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innebär att medarbetarna behöver kommunicera med de övriga avdelningarna för att 

säkerställa så att vissa beslutsfattanden inte påverkar organisationen negativt. Utifrån 

Morgans organismmetafor så handlar detta om se organisationen utifrån ett systemperspektiv, 

där varje avdelning är sammanlänkad och där alla beslut påverkar helheten.  

OBOS är likt många andra organisationer strukturerat utifrån olika funktionella avdelningar. 

Varje avdelning ansvarar för sina uppgifter men kommunikationsverktygen tillämpas 

gemensamt utifrån alla avdelningar för att skapa en så effektiv intern kommunikation som 

möjligt. Därför anser respondenterna att de dagligen får anpassa sig efter de övriga 

medarbetarna och ledningens beslut eftersom varje avdelning är sammanlänkad och därför 

upplevs verksamhetens arbetsrutiner som varierande beroende på vilken information som nås 

fram till medarbetarna dagligen. Genom detta finns det likheter mellan OBOS och 

organismmetaforens flexibilitet och maktstruktur i att lösa olika problem som dyker upp 

mellan avdelningarna.  

 

5.2    Analys Maskinmetaforen 

Maskinmetaforen jämför människan som en maskin och förväntar sig även att individen ska 

fungera som en. Det ska därför finnas entydiga regler och direktiv för hur människan bör 

kommunicera och arbeta, en tydlig hierarkisk struktur som ska kontrolleras och följas upp. 

Löpande band-principen 

OBOS har en funktionell arbetsstruktur där varje avdelning ansvarar för olika områden 

samtidigt som alla avdelningar samarbetar med varandra för att utföra olika typer av uppgifter 

förklarar en utav respondenterna med högre chefsposition. Respondenterna som arbetar inom 

avdelningen säljstöd anser att det finns tydliga ansvarsområden inom varje arbetsroll.  

 

 
Figur 4 Processbeskrivning över löpande flöde av arbetsuppgifter  

 

Respondenterna förklarar deras arbetsuppgift som en delprocess i en större process. Detta 

illustreras ovan i figur 4 där det förklarar vilken ordning alla moment sker inom avdelningen. 

Det går att likställa enligt löpande band-princip som beskrivs i maskinmetaforen. Enligt denna 

metod så bearbetas olika former av arbetsuppgifter och information för att sedan skicka vidare 

till övriga avdelningar.  I den process är varje individ specialiserad inom sitt område och har 

därmed inga kunskaper om de övriga arbetsområdena. Med det så upplever respondenterna att 

det saknas kunskap hos varje medarbetare angående vad som sker före och efter att deras 

arbetsuppgift är genomförd.  

 

Frederick Taylors teori ”Scientific managements¨ som är bestående av olika principer där 

utförandet av kontorsuppgifter bryts ner i mindre men integrerade arbetsuppgifter som 

fördelas på olika personer utifrån kompetens och erfarenhet (Morgan 1999). Taylors teori 

överensstämmer med den arbetsstruktur som respondenterna upplever i utförandet av 

arbetsuppgifter mellan avdelningarna. Men att det saknas strukturerade dokument och rutiner 

för hur de olika arbetsuppgifterna ska utföras samt hur de ska förmedla och inhämta 

information.  
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Figur 5 Process över utförandet av arbetsuppgifter beskrivet med maskinmetaforen 

 

Process över utförandet av arbetsuppgifter 

Processen i figur 5 beskriver hur arbetsuppgiften ser ut för att kontrollera och ta fram den 

senaste versionen av slutpriset vid köp av ett objekt. Medarbetaren som arbetar med detta 

beskriver uppgiften som enkel med få alternativ hur det går att variera ens tillvägagångssätt. 

De andra medarbetarna varierar mellan analogt och digitala arbetsuppgifter. En utav 

respondenterna med arbetsuppgift att beräkna och kontrollera slutpris till kund beskriver hur 

kommunikationen kommuniceras olika beroende på situationen och vad som behöver 

kompletteras. Hur respondenten väljer att kommunicera ut sin efterfråga om kompletterande 

information anpassas utefter mottagaren. Främst väljer respondenten att fråga sina 

medarbetare eller chef då de besitter implicit kunskap. Sedan skrivs formuläret ut för att 

arbeta analogt med.  

 

Respondenterna anser att mängden information begränsas mellan avdelningarna vilket 

resulterar i minskad förståelse vid tolkning av information samt beslutsfattanden. Även att 

respondenterna skapar en ovisshet i förståelsen av olika grundorsaker till olika problem som 

riskerar att uppstå mellan avdelningarna. Därmed upplever respondenterna den interna 

kommunikationen mellan avdelningarna som bristfällig och sällsynt då det varken finns 

explicit eller implicit kunskap om vad som påverkas av revideringar under processen vid 

framtagning av ett objekt. Däremot upplever respondenterna den interna kommunikationen 

inom avdelningen säljstöd som bättre då alla arbetar med relaterade arbetsuppgifter och har 

enklare för att förmedla informationen muntligt och därmed tolkar budskapet fortare.  

En av cheferna förklarar problemet enligt följande:  

 

“Att det finns ett stort dike mellan avdelningarna som hindrar informationsspridningen och 

kommunikationen emellan”. 

