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ABSTRAKT 
 

I denna uppsats studeras den interna kommunikationen i en ledningsgrupp 

om fem personer. Syftet med studien är att åskådliggöra upplevelser och 

föreställningar gällande kommunikationen i gruppen och genom detta bidra 

till en ökad förståelse för kommunikationens betydelse i en arbetsgrupps 

samspel. Data har samlats in genom en triangulering där enskilda intervjuer, 

en fokusgruppintervju och en observation utfördes på arbetsgruppen. Som 

teoretisk ram har Social Identity Theory och Communication 

Accommodation Theory använts. I resultatet framträder kategorierna 

anpassning, samspel och kontextuella faktorer. Dessa verkar växelvis och 

har betydelse för hur kommunikationen uppfattas och ser ut. Gruppens 

föreställningar, som styrks av observationen, tyder på att social identitet är 

framträdande vid anpassning av kommunikationen. Resultatet sammanfattas 

i en modell som utvecklats med stöd av valda teorier. Föreställningarna om 

kommunikationen ligger i linje med tidigare forskning inom området. 

Uppsatsen öppnar upp för vidare forskning där fokus på kommunikation 

mellan arbetsgrupper föreslås. 
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FÖRORD  
 

Vi vill tacka företaget och de informanter som utgjort vårt studieobjekt för att de 

tagit sig tid att medverka i studien. Samtidigt vill vi rikta ett stort tack till vår 

handledare Anneli Öljarstrand som varit ett stöd under arbetet med uppsatsen. 

Avslutningsvis vill vi också tacka familjemedlemmar som på olika sätt bidragit 

med råd och stöd.  
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1 INLEDNING 
 

Kommunikation är ett begrepp som används allt mer i arbete, vardag och 

forskning inom olika områden. Kommunikation i det sociala samspelet är många 

gånger något som vi människor inte reflekterar aktivt över och inte heller planerar 

för hur den används (Heide, Johansson & Simonsson, 2005:11). Trots detta är det 

tydligt att sättet vi kommunicerar på har en stark effekt på utfallet av social 

interaktion. Inom organisationer är kommunikation något som kommit att hamna 

alltmer i fokus under de senaste årtiondena eftersom kunskapstillväxt och 

information blivit så centrala delar för organisationers fortlevnad (Simonsson, 

2002:20).  

 

Sättet att se på organisationer har förändrats inom organisationsforskningen från 

80-talet och fram tills idag. Den moderna organisationen har växt fram genom en 

strävan att gå från en centralt styrd och regelrätt organisation till en mer 

decentraliserad verksamhet där medarbetarna ges större handlingsutrymme. Med 

detta kom nya organisationsformer, nya ledarroller och nya förutsättningar för 

kommunikation (Heide et al., 2005:100). I den moderna organisationen finns 

samtidigt mindre utrymme för regler och ordergivning när engagemang och 

värderingar prioriteras. I takt med att organisationer blir mer decentraliserade 

växer det gemensamma ansvaret att i kommunikationen skapa mening och 

helhetssyn, samtidigt som informationen ökar i mängd och komplexitet 

(Simonsson, 2002:165).  

 

Trots en medveten syn på moderna och komplexa organisationer reduceras ofta 

kommunikationsbegreppet till att handla om informationsspridning, snarare än 

meningsskapande dialog (Johansson & Heide, 2008:24). Kommunikation i 

organisationer ses många gånger ur ett strategiskt perspektiv där den är ett medel 

för samordning av organisationen som helhet och dess olika delar (Conrad & 

Poole, 2002). I ledande positioner inom organisationer finns ofta ett stort fokus på 

kommunikation som ett strategiskt verktyg och i det ett ansvar för att bygga 

strukturer för kommunikation. De moderna organisationerna öppnar upp för ett 
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gemensamt ansvar för hur en organisation utvecklas, vilket även innefattar hur 

kommunikationen används och utvecklas. Detta bör utnyttjas genom att inkludera 

medarbetare i processen och aktivt arbeta med kommunikationen i praktiken 

istället för att låta fokus ligga enbart på planering av kommunikationsstrukturer 

(Mohrman, 2008:5).  

1.1 Syfte och frågeställningar 

I denna uppsats studeras den interna kommunikationen inom en ledningsgrupp. 

Syftet med studien är att åskådliggöra upplevelser och föreställningar gällande 

kommunikationen i gruppen och genom detta bidra till en ökad förståelse för 

kommunikationens betydelse i en arbetsgrupps samspel. 

 

Mot bakgrund av syftet ämnar vi besvara följande forskningsfrågor: 

 

1. Hur upplever ledningsgruppens medlemmar kommunikationen inom gruppen? 

2. Vad upplever ledningsgruppens medlemmar påverkar kommunikationen och 

hur ser denna påverkan ut? 

3. Hur kommunicerar och samspelar ledningsgruppens medlemmar med varandra 

i praktiken? 