 

Standardiserade arbetsrutiner och dokumentationer 

Respondenterna förklarar att det till viss del finns dokumenterade rutiner för hur en del av 

arbetsuppgifter ska genomföras men att dessa är förlegade och anses inte relevanta att ta del 

av för att stötta i deras arbete. Istället får respondenterna rådfråga sina mellanchefer för att 
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fullfölja olika uppgifter, vilket upplevs som ett mycket tidskrävande moment. Med detta så 

skapas egna rutiner för varje individ. Utifrån respondenternas uppfattning av rutiner och 

dokumentationer så anser de att verksamhetens arbetsstruktur som varierande och där varje 

medarbetare har sina egna ansvarsområden men med otydliga specifikationer. 

Respondenterna har blivit tilldelad tydliga ansvarsområden men där arbetsuppgifter ibland 

innehållit bristande instruktioner. Därför upplever flera av respondenterna att det finns en 

avsaknad av en detaljerad beskrivning kring hur deras uppgifter ska genomföras. Det vill säga 

vilket tillvägagångssätt som ska användas för att inhämta information relaterat till deras 

arbetsuppgifter. Detta har i sin tur lett till att medarbetarna har fått efterfråga och inhämta 

information genom flera olika kanaler vilket har orsakat dubbelarbete.  

 

Respondenterna upplever därmed att det också har varit svårt att mäta effektiviteten i 

utförandet av olika arbetsuppgifter. Utifrån Taylors teorin “Scientific management” så ska 

rutiner och standardiserade arbetsuppgifter underlätta utförandet av olika arbetsmoment samt 

tillämpning av olika verktyg. Detta ska enligt Taylor effektivisera både ledning och styrning 

av en verksamhet (Morgan 1999). Utifrån respondenternas egna upplevelser så finns det en 

brist av beskrivning och tillämpning av kommunikationsmedel. Detta förklarar 

respondenterna med exempel som att:  

 

“Jag får själv finna min egna väg för framtagningen av information som saknas”  

 

Informationsfördelning 

En av cheferna inom säljstöd förklarade under intervjun att utifrån egna erfarenheter sorteras 

all relevant information ut för att sedan förmedla vidare till övriga medarbetare. Inom 

maskinmetaforen diskutera teoretikern Max Weber i sin teori angående styrsystem och 

organisationen som ett byråkratiskt styre. Inom denna idealbild så finns det tydliga 

ansvarsområden som sätter medarbetarna i rörelse i form av tydliga arbetsuppgifter. Med 

denna idealbild i fokus så önskade man att organisationerna fungerar så effektivt som möjligt. 

Likt ett rationellt system så lägger han fokus på verksamhetens struktur, standarder och 

rutinarbete (Morgan 1999). En av respondenterna förklarar att även då kommunikationen 

inom avdelning är bättre än mellan avdelningarna är det svårt att veta om det är fullständig 

information som finns tillgänglig. Det beskriv enligt följande: 

 

“bristvara på information inom avdelningen sker vid revidering då är det inte alltid 

informationen når fram. Det är som om informationen faller mellan stolarna” 

 

Avdelningen säljstöd uppfyller de krav Weber har när det gäller struktur och hierarki där det 

finns dokumenterat vad som gäller, det saknas standarder och rutiner som är relevanta enligt 

varje arbetsuppgift. Enligt Morgan (1999) så ska varje ansvarsområde ha tydliga 

standardiserade arbetsuppgifter med ett tydligt syfte och beskrivning av utförande. Frederick 

Taylor påpekar att det därmed finns stor potential i koordinering samt styrning av 

medarbetare. På så sätt så ska kan man effektivisera verksamhetens produkt och/eller 

informationsflöde. Taylor anser att denna brist av dokumentation kan begränsa 

organisationens förmåga till effektivt arbete och ledning då det saknas dokumenterade rutiner 

och förklaring av arbetsuppgifter. Vilket kan förklara verksamhetens brister i den interna 

kommunikationen inom avdelningen säljstöd samt kommunikationen mellan verksamhetens 

övriga avdelningar.  
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Val av kommunikationskanal 

Respondenterna diskuterade även vilka kommunikationskanaler de föredrog baserat på hur de 

sedan tidigare var vana att arbeta, inte hur verksamheten instruerat. En kommunikationskanal 

som alla respondenter föredrog för att inhämta kompletterande information var email. 

Respondenterna föredrog även denna kanal vid de tillfällen de vill nå ut med information som 

berör flera olika personer. Utifrån tidigare dokumentationer som finns angående mail så ska 

medarbetarna främst tillämpa mailen där mottagaren och sändaren har som krav att 

informationen dokumenteras. Informationen ska därefter sparas till framtida beslut och 

eventuella rättsliga tvister. Respondenterna beskriver flera fördelar med mail utifrån dess 

förmåga att skicka massutskick samtidigt som de kan bifoga olika dokument och bilder.  

 

Däremot anser respondenterna att svarsfrekvensen via mail är väldigt låg och det är ett 

ineffektivt sätt att kommunicera då det kräver allt mer utvecklade svar och under en kortare 

tidsperiod. Utifrån en maskin metaforiskt perspektiv så är tillämpningen av mail ett 

organiserat och tydligt kommunikationsverktyg och kanal. Där både avsändaren och 

mottagaren uppfattar verktyget som användarvänligt och går att anpassa utifrån språk och 

budskap. Nackdel som respondenterna upplever kring användningen av emil är att budskapet 

riskeras att missuppfattas mellan olika personer. Enligt meningsskapande teorin så grundar 

detta sig i den bakgrund och formulering som mottagaren och avsändarens har (Falkheimer & 

Heide 2007). Vilket kan skilja sig åt mellan olika avdelningar. Jämförs det med Taylors 

byråkratiska struktur där varje individ är specialiserad och avgränsat till en uppgift eller 

område, så påverkar även detta samhörigheten och kommunikationen med de andra 

medarbetarna.  

 

Liknande sätt finner man även inom den interna kommunikationen för avdelningen säljstöd 

och mot de övriga avdelningarna. Det kan uppfattas som ett vanligt problem i 

funktionsorienterade verksamheter där varje avdelning och arbetsroll är specialiserad inom ett 

ansvarsområde. Respondenterna upplever därför mail som ett mycket styrt 

kommunikationsverktyg som begränsar individens tolkningsförmåga då informationen ska 

skickas vidare och tolkas av flera olika personer. Vilket kan både upplevas som mycket 

tidskrävande arbete samt leda till missvisande information. Därför föredrar respondenterna att 

använda sig utav muntlig kommunikation för att säkerställa mottagarens uppfattning genom 

att tolka dess kroppsspråk och lämna mer utvecklande svar. Kompletterande till mail använder 

sig respondenternas av verktyget Skype som kan användas vid både skriftlig samt muntlig 

kommunikation. Här poängterar respondenterna vikten av att redan innan ha en god relation 

med den de önskar att kommunicera med.  

 

Därför föredrar respondenterna att använda muntlig kommunikation för att säkerställa så att 

rätt budskap når fram till rätt person och i rätt tid. Men att även komplettera med någon typ av 

skriftlig dokumentation som kan spara inför eventuella konflikter. Enligt Morgan (1999) finns 

det risk för att informationen förvrängs när den transporteras genom verksamheten. Det 

genom att individer kan dölja eventuella felaktigheter. 
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6 Diskussion  

6.1   Resultatdiskussion 

Resultat i relation till tidigare forskning 

Utifrån dagens tekniska utveckling med dess fördelar som tillkommer för att effektivisera 

verksamhetens informationshantering och utförandet av arbetsuppgifter så upplever 

verksamheterna trots allt en bristande förståelse och samspel individer emellan, förklarar 

Morales (2004). Enligt Morales studie så krävs det ett gemensamt engagemang från alla 

individer inom verksamheten för att man som helhet ska kunna utveckla och anpassa sig till 

den föränderliga omvärld som dagens organisationer lever i. Morgan (1999) beskriver även 

vikten av att delaktiggöra individerna inom verksamheten där organisationerna jämförs med 

en organism som växelverkar med sin omgivning. När vi ställer detta mot hur de uttrycker sig 

inom avdelningen säljstöd så finner vi stöd för tidigare påstående gällande verksamhetens 

anpassningsförmåga till nya verktyg och flexibilitet i användningen av verktyg utifrån 

mottagarens behov och syfte. Att de är flexibla och försöker anpassa sig efter vad 

omgivningen utvecklar och vad verksamheten implementera. Simonsson (2002) nämner att 

organisationens struktur har en viktig betydelse för att individerna ska kunna dela med sig av 

uppgifter som fördela ansvaret. Även maskinmetaforen är tydliga med att påpeka vikten av 

strukturerade arbetsuppgifter och ansvarsområden, även om maskinmetaforen beskriver ett 

mer hårdraget perspektiv än vad som krävs i dagens organisationer. Däremot utmärker 

maskinmetaforen den avsaknad av rutinarbete och förståelse som finns inom avdelningen 

säljstöd där medarbetarna begränsas i tillämpningen av verktyg då det saknas aktuella 

dokumentationer och rutiner kring hur de olika verktygen ska tillämpas utifrån medarbetarnas 

enskilda ansvarsområden. Här med brister samspelet och förståelsen kring hur de olika 

verktygen faktiskt bör tillämpas utifrån verksamhetens arbetsstruktur för att säkerställa så att 

rätt information når fram till rätt person och i rätt tid. Som Morales (2004) beskriver ovan så 

krävs det ett gemensamt engagemang från alla medarbetare för att skapa ett så effektivt 

informationsflöde som möjligt, samt för att implementera nya tekniska lösningar som 

anpassas och används lika mellan alla avdelningar i verksamheten. 

 

I artikeln “Sustainability management: insights from the Viable System Model” så har 

organisationen en viktig uppgift var det gäller verksamhetens kontrollprocesser och 

kvalitetssäkring för att säkerställa olika typer av organisationsförändringar 

(Panagiotakopoulos, Espinosa & Walker 2016). Då OBOS är en organisation som jobbar i 

framkant med tekniken och sin omgivning så är det därmed viktigt att OBOS kan reglera 

graden av variation i utbytet av kommunikationsverktyg. Detta anser vi kontrolleras genom att 

medarbetare och chefer efterfrågar brister i något av dagens kommunikationsverktyg. Därefter 

kontrollerar man dessa behov i sin omgivning för att se ifall man kan få tillbaka någon form 

av feedback som i sin tur matchar de krav och förväntningar som organisationen efterfrågar. 