 

1.2 Problemområde 

Det valda studieobjektet är en del av en organisation som det funnits ett samarbete 

med i ett tidigare konsultprojekt, där en av forskarna jobbade som konsultchef 

mot en av delarna i organisationen. Detta projekt hade för avsikt att ombesörja 

bemanning till organisationen under vintersäsongen och det fanns då ingen plan 

att utföra någon studie i företaget. I mötet med affärsområdeschefen växte dock 

ett ömsesidigt intresse fram för att utföra en studie inom det aktuella 

affärsområdet. Framförallt sågs det som intressant att studera ledningsgruppen och 

medlemmarnas syn på kommunikation. I den här gruppen har det skett en del 

förändringar över tid eftersom de arbetar aktivt med frågor som rör HR-arbete för 

att utveckla sig själva som ledare och arbetsgrupp. Dock finns det delar i arbetet 

som kan utvecklas vidare och därför valdes denna grupp som studieobjekt. 

Kommunikation och uppfattningar om hur den fungerar är något som är 
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individuellt och något som kan utvecklas och förändras över tid. Nedan följer en 

redogörelse för hur organisationen och arbetsgruppen ser ut. Detta för att läsaren 

ska få en god överblick av det valda studieobjektet samt dess bakgrund.  

1.2.1 Organisationen 

Det valda studieobjektet är en del av en koncern som har alpin skidåkning som 

kärnverksamhet, där gästens upplevelse är det centrala i affärsidén. Det 

affärsområde som ledningsgruppen är verksam i är ett av flera affärsområden 

inom en av koncernens skidorter. Organisationen har störst aktivitet under 

vintertid men inriktar sig alltmer mot upplevelseturism under övriga årstider.  

1.2.2 Arbetsgruppen 

Den studerade gruppen utgörs av fem personer som tillsammans arbetar i ett och 

samma affärsområde inom organisationen. De sitter tillsammans i en byggnad, 

fyra personer på samma våning och en person på våningen ovanför. 

Affärsområdeschefen har det övergripande ansvaret för arbetsgruppen och 

därigenom också området som helhet. Alla i arbetsgruppen har en chefsbefattning 

men deras ansvarsområden är delvis åtskiljda beroende på yrkesrollerna. 

Samtidigt är medlemmarna inom arbetsgruppen väldigt beroende av varandra för 

att hela affärsområdet ska fungera och kunna leverera sin produkt till kunderna. 

De har eget ekonomi- och personalansvar för respektive område, samt ser till att 

verksamheten fungerar som den ska. Alla personer i studien har intervjuats utifrån 

sitt medlemskap i arbetsgruppen.  

 

1.3 Avgränsning 

Mot bakgrund av uppsatsens syfte och frågeställningar gjordes en avgränsning. 

Avgränsningen är gjord till ett affärsområde inom företaget, där en ledningsgrupp 

studeras. Inledningsvis framkommer det att företaget kontinuerligt arbetar med 

medarbetarundersökningar i enkätform. Dessa data valdes bort då de riktas mot en 

annan målgrupp längre ner i organisationen.  

1.4 Kommunikation  

Kommunikation som forskningsområde menar Hamrefors (2009:51) kan härledas 

till slutet av 1800-talet i USA. Skillnaden mellan hur vi ser på begreppet idag 
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jämfört med då är att på den tiden sågs kommunikation som ett verktyg för att 

publicera budskap i marknadsföringssyfte. Utvecklingen tog dock fart och kom 

ganska snabbt att utvecklas till ett resonemang där kommunikation sågs som en 

process som snarare var dubbelriktad än enkelriktad. Under 1940-talet 

presenterades de första kommunikationsmodellerna i Sverige och enligt Heide et 

al. (2005:31-ff) har det skett en hel del förändringar sedan dess i takt med att 

forskningen har utvecklats på området. Dock går det fortfarande att se spår av 

äldre tankesätt och teorier i vissa av dagens organisationer.  

 

Det finns en distinktion mellan begreppen information och kommunikation, vilken 

brukar förklaras med att information ses som »enkelriktad« medan 

kommunikation är »dubbelriktad« i den meningen att det är en process. Det här 

resonemanget bottnar i den så kallade »sändare-mottagare-modellen« som 

generellt inom forskningsområdet uppfattas som en föråldrad och förlegad syn på 

kommunikation.  Modellen är trots detta vanligt förekommande och har betydelse 

för det så kallade transmissionssynsättet (Heide et al., 2005:31). När 

kommunikation rör enkel och tydlig information anses denna modell fungera bra 

och utan problem. Många gånger handlar kommunikation i dagens organisationer 

om mer komplicerade processer, där det finns en inbäddad tolkning i budskapet 

som måste göras för att kommunikationen ska bidra till förståelse och vara 

effektiv. Transmissionssynsättet kan vid första anblick uppfattas som ett enkelt 

synsätt, men det kan leda till problematik i tolkningssammanhang (ibid.).  