På så sätt filtrerar OBOS de verktyg som de anser motsvarar de förväntningar som 

verksamheten efterfrågar. Däremot upplever vi en avsaknad i de kontrollprocesser samt 

kvalitetssäkring som sker mellan högre chefer och medarbetare då det kommer till införandet 

av nya kommunikationsverktyg. Då vi själva både granskat och fått tagit del av informationen 

kring den avsaknad av dokumenterade rutiner och kontrollprocesser i dagens arbetsuppgifter. 

Därför anser vi denna punkt som enormt viktig för att OBOS men även övriga företag ska 

lyckas med kommande implementering av kommunikationsverktyg och för att på så sätt 

säkerställa dess användning och funktion. Detta anser vi även har en stor påverkan av 

effektiviteten i genomförandet av olika arbetsuppgifter. 
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Utifrån detta resonemang så kan man förklara den bristande förståelse som medarbetarna 

upplever kring de olika verktygen då det både saknas utbildning och detaljerade 

specifikationer. 

 

Ämnet technology acceptance anser vi har kommit till att bli allt mycket viktigare i dagens 

organisationer då nya kommunikationsverktyg införs vilket ställer allt större krav på att 

medarbetarna bär på dem rätta kunskaperna och acceptansen till att faktiskt förstå och 

tillämpa dem olika verktygen i sitt dagliga arbete. Detta anser vi kan orsaka en del brister då 

man utifrån OBOS situation finner en avsaknad av dokumenterade rutiner och beskrivningar. 

Men även då många verktyg implementeras utan att det utförs några utbildningar eller 

instruktioner. Istället informeras medarbetarna vid olika tillfällen över mail och får därefter på 

egen hand återkoppla vid eventuella frågor. Här med ser vi en stor risk till att medarbetarna 

istället lägger verktygen vid sidan och tillämpar enbart verktygen vid de tillfällen då 

medarbetarna är mer eller mindre är tvungna till att använda dem. Ett exempel på ett sådant 

tillfälle kan till exempelvis vara vid utförandet av en arbetsuppgift, vilket i sin tur gör att både 

syfte och användbarhet försvinner. Vi anser denna modell som mycket intressant och viktig 

för företagen och ledare att tillämpa vid teknisk implementering.  

Genom att tillämpa denna modell så anser vi att nya förklaringar kan kopplas till alla 

medvetna beteenden utifrån användarnas normer och attityder. Men då OBOS saknar denna 

typ av modell eller övriga kontrollprocesser som kontrollerar medarbetarnas förståelse eller 

användning av kommunikationsverktyg, så kan vi enbart diskutera dess fördelar utifrån 

dagens problemsituation. Vi kan även utifrån den teknologiska acceptansen analysera och 

förklara vikten av dokumenterade rutiner och instruktioner utifrån ett maskinmetaforiskt 

perspektiv där instruktioner bör utarbetas för att underlätta medarbetarnas förståelse och 

användbarheten vid införandet av nya kommunikationsverktyg. 

 

Utifrån en annan artikel “En ny arena för kommunikation och lärande” (Heide 2012) så anser 

vi att innehållet överensstämmer med de åsikter som respondenterna lämnade gällande hur de 

anpassar sig utifrån olika problemsituationer och hur de hittar sina egna vägar och lösningar 

för att hantera problem så effektivt som möjligt. Vi anser att denna flexibilitet kan orsaka 

problem då medarbetarna hanterar och löser olika problemsituationer olika, beroende på hur 

de tolkar och arbetar med sina arbetsuppgifter samt utifrån acceptansen av verktyg. Att 

verksamheten implementerar olika verktyg utan att säkerställa dess användning och funktion 

riskerar att bidra till ett negativt resultat då man begränsar verksamhetens förmåga till att mäta 

effektiviteten i utförandet av arbetsuppgifter. Detta resonemang bygger vi på de brister som 

medarbetarna upplever kring rutinarbete och utifrån personliga dokumentanalyser. Vilket 

riskerar att informationen tolkas och tillämpas olika mellan de funktionella avdelningarna. 

Enligt Heide (2012) leder denna flexibilitet till att verksamheten går från en mer centraliserad 

maktstruktur till decentralisering, vilket innebär att dagens ledarskap kräver att medarbetarna 

fattar egna beslut och arbetar mer självständigt. Morgan (1999) nämner ett liknande scenario i 

Organisationsmetaforer där individen beskrivs som flexibel i förhållandet till förändringar i 

sin omgivning. I OBOS fall finns det vissa fördelar med att medarbetare använder ett flexibelt 

arbetssätt för att inte uppta för mycket av varandras tid. De uttrycker sig att alternativen av 

kommunikationsverktyg skapar ett flexibelt arbetssätt då möjligheten att tillämpa andra 

verktyg är möjligt när utfallet av det första alternativet inte blir som förväntat. Istället kan de 

välja något av de övriga kommunikationsverktyg som finns tillgängliga för att inhämta 

information, då det i nuläget inte finns några begränsningar i form av dokumentationer och 

rutiner. Däremot ökar riskerna för redundant och asymmetrisk informationsfördelning då 

informationen skickad och sparas på olika ställen. 
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Resultat i relation till teori med våra synpunkter 

Att använda oss av en sammanställning över den teori vi använde oss av för att ta fram den 

intervjuguide som tillämpades vid datainsamling var användbart, vi anser även att det hjälper 

läsaren att förstå utgångsläget för studiens genomförande. Att använda teorierna uppdelat i två 

kategorier var passande i vår situation då det blir tydligare vad det är vi använde för att 

analysera empirin samt som tidigare nämnt vad vårt utgångsläge var.  

Vid beslutet av användandet av organism- och maskinmetaforen som vårt teoretiska ramverk 

var vårt syfte att undersöka vad två helt separata metaforer kan bidra med. Där 

organismmetaforen motsvarade det mjuka som framhäver det flexibla och egna ansvaret för 

verksamheten, och maskinmetaforen representerar det hårda och styrda inom verksamheten. 

 

Vid sammanställningen av data såg vi ett mönster där alla respondenter uttryckte att det inte 

fanns några dokumenterade rutiner eller direktiv för det arbetssätt och rutinarbete som 

utfördes inom avdelningen säljstöd. De val som medarbetarna gjorde vid tillämpningen av 

olika kommunikationsverktyg baserar sig på medarbetarnas tidigare kunskap och erfarenhet 

hur de lärt sig att tillämpa dessa. Många medarbetare uppfattar individens förståelse och 

tillämpning av de olika kommunikationskanalerna som en viktig punkt för att mäta 

framgången i ett utskick via de interna kommunikationskanalerna.  

 

De verktyg som fanns att tillgå inom verksamheten var många och flera saknade de förståelse 

för dess syfte. Flera av dessa verktyg ignoreras av medarbetarna då de redan skapat egna 

rutiner och tillvägagångssätt för hur de behandla informationen. Det fanns en av 

respondenterna som ansåg detta vara ett så pass stort problem att denne tog tag i problemet 

själv och har påbörjat ett projekt. Projektet består av att ta fram rutiner och beskrivning 

gällande varje arbetsroll. Denne ansåg att det kommer lösa en del av de 

kommunikationsproblem som uppstår internt. Som när de inte förmedlar information vidare 

vid revideringar till rätt person. Utifrån ovanstående projekt så kan vi se att dokumenterade 

rutiner är av stor betydelse för att alla medarbetarna ska få tillgång till information. Det som 

både är aktuell och relevant utifrån de arbetsroller och uppgifter som finns inom varje 

avdelning. 

 

När det kom till att använda metaforerna för att analysera empirin uppkom ett intresse i 

medarbetarnas agerande och tankesätt vid olika beslutssituationer. Utifrån analyser av den 

empiri och teori som tillämpats så kan det utifrån verksamhetens funktionella arbetsstrukturen 

se att makten är decentraliserad inom varje avdelning. Vilket enligt maskinmetaforen 

överlämnar ansvaret inom varje avdelning där individen är specialiserad och anpassad efter att 

utföra specifika arbetsuppgifter (Morgan 1999). På så sätt ska det även kunna fatta mer 

snabba interna beslut, vilket i sin tur ska effektivisera den interna kommunikationen i helhet. 

Det vi anser påverkar effektiviteten i det interna kommunikationsflödet hos OBOS AB är de 

brister som finns i verksamhetens dokumentationer och arbetsrutiner. Detta är något som går 

att beskriva utifrån den osäkerhet som medarbetarna upplever i användningen av olika 

kommunikationsverktyg samt i medarbetarnas tolkningsförmåga av olika informationsutskick. 

Vi anser att genom att tillämpa Morgans metaforer för att beskriva den verklighet som OBOS 

befinner sig i, med det beskriva vikten av förståelse och användningen av dokumenterade 

arbetsrutiner. För att kunna fatta snabba och konkreta beslut beskriver både maskinmetaforen 

samt organismmetaforen betydelsen av eget ansvar för att fullfölja olika uppgifter.  

Detta innebär utifrån OBOS situation att individerna ska ha ett eget ansvarstagande i de 

kommunikationsval som de gör för att anpassa budskapet utifrån mottagaren. Samtidigt som 
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OBOS önskar att de ska vara öppna inför nya förslag på kommunikationsverktyg. 

Maskinmetaforen beskriver det som att det ska finnas strukturerat och tydliga direktiv vad 

som ska genomföras men att vid behov ska individ kunna tillämpa det genom att 

decentralisera ansvaret. Vid jämförelse av dessa två metaforer så ser vi att båda krävs för att 

beskriva fullständig bild över OBOS. 

 

Baserat på vår analys så kan vi nu konstatera att OBOS har en bristfällig struktur och 

dokumentationer. Att förtydliga verksamhetens dokumentationer som stöd att vägleda 

medarbetarna i deras beslutsfattanden samt vid valet av kommunikationsverktyg som passar 

den aktuella situationen. Vi anser att med rätt kunskap och förståelse av varje 

kommunikationsverktyg så kan de på så sätt säkerställa att budskapet når fram till rätt 

mottagaren utan några störningar eller misstolkningar sker.  