Vid kommunikation föreligger ett tolkningsutrymme hos mottagaren vilket bör tas 

i beaktande, då det annars finns risk för att organisationer får en alltför stark tro på 

sin effektivitet i kommunikationen. Det centrala och viktiga när det kommer till 

kommunikation i en organisation är att tolkningsutrymmet lyfts upp och 

diskuteras av medlemmarna. Ibland kan det tas för givet att när ett meddelande 

upprepas av en avsändare kommer det också att nå mottagaren, men det kanske 

inte ligger i upprepningen utan en tolkning behövs göras för att budskapet ska nå 

fram till alla berörda medlemmar (Heide et al., 2005:34).  

 

Definition av begreppet  

Idag rymmer begreppet kommunikation många synsätt och har fått en särskild roll 

då det ofta omnämns som relationsbyggande inom organisationer. Problemet är 
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dock att kommunikation i organisationer ofta får ett fokus på 

informationsspridning.  Otydlighet i begreppet kan göra det svårt att se nyttan 

med att arbeta med kommunikation i en organisation (Hamrefors, 2009:51-52). 

Kommunikation är som begrepp komplext och ger utrymme för olika synsätt. 

Hamrefors menar att det finns en begränsning som är central att lyfta när man 

talar om kommunikationsgreppet. Ofta avser kommunikation språkligt bearbetade 

meddelanden som delges på olika sätt. För att citera Hamrefors: 

”[…]kommunikation handlar om att överföra den mening som avsändaren avser, 

till en mottagare, som förmodas anamma denna mening.” (Hamrefors 2009:51).  

 

Enligt Heide et al. (2005:35–36) finns en meningsskapande syn på 

kommunikationsbegreppet som också brukar kallas kulturmetaforen. Inom detta 

synsätt får kommunikationen en betydande och delaktig roll i en organisation. Här 

menar man att kommunikation är det som skapar och upprätthåller en 

organisation. I den här studien används begreppet kommunikation i betydelsen: en 

ständigt pågående process som både är komplex, kreativ och ofta otydlig eller 

flertydig. Innehållet konstrueras och tolkas i samspel mellan medlemmar i 

processen, vilket gör innehållet dels förenat och dels personligt. 

Tolkningsutrymmet påverkas av medlemmarnas förförståelse, erfarenheter och 

perspektiv vilket gör det än mer viktigt att ta i beaktning för att nå en effektiv 

kommunikation. Det är vanligt att medlemmar inom en organisation uppfattar 

kommunikation och dess budskap olika. Det är därför viktigt att lyfta frågan om 

kommunikation på agendan och arbeta för en gemensam förståelse (ibid.).  

1.5 Forskningsöversikt  

Kommunikationsvetenskap som forskningsområde är brett och forskning kring 

kommunikation i organisationer sträcker sig från mikro- till makronivå. Detta 

medför att det aktuella forskningsläget inom området är svårt att få en 

övergripande och generell bild av. Organisationskommunikation är ett ämne som 

studerats och fortfarande studeras av forskare inom en mängd olika 

ämnesområden och inte bara av forskare inom kommunikationsvetenskap. Därför 

är det svårt att sammanfatta organisationskommunikation som fält.  

En betydande del av forskningen som gjorts inom området har fokuserat på 

kommunikationen i förhållandet mellan chef och underordnad (Jones, Watson, 
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Gardner & Gallois, 2004:723–730). Wert-Gray, Center, Brashers och Meyers 

skriver i sin studie (refererad i Jones et al., 2004) att forskningen även bör 

koncentrera sig mer på studier i verkliga organisationer snarare än simulerade 

situationer. Jones med kollegor pekar dock på hur skiftet mot studier i verkliga 

organisatoriska kontexter gjort metodvalet till en viktig fråga. Man pekar här på 

vikten av att studera det naturliga kommunikativa beteendet på individnivå istället 

för att använda sig av enkätundersökningar vilket är alltför vanligt på mikronivå. 

 

Simonson (2002) har studerat kommunikationen mellan linjechefer och 

medarbetare inom en avdelning på Volvo personvagnar. Hennes intervjumaterial 

vittnar om att många chefer ser på kommunikation som ett medel att överföra 

tankar och idéer till andra människor. Den mer moderna synen på kommunikation 

genom öppen dialog och meningsskapande, som Simonsson betonar, är något 

många pratar om och som går i linje med företagets filosofi gällande ledarskap 

och kommunikation. I praktiken är dock kommunikationen mer inriktad på 

styrning och kontroll i enlighet med mer traditionellt ledarskap. Resultatet visar 

att chefer har en stark betoning på spridning av information genom teknologi. 

Därigenom anses ofta kommunikationsproblem vara av strukturell och teknisk art. 

Komplex kommunikation genom dialog verkar skötas på informell snarare än 

formell nivå och ledningsmöten används till att sprida information som skulle 

kunna spridas effektivare till rätt personer genom andra kanaler. I likhet med 

Simonssons resonemang kring meningsskapande kommunikation skriver 

Hamrefors (2010) om en kommunikatörs roll som medlare, där tyngdpunkten 

ligger i att skapa delad förståelse bland medarbetare. Att kommunicera effektivt 

innebär att skapa mening snarare än att bara överföra information.  