 

Resultat i relation till problemformulering 

Utifrån vår insamlade empiri hade vi förväntningar på att kunna upplysa användningen av 

olika kommunikationsverktyg utifrån medarbetarnas perspektiv på hur verksamhetens 

arbetsstruktur och rutinarbete ser ut. Samt påverkan på det interna informationsflödet och 

valet av kommunikationsmedel. 

 

Inför OBOS kommande arbete inom deras kommunikationsstrategi anser vi att det finns 

material från undersökningen som kan ge stöd inom det förbättrings området. För OBOS att 

veta vad medarbetarna har för åsikter angående deras befintliga kommunikationsverktyg samt 

hur de tillämpas vid undersökningens genomförande. Hur informationsbehandlingar påverkar 

genomförande av varje individs arbetsuppgifter. Att det skapar merarbete för varje individ för 

att lösa de problem som uppstår dagligen för att kompensera avsaknaden av tydliga direktiv 

kring hur information ska förmedlas. Vi anser att det finns en asymmetrisk 

informationsfördelning som kan orsaka konsekvenser i form av konflikter inom verksamheten 

då tillgängligheten av informationen blir begränsad.   

 

Vi kan alltså konstatera att användningen av nya kommunikationsverktyg ger inga större 

effekter ifall medarbetarna inte har tydliga rutiner eller beskrivningar på hur dessa verktyg ska 

tillämpas och utifrån olika tillfällen. Att medarbetarna istället utvecklar sina egna rutiner och 

förståelse kan istället bidra med negativt resultat för företaget då medarbetarna tolkar 

informationen olika mellan olika avdelningar. Däremot upplevs den interna kommunikationen 

bättre inom en och samma avdelning där det är enklare att kommunicera via muntliga 

kommunikationskanaler. Därför kan vi utifrån resultatet se att avdelningarnas samspel och 

kommunikation bygger på hur väl medarbetarna kommunicera sina arbetsuppgifter. Med det 

förenkla för medarbetarna att tillämpa det kommunikationsverktyg som verksamheten har 

som mål att använda. På så sätt kan man medarbetarna säkerställa så att deras budskap når 

fram till rätt person och i rätt tid. Då även deras arbetsuppgifter är fördelat likt löpande band-

princip anser vi att det likt tidigare forskning krävs ett viss mån av struktur och förståelse för 

att det inte ska uppstår problem. 

       

Resultat och generalisering 

OBOS är en verksamhet som använder sig av en funktionell arbetsstruktur likt många andra 

verksamheter där de bryter ner olika uppgifter utifrån olika kunskaper och ansvarsområden. 

Dessa aktiviteter kan i sin tur uppfattas som repetitiva aktiviteter likt löpande-band principen 

fast med utifrån ett flexibelt arbetssätt där medarbetarna skickar och inhämtar information 
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mellan avdelningarna. Denna flexibilitet ser vi har blivit allt viktigare för företagen då de 

lever i en omvärld där det kontinuerligt tillförs och utvecklas nya lösningar som påverkar 

konkurrensen av företagen. Därför kan vi utifrån vår analys med Morgans metaforer se 

betydelsen av att finna en balans mellan det effektiva och standardiserade arbetet som 

beskrivs i maskinmetaforen och som även går att utmärka inom funktionella avdelningar där 

de är specialiserade och kunniga inom ett begränsat arbetsområde. Samtidigt som 

medarbetarna kräver ett flexibelt arbetssätt får att kunna tolka och inhämta kompletterande 

information från övriga avdelningar. Även för att anpassa sig till de förändringar som sker i 

omgivningen i form av ny teknologi och kunskap.  

 

Därmed anser vi att studiens kunskapsbidrag går att applicera på andra verksamheter som 

använder sig utav en liknande arbetsstruktur som OBOS där de arbetar med att balansera 

flexibilitet och strukturerade standarder. Därmed går det utifrån Morgans metaforer att 

beskriva betydelsen av dokumenterade rutiner för att i sin tur både skapa förståelse och ett 

effektivt flöde av information. Samtidigt som organismmetaforen beskriver betydelsen av 

flexibelt tankesätt samt arbetssätt för att kunna anpassa sig till sin omgivning samt eventuella 

förändringar utan att stanna upp det interna kommunikationsflödet. Därför verksamhetens 

arbetsstruktur och kommunikationsverktyg en viktig betydelse i förståelse för hur de interna 

kommunikationskanalerna ska tillämpas för att säkerställa så att rätt budskap, når fram till rätt 

person och i rätt tid. Mer djupgående information gällande digital kommunikation, mer 

tidigare forskning gällande hur andra teorier kan användas för att analysera beteende för 

internkommunikation. 
 

 

7.2   Metodreflektion 

Som metod hade vi först som plan att ha med en mer grundläggande sammanställning av vilka 

dokument som fanns att tillgå av medarbetarna. Det skulle vi sedan använda för att genomföra 

en dokumentanalys. Men då det framkom av intervjuerna att det var nästintill obefintligt av 

dokumenterade rutiner så fick planera om. Hade det funnits de dokumenterade rutiner vi 

efterfrågade hade vi som plan att genomföra en jämförelse över vad som fanns dokumenterat 

hur de skulle kommunicera, behandla information samt deras arbetsrutiner skulle genomföras. 

Det skulle jämförs med hur de egentligen hanterar dessa vid undersökningens genomförande.  