 

Bambacas och Patrickson (2008) skriver om hur chefers kommunikativa 

skicklighet kan påverka medarbetarnas engagemang för organisationen. Resultatet 

vittnar om en syn på god kommunikation som definieras av tydlighet och 

konsekvens. Författarna menar att problematiken kring att lyckas vara tydlig och 

konsekvent i sina budskap har att göra med att det förutsätter att mottagarens 

tolkning av information ligger i linje med källans avsedda budskap. 

Tolkningsproblematiken är alltså en avgörande faktor och författarna pekar på 

vikten av att informationsspridning bör fokusera på mottagaren eller mottagarna 
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av informationen. Kommunikationen behöver vara sammanhängande och 

engagerande, men framförallt måste alla i kommunikationsprocessen dela samma 

mening kring vad som kommuniceras. Detta skulle i så fall skapa det man kallar 

ett affektivt engagemang, där medarbetare känner sig delaktiga och engagerade i 

organisationens mål och visioner. 

 

Johnston, Reed, Lawrence och Onken (2007:546–549) har studerat hur 

arbetsgruppers tillfredsställelse med gruppens kommunikation påverkar dess 

prestationsförmåga som grupp. Gruppens effektivitet när det gäller att lyssna och 

att uttrycka saker, framkommer som viktiga faktorer som påverkar 

tillfredsställelsen med kommunikation. Tilltron till gruppmedlemmars förmågor 

kan påverka hur man pratar och lyssnar i kommunikationen. Samtidigt är också 

kommunikation i bemärkelsen att tala och lyssna något som kan fungera som en 

byggsten för ökad tilltro till gruppens förmåga. Istället för att se till hur individer 

betraktar sitt eget kommunikativa beteende föreslår författarna att man bör 

intressera sig för individernas syn på gruppens förmåga att lyssna och tala.  

 

Johansson-Hidén (1994) har studerat mönster i gruppkommunikation genom IR-

analys, som bygger på att dialoger i hennes studieobjekt studeras utifrån initiativ 

och respons (IR) som kritiska delar i den kommunikativa strukturen. Hon kommer 

i sin studie fram till ”det ideala gruppkommunikationsmönstret” som delvis 

kännetecknas av jämn fördelning av initiativ och respons i diskussion, språklig 

delaktighet där det skiljer lite mellan medlemmarna och att diskussionen utgör en 

sammanhängande helhet. Hon påpekar dock att mönstret för gruppkommunikation 

naturligtvis är starkt kontextberoende och inte ett ideal för alla diskussioner. 

Vidare skriver hon att diskussioner i linje med idealen bör prägla situationer i 

arbetslivet i större utsträckning. Detta för att underlätta lärande och 

kunskapsbyggnad i organisationer. ”Det är min fasta övertygelse att det är 

angeläget att, dels beskriva och analysera, dels värdera och påverka de 

gruppdiskussioner som sker i arbetslivet så att de fungerar optimalt i förhållande 

till sitt kontextuella sammanhang.” (Johansson-Hidén, 1994:147–148) 
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2 TEORI 

Allt eftersom organisationskommunikation växt sig starkare som 

forskningsområde så har teorier inom området utvecklats och tillämpats på olika 

sätt. Som tidigare nämnts studeras kommunikation utifrån ett brett spektrum av 

forskningsinriktningar och discipliner.  Detta har lett till att en stor bredd av 

teorier växt fram för att analysera och förstå kommunikationen i olika 

sammanhang. Inom området organisationskommunikation är den psykologiska 

forskningen dominerande och socialpsykologiska teorier har, enligt Jones et al. 

(2004:724) använts flitigt på området. Jones med kollegor förtydligar dock hur 

forskare på området organisationskommunikation ständigt kritiserat gamla teorier 

och istället arbetat aktivt för att utveckla nya teorier. I Wanca-Thibaults studie 

(refererad i Jones et al., 2004:725) framgår att en utmaning för 

kommunikationsforskare är att utveckla teorier som faktiskt i huvudsak baseras på 

just kommunikationen i en organisation. Detta har lett till att bredare teorier från 

olika discipliner utvecklats för att studera organisationskommunikation. 

2.1 Social Identity Theory 

En teori som haft stor betydelse för forskning om sociala grupper och 

grupprocesser är Social Identity Theory (SIT). Inom ramarna för teorin definieras 

social identitet som den del av en individs självuppfattning som kan härledas till 

hans eller hennes medlemskap i en social grupp eller grupper (Haslam, 2004:17; 

Tajfel, 1981:248). Enligt Mayo (refererad i Haslam, 2004:17) förändrar grupper 

individer och på så vis kan grupper och organisationer ses som mer än bara 

summan av varje individs insats. Det är den sociala identiteten eller identiteterna 

som gör att människor kan tänka i termer av vi och oss, vilket möjliggör 

meningsfullt samarbete i till exempel arbetsgrupper. Abrams (1996:147-148) 

beskriver ett äldre synsätt där åtskillnaden mellan personlig och social identitet 

ses som funktionsmässigt antagonistiska. Denna syn menar att de skiljer sig åt 

genom att social identitet kommer från medlemskap i en viss kategori, medan 

personlig identitet bygger på en persons egenskaper. Senare teoretiska 

utvecklingar menar istället att social och personlig identitet är representationer av 

självet, på olika nivå av abstraktion. Dessa påverkas av varandra och även av de 

sociala referensramarna i individers omgivning. De bör därför inte ses som helt 

olika begrepp. Vidare menar han att för att förstå interaktioner i organisationer bör 
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forskare se till hur medlemskap i grupper påverkar medlemmarna och därigenom 

också grupperna som helhet. SIT är i denna studie av vikt dels för att definiera 

social identitet, dels i teoretiserande kring begreppet.  

2.2 Communication Accommodation Theory 

På senare tid har SIT påvisat betydelsen av flera identiteter som syns i 

kommunikationen. Anställda får en rad olika identiteter som kan kopplas till olika 

grupper i organisationen (Jones et al., 2004:739). I en organisation kan en person 

utifrån en viss social identitet uppfatta en medarbetare som en rival gällande 

resurser. Medan i en annan kontext och utifrån en annan typ av social identitet 

uppfatta samma medarbetare som medlem av en gemensam grupp (Jones et al., 

2004:726).  

Dessa sociala identiteter är något som ges stor betydelse inom Communication 

Accommodation Theory (CAT). Teorin fick sitt genombrott under 1970-talet och 

sedan dess har dess den redigerats åt olika håll inom kommunikationsteorin.  CAT 

har växt fram som en vidareutveckling av Speech Accomodation Theory (SAT) 

(Giles, Mulac, Bradac & Johnson, 1987).  Dess gränsöverskridande disciplin har 

medfört att teorin påverkar flera områden såsom socialpsykologi och 

kommunikationsteori. Under de senaste åren har teorin utvidgats från att ha haft 

endast språket i fokus till att istället handla om kommunikation. Idag menar 

forskare att CAT är en multifunktionell teori som kontextualiserar kommunikation 

i både subjektiva och objektiva termer (Gallois, Giles, Jones, Cargile & Ota, 

1995:127).  Det centrala som Giles et al. (1987) ser i teorin är att den fokuserar på 

den interkulturella kommunikationen i interaktioner, samt relationers och 

identiteters betydelse i processen. 

 

Vid användandet av CAT försöker forskare fånga den komplexitet som finns i 

livet och som påverkar hur människor anpassar sin kommunikation i interaktioner 

med andra människor. CAT har Social Identity Theory (Tajfel & Turner, 1979) 

och Attributionsteori (Heider, 1958; Hewstone, 1989; Kelley 1973) som 

huvudsakliga referenser och har spelat en viktig roll för kommunikationsforskning 

då den tar hänsyn till sociohistoriska relationer (Jones et al., 2004:726).  

Människor förändrar sina tal- och språkmönster antingen för att likna eller för att 
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skilja sig från den eller de personer man talar med. Man talar om en anpassning 

genom konvergens och divergens (Giles et al. 1987).  

 

Dainton & Zelley (2011:40–41) menar att de sociala grupper vi tillhör påverkar 

vår sociala identitet och därigenom också sättet vi kommunicerar på. I 

organisationer kan det vara tydligt hur olika grupper skiljer sig åt genom en viss 

jargong eller specialisering av språket. På detta sätt kan man i en organisation 

skilja på in- och utgrupper. Individer anpassar ständigt sättet att kommunicera på 

genom att likna eller avvika från ett visst kommunikationsmönster Giles och 

Coupland (refererad i Dainton & Zelley, 2011:41). Enligt CAT kommer individer 

i ett försök att passa in i en specifik grupp att anpassa kommunikationen genom 

konvergens. Denna anpassning förmedlar då acceptans och förståelse. Divergens i 

kommunikationen är något som kan användas för att skilja sig från en individ eller 

grupp och som då i motsats till konvergens förstärker en motsättning eller 

bristande överrensstämmelse. Divergens kan också användas för att förmedla 

status i kommunikation mellan individer (Dainton & Zelley 2011:41–42) 

 

Styrkor med CAT är att den tar hänsyn till motivation, perception och beteende, 

samt att den kan användas i många olika kontexter. Teorin har applicerats vid 

studier mellan sociala grupper, till exempel mellan olika kulturer eller 

generationer, men är också användbar när det kommer till att studera 

kommunikationen inom en grupp eller en organisation. Detta när det främst 

handlar om studier av face-to-face interaktioner (Gallois, Ogay & Giles, 

2005:130).  