 

Vid avgränsningen inom verksamheten hade vi först fått som önskemål från OBOS att 

analysera användandet av alla kommunikationsverktyg inom hela verksamheten. Vi 

tillsammans med vår handledare kom snabbt till beslutet att det behövde ske en drastisk 

avgränsning för att det skulle bli en bra undersökning. Först avgränsning gjordes mot bolaget 

Myresjö AB, men följdes kort därpå av att avgränsa oss mot en avdelning vilket resulterade i 

säljstöd. Hade vi valt att byta bolag och/eller avdelning mot exempelvis deras avdelning för 

projektutveckling tror vi att det hade funnits en mer “adhoc” kultur och en annorlunda 

tillämpning av kommunikationsverktygen samt informationsbehandling.  

 

De respondenter som deltog i undersökningen var fördelade på två dagar, en fredag och sedan 

måndagen därefter. Vi uppfattade en skillnad hos de vi intervjuade beroende på dag även då 

de inte var samma respondenter som återkom. De som intervjuades på fredagen hade en mer 

positiv inställning och var överlag nöjda. De hade inte mycket att tillägga och de problem som 

de tog upp viftades mest bort att det alltid löst sig. De som intervjuades på måndagen hade 

från början en mer negativ inställning och när vi bad de att utveckla vissa svar och 

efterfrågade deras åsikter hade de mycket att dela med sig. Att en del av empirin har påverkats 
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av detta är mycket troligt, det är svårt att avgöra om det har någon märkbar påverkan av 

resultatet.  

 

Då genomförandet av undersökning baserades på datainsamling genom kvalitativa intervjuer 

samt en mindre omfattande dokumentanalys än planerat. Hade vi baserat vårt genomförande 

på en kvantitativ metod hade vi kunnat samla in data från en större grupp människor som var 

placerade på ett större geografiskt område. Med en kvantitativ metod hade vi kunnat utöka 

vårt urval och göra en jämförelse mellan avdelningar. Nackdelen med den här metoden är att 

vi inte visste vilken information som skulle komma från respondenterna, vilket i sin tur inte 

kunna ställa de följdfrågor vi önskade.  

 

Att använda oss av en tidigare kunskapsbank med teorier inom ämnet kommunikation, 

beskriva hur kommunikation fungerar. Det gav oss en grund för hur vi skulle formulera vår 

intervjuguide. Med ett grundläggande kunskapsläge presenterat i undersökning anser vi att det 

öppnar upp för en större målgrupp som kan ta del av undersökning. Då det inte krävs en 

särskild erfarenhet eller bakgrund inom området för att ta del av undersökningen.   

 

Vid undersöknings uppstart hade vi som mål att tillämpa tre olika metaforer att använda som 

verktyg till analysen. De tre var maskin, organism och den politiska metaforen. Vi var 

medvetna att risken fanns att vi inte skulle hinna med alla tre och det var även så det blev. Vi 

beslutade att använda oss av organism- och maskinmetaforen då vi hoppades på att dessa två 

skulle beskriva det mjuka, flexibla och det hårda styrda. Den politiska metaforen valdes bort 

då vi ansåg att maskinmetaforen kunde användas i större utsträckning som verktyg vid 

analysen. Vi ansåg att den kunde beskriva fler moment än vad den politiska skulle göra. 

Hjärnmetaforen var även en kandidat att använda som verktyg främst då för att beskriva hur 

verksamheten kan vara en lärande organisation. Både hjärn-och politiska metaforen hade 

kunnat bidra med intressanta kunskaper inom respektive område om vi hade valt att använda 

de som verktyg. Hjärnmetaforen hade exempelvis kunnat bidra med kunskap hur 

verksamheten behöver sprida sitt ledarskap och inte centralisera det även hur hjärnan 

ifrågasätter ett traditionellt ledarskap (Morgan 1999).  

Med det är vi nöjda med vårt beslut gällande vilka metaforer som valts och anser vi har fått 

fram relevant beskrivande kunskap.  
 

 

7 Avslutning 

8.1  Slutsats 

Morgans metaforer går att tillämpa för att förstå den interna kommunikationen och valet av 

kommunikationsverktyg. Morgans metaforer har bidragit med en rikare bild över verkligheten 

där det beskriver medarbetarnas åsikter och hur de behandlar informationen internt. Morgans 

maskinmetafor har bidragit med att synliggöra verksamhetens avsaknad i form av rutiner och 

dokumentationer samtidigt som organismmetaforen har beskrivit medarbetarnas 

anpassningsförmåga och behov av flexibilitet. 

Dessa två kombinationer av flexibilitet och struktur är en av grundorsakerna till den obalans 

som idag råder inom OBOS Sverige AB. Men eventuellt i andra företag där man önskar att 

utvecklas i takt med tekniken. Många gånger ligger problemet i verksamhetens grundstruktur 

och hur man som ledare arbetar med sina medarbetare för att säkerställa den kunskap som 

krävs för att rätt verktyg ska används på rätt sätt och i rätt situation. 
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Organismmetaforen framhävde medarbetarnas eget ansvar och flexibilitet i 

organisationsförändringar och problemsituationer. Men då verksamheten befinner sig i 

obalans mellan dessa två perspektiv och vid studiens genomförande finns en bristfällig 

struktur och rutinarbete så uppstår det lätt missförstånd och informationsbrist internt när varje 

individ väljer egna sätt att arbeta och förmedla information. Avsaknaden av 

kontrollmekanismer resulterar i att den teknologi som implementeras i verksamheten inte 

accepteras och tillämpas utifrån dess faktiska syfte samt användning.   