 

Teorin som sådan är väldigt bred och omfattande, vilket kan göra den svår att 

använda vid analys av material. Därför uppmanas forskare till att anpassa teorin 

och omforma den till en mikroteori utifrån vilken kontext undersökningen ska ske 

i. Samtidigt som man gör en reviderad teori att arbeta utifrån är det viktigt att 

forskaren försöker ha den stora grundläggande teorin i huvudet som utgångspunkt 

vid arbetet och analysen (Gallois & Giles, 1998:158).  
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Enligt Gallois et al. (2005:136–137) baseras CAT på tre generella antaganden:  

 

1. Kommunikativa interaktioner är inbäddade i sociohistoriska kontexter.  

Detta innebär att kommunikation inte går att särskilja som något enskilt 

existerande. Påverkan av kontexten är tydlig och sker på två nivåer, dels på en 

direktpåverkande nivå, dels på en omedveten nivå som indirekt påverkar 

kommunikationen. Social identitet skapas genom förhandling i den 

kommunikativa processen via reglering mellan medlemmarna som interagerar 

(ibid.). 

2. Kommunikation handlar  om utbyte av mening och om att förmedla personliga 

och sociala identiteter 

Giles (1973) menar att det finns både en kognitiv och en affektiv funktion i 

kommunikativt beteende. Personliga och sociala identiteter förmedlas genom 

kommunikationsprocessen och det finns en strävan mellan två behov, den att vara 

lika respektive att vara olika (Brewer & Roccas, 2001:219–235; Ting-Toomey, 

1993:72-111).  

3. Människor i interaktion tar del av informationsmässiga och relationella delar i 

kommunikationen genom att anpassa sitt kommunikativa beteende utifrån vad som 

uppfattas i kontexten. 

Anpassningen sker i det kommunikativa beteendet i sig, till exempel att man 

använder språket på ett visst sätt, men även på en psykologisk nivå, som handlar 

om perception och motivation. Anpassningen baseras på föreställningar om 

stereotyper och sociala situationer (Gallois et al., 2005:137) 

 

För att kunna uppskatta en samtalspartners förmåga att tolka information gör 

människor utvärderingar av den eller de personer som deltar i en konversation. 

Dessa utvärderingar är beroende av i vilken utsträckning samtalspartners delar 

samma: (a) bakgrundskunskaper inom relevanta ämnen; (b) definition av 

situationen, mål, planer och uppgiftsorientering; (c) definition av relationen; och 

(d) definition av samtalssituationen till exempel normer om lämpligt beteende 

(Giles & Coupland, 1991:90) 

 

CAT används i denna studie som huvudsaklig teoretisk ram, eftersom teorin är 

utvecklad just för att studera den kommunikativa praktiken mellan människor. 
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Den har dessutom ett tydligt fokus på hur kommunikation används och anpassas i 

och mellan grupper. Teorin är användbar då den tar hänsyn till kommunikationens 

kognitiva funktion att effektivt skapa förståelse eller undvika missuppfattning. 

Denna kognitiva del kommer att vara till hjälp vid analysen av 

gruppmedlemmarnas föreställningar om den interna kommunikationen.  

 

Enligt Haslam (2004:86) utvecklar grupper med stark social identitet delade och 

utmärkande sätt att kommunicera. CAT kan här vara till hjälp för att analysera 

medlemmarnas uppfattningar om de relationer som växt fram inom 

ledningsgruppen och hur dessa relationer tillsammans med social identitet 

påverkar kommunikationen och därigenom också samspelet. Anpassningen av 

kommunikationen inom gruppen analyseras, vilket utgör ytterligare en del i att 

beskriva gruppens samspel. I enlighet med CAT analyseras anpassningen genom 

informanternas subjektiva förståelse för, samt kollektiva föreställningar om 

kommunikationen. Anpassningen analyseras även utifrån observation av hur 

gruppen kommunicerar. Detta utifrån olika skiftande kontext. 

3 METOD 

De metoder som använts i denna studie valdes för att på ett bra sätt kunna koppla 

empiri till den valda teoretiska ramen för studien. CAT som har beskrivits kan 

enligt Williams (1999:162) med fördel användas utifrån data som samlats in med 

en rad olika metoder och från olika sammanhang. Han påpekar vidare hur alla 

metoder har sina brister och att det inte alltid finns en självklar väg att gå. Genom 

självrapporterande data får man egentligen aldrig reda på hur en konversation 

verkligen ser ut, men det kan ge viktiga insikter i hur den upplevs och utvärderas 

av deltagare. Det omvända gäller vid observation av konversationer som ger en 

bild av vad som faktiskt händer i en verbal interaktion, men där perceptioner, 

avsikter och upplevelser inte kan utläsas. Med utgångspunkt i de teoretiska 

antagandena valdes flera metoder för att samla in data: enskilda intervjuer, 

fokusgruppintervju och observation.  
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3.1 Undersökningsansats 

Inom den kvalitativa forskningen används ofta en hermeneutisk utgångspunkt. 

Genom att ha detta som utgångspunkt kan en analys bli djupare och innefatta fler 

kontextuella faktorer (Kvale, 2009:66).  Det hermeneutiska synsättet fokuserar på 

tolkningen av mening och dialog som är centrala delar i analysen. Det är vanligt 

förekommande att studera tolkningar av texter för att finna teman utifrån det 

insamlade materialet och de frågeställningar som ställts. Mot bakgrund av syftet 

för denna undersökning är tolkning av mening väldigt central och en naturlig 

utgångspunkt vid analysen.  

 

Inledningsvis togs ett beslut att studien skulle baseras på en kvalitativ 

undersökning. Det kvalitativa angreppssättet kännetecknas enligt Backman 

(2008:54) av ett individfokus där forskaren är intresserad av att få veta hur en 

person upplever, tolkar och/eller strukturerar  sin verklighet. Det intressanta är 

just den här ledningsgruppen och hur kommunikationen fungerar dem emellan. 

Avsikten har inte varit att generalisera resultaten till övrig population.  

3.2 Datainsamlingsmetod 

 
Materialet i denna undersökning har samlats in genom triangulering, vilket i 

studien byggde på datainsamling utifrån enskilda intervjuer, fokusgruppintervju 

och observation. Två olika intervjumetoder valdes ut för att nå både djup och 

bredd i materialet som gav oss informativt resultat. Fokusgruppintervjun hölls 

efter alla enskilda intervjuer och fungerade som en avslutande del med utrymme 

för att fånga upp ytterligare aspekter. Genom att göra på det här sättet var 

förhoppningen att utforska aspekter som personerna tagit upp i de enskilda 

intervjuer gällande kommunikationen i gruppen och studera hur diskussionen 

utvecklades i gruppen (Wibeck, 2000:59).   

3.2.1 Intervjuer  

Undersökningens syfte fokuserade delvis på samspelet och upplevelserna om hur 

kommunikationen fungerar i gruppen och därför var det både nödvändigt och 

naturligt att intervjua alla personer som utgör denna grupp.  
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Totalt har det genomförts fem enskilda intervjuer och en sammansatt 

fokusgruppintervju.  Enligt Kvale (2009:129) bör forskare intervjua så många 

personer som det anses nödvändigt för att besvara forskningsfrågorna. När det 

gäller kvalitativa undersökningar kan antalet intervjuer diskuteras och antingen 

anses som för få eller för många. Svårigheten ligger i att hitta ett antal som 

genererar information samtidigt som det inte får bli för tunt. Hur många personer 

som undersökningen kräver är svårt att säga. Detta också med hänsyn till att den 

kvalitativa forskningen fokuserar på den enskilda individens subjektiva 

upplevelse. Antalet kan också vara avhängigt av tillgängliga resurser samt avsatt 

tid. Kvale (2009:130) diskuterar antalet intervjuer och menar att forskare ofta kan 

tjäna på att göra något färre intervjuer med goda förberedelser istället för att 

försöka göra så många intervjuer som möjligt. Frågorna som ställs vid ett 

intervjutillfälle bör vara enkla och korta, samtidigt öppna (Kvale, 2009:147). 

Vidare diskuterar Wibeck (2000:61) att frågor i en intervjuguide kan vara av olika 

slag. 

 

Genomförande 

Intervjuernas längd var ca en timme och genomfördes på plats i företagets lokaler. 

Informanterna fick information om vad intervjuerna skulle handla om, att de 

skulle dokumenteras med ljudinspelning och hur lång tid som var avsatt, men inte 

information om vilka frågor som skulle ställas.  

 

Intervjuerna var så kallade djupintervjuer med en semistrukturerad intervjuteknik. 

Intervjuerna genomfördes med en intervjuguide (Bilaga 1) som stöd, vilken sattes 

samman utifrån forskningsfrågorna mot det specifika undersökningsområdet: 

kommunikation. Samma intervjuguide användes vid de enskilda intervjuerna och i 

reviderad form (för att underlätta diskussionen) vid fokusgruppintervjun. 

Strukturen gav också utrymme för följdfrågor som kunde dyka upp utifrån vad 

informanterna berättade. En semistrukturerad intervjuteknik gav en grad av 

flexibilitet som var värdefull i denna undersökning (Bryman, 2004:321). Detta 

eftersom det studerade ämnet kan uppfattas så olika, vilket kan leda till att 

informanterna lyfter skilda delar under intervjuerna.  
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3.2.2 Fokusgruppintervju   

Fokusgrupper är egentligen en form av gruppintervju, men det är viktigt att 

särskilja dessa. Det går inte att säga att alla gruppintervjuer är fokusgrupper. 

Morgan (1996:130) definierar fokusgrupper på följande sätt vilket särskiljer 

begreppet från gruppintervju: ”Fokusgrupper är en forskningsteknik där data 

samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne bestämt av forskaren.” Det 

viktiga i denna definition och som skiljer fokusgrupper från andra gruppintervjuer 

är att ämnet är förutbestämt. Det finns en moderator som leder diskussionen och 

interaktionen är central i analysen. Fokusgruppintervju används ofta för att 

studera människors föreställningar eller attityder, i detta fall gällande 

kommunikationen inom gruppen (Wibeck, 2000:20).  