 

8.2  Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning är att tillämpa samma typ metaforer inom en annan verksamhet 

för att analysera deras kommunikation, arbetssätt eller hur de tillämpar och styr de 

kommunikationskanaler som används. Att ha fokus från den interna kommunikationen mot 

den digitala utvecklingen som sker i verksamhetens omgivning, där studien kan genomföras 

för att studera dess växelverkan och påverkan. En annan metafor som hade varit intressant att 

tillämpa för att analysera internkommunikation är hjärnmetaforen där organisationen arbetar 

likt en hjärna med flera olika kunskapsnivåer, flexibelt och nytänkande. Med den metaforen 

som finns det möjlighet att analysera ytterligare hur de hantera diverse situationer de dagligen 

står inför.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Maslows behovstrappa 

 
Figur 4 Illustration över stegen i Maslow figurtrappa (Maslow 1987) 
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Bilaga 2 Missivbrev 

Missivbrev 

Hejsan! 

Vi är två studenter som Elin Lundgren & Elin Rudenfors vi läser programmet 

informationslogistik på Linneuniversitetet. Vi skriver just nu vårt examensarbete på OBOS 

Sverige AB med inriktning på intern kommunikation och hantering av olika 

kommunikationsvektyg i en omvärld fylld av förändringar. 
 

I samband med teknikens utveckling så har nya kommunikationsmöjligheter erbjudits och nya 

kommunikationsverktyg finns tillgängliga inom organisationerna. Studiens syfte är att 

undersöka medarbetarnas uppfattning och användning av olika kommunikationsverktyg för att 

kommunicera mellan olika individer inom verksamheten. Vid införande av nya 

kommunikationsverktyg så är det viktigt att medarbetarna har rätt förståelse för att kunna 

tillämpa kommunikationsverktygen vid rätt tillfälle så att rätt budskap når ut till rätt person 

och i rätt tid. 

Urvalet av respondenter kommer att ske baserat på eran roll inom Säljstöd, Myresjöhus AB. 

Intervjuerna bör ta cirka 30-40 min och kommer att ske på valfri plats där det passar varje 

enskild individ. För att säkra respondenternas svar och återgivande av data så kommer 

intervjuerna att spelas in, detta efter varje respondents godkännande. 

Deltagandet kommer att ske under frivillig medverkan och du kan när som helst under 

intervjuns genomförande avbryta om du så önskar. All data som samlas in kommer att 

anonymiseras och raderas efter dess syfte är uppfyllt. Resultatet av empirin kommer att 

hanteras konfidentiellt inom denna undersökning. 
Om ni har några övriga frågor så är det bara att höra av sig. Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Elin Lundgren                 Elin Rudenfors 

Elin_lundgren@outlook.com  elinrudenfors@hotmail.com    
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Bilaga 3 Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 
Elin Rudenfors & Elin Lundgren 

 

Följande intervjuguide används som utgångspunkt vid intervjuerna med totalt 8 olika 

respondenter. Urvalet baserar sig på Jacobsens “Bredd och variation” där en eller flera 

respondenter från varje funktion eller roll inom den avgränsade arbetsprocessen medverkar. 

Intervjuguiden anpassas och följdfrågor kan tillkomma. 

______________________________________________________________ 

 

 

Inledande frågor 

 

1. Namn? 

2. Vad har du för titel? 

3. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

4. Hur länge har du arbetat inom OBOS Sverige AB? 

5. Finns det tydliga rutiner dokumenterade för dina arbetsuppgifter?  eller skulle du 

beskriva det som varierat från dag till dag? 

Frågor: 

1. Vilka kommunikationskanaler använder du idag? 

● Vilka verktyg ingår i dess? 

● När använder du dessa verktyg? (för att kommunicera med, Intern avd, extern, kund) 

1. Vilka kommunikationskanaler föredrar du att använda i din dagliga kommunikation 

(muntlig, skriftlig)? 

2. Vilka fördelar/nackdelar upplever du med dessa? 

● På vilka sätt är de tillfredställande/otillfredställande? 

1. Vilket kommunikationsverktyg (portal) tillämpar du för att söka efter formell 

kommunikation? 

2. Vilket kommunikationsverktyg föredrar du för att ta reda på ny information? Varför? 

3. Var hämtar du eller laddar upp dokument som krävs för genomförandet av din 

arbetsuppgift? 

4. Hur efterfrågar du kompletterande information för genomförande av ditt arbete? 

5. Upplever du ett överflöd/brist utav information som flödar mellan avdelningarna? 

6. Vilken sorts information skickar du vidare inom din avdelning? 
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Bilaga 4 Rikbild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Illustration över den rika bilden av kommunikationssituationen på säljstöd 
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Bilaga 5 Processmodell  

 

Figur 6 Illustration över processmodell över säljstöd enligt Maskinmetaforen 
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Bilaga 6 Avgränsning 

Figur 7 Avgränsning mot Säljstöd Myresjöhus och respondenter 