 

Enligt Kvale (2009:166) är fokusgruppintervju att föredra när det handlar om 

studier inom ett ännu outforskat område. I detta fall synen på kommunikationen 

vilken inte studerats tidigare inom denna arbetsgrupp. Fokusgruppintervjun fångar 

den gemensamma interaktionen som kan generera spontana och emotionella 

uppfattningar eller uttryck. Vidare menar Wibeck (2000:21) att metoden också 

fungerar bra när forskningen berör ämnen som anses känsliga, vilket synen på 

kommunikationen skulle kunna vara i en arbetsgrupp om medlemmarnas åsikter 

är väldigt olika. Det kan antingen handla om att personerna i gruppen kan ha olika 

behov av kommunikation eller olika uppfattningar om hur det fungerar i gruppen 

idag.  

 

Att arbeta med fokusgrupper som verktyg i en undersökning handlar om att samla 

en grupp personer som har något gemensamt för att under en viss given tid ge 

dem utrymme att diskutera ett förutbestämt ämne. En moderator finns tillgänglig 

och leder diskussionen för att lyfta nya aspekter i diskussionen som kan komma 

upp under tiden. Moderatorns medverkan kan medföra en risk för att 

gruppinteraktionen avtar eller förändras eftersom situationen är kontrollerad, men 

det är en eventuell konsekvens som forskare får ta i beaktande (Kvale, 2009:166). 

Moderatorn kan endast påverka diskussionen till en viss del, för under en intervju 

kan mycket hända i interaktionen som det inte går att styra över. Wibeck 

(2000:27) menar att som moderator kan man förbereda sig på vissa punkter för att 

data som samlas in ska bli så användbara som möjligt. Om moderatorn kan få 
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deltagarna att känna sig trygga att utbyta erfarenheter öppet ger det goda 

förutsättningar för användbart material. 

 

En av anledningarna bakom valet av fokusgruppintervju i undersökningen 

baserades på att den som metod genererar mycket information som annars kan 

vara svår att komma åt. Generellt menar Wibeck (2000:38) att det är kontexten 

och gruppen som avgör valet av metod och det finns egentligen inget rätt eller fel 

när det gäller att välja metod.  Det är därför viktigt att tänka efter vilken metod 

som kan generera mest informationsrik data. Enligt Wibeck (2000:51) är det 

lättare att uppnå intimitet och enighet i en grupp när personerna som deltar känner 

varandra. Personerna som har gemensamma erfarenheter eller delar en vardag 

ihop som denna arbetsgrupp gör, tenderar ofta att vara öppna och villiga att dela 

med sig av sina åsikter. Fokusgruppintervju som metod gav möjligheten att 

besvara frågeställningen om hur gruppen kommunicerar och samspelar i 

praktiken.  

 

Genomförande  

I det här fallet byggde analysen på det som sades och interaktionen i gruppen 

under det fokuserade tillfället. Metoden passar bra för ändamålet och gav 

utrymme att studera dels det som sades; själva innehållet, dels själva 

interaktionen. Innehållet i det här fallet utgörs av personernas åsikter, attityder och 

uppfattningar. Två forskare närvarade vid tillfället där en person fungerade som 

moderator och förde diskussionen samtidigt som den andre observerade 

interaktionen i gruppen. Detta gav möjlighet att delta i diskussionen medans den 

andre personen aktivt kunde lyssna och studera interaktionen i gruppen under 

diskussionen. Det är en fördel att vara två deltagare vid tillfället (Wibeck, 

2000:76). Fokus var att personerna som deltog i fokusgruppen utgjorde kärnan i 

diskussionen och att moderatorn fanns tillhands (Wibeck, 2000:9).   

 

Vid fokusgruppintervjun gjordes valet att intervjua gruppen utan 

affärsområdeschefen för att undvika att hans chefsposition skulle påverka 

kommunikationen.  Fokusgruppintervjun dokumenterades med ljudinspelning 

precis som de enskilda intervjuerna och detta var informanterna införstådda med. 

Eftersom en ljudinspelning bara fångade det som sades sågs det också som 
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positivt att delta båda två vid tillfället i olika roller. Detta gav möjligheten att 

studera interaktionen face-to-face.  

 

Upplägget vid fokusgruppintervjun byggde på en strukturerad intervjumetod, 

vilket innebär att moderatorn hade en deltagande roll i diskussionen (Wibeck, 

2000:71–72). Den reviderade intervjuguiden användes som utgångspunkt och 

arbetsgruppen uppmanades diskutera kring de frågeställningar intervjuguiden tog 

upp, samtidigt som utrymme lämnades för diskussioner om det uppstod nya 

intressanta spår som inte förutsetts.  

 

Förhoppningen var att uppnå en avslappnad situation där gruppen öppet kunde 

diskutera ämnet. Interaktionen var intressant att studera genom att se hur gruppen 

diskuterade ett ämne som de vanligtvis inte diskuterar eller reflekterar kring i 

grupp. Samtidigt fanns det en risk i att studera den redan rådande gruppen 

eftersom det för moderatorn kan vara problematiskt att uppfatta eventuella 

aspekter som tas för givna i gruppen eller att personerna tar invanda roller 

(Wibeck, 2000:53).  

3.2.3 Observation av fokusgrupp 

När en forskare ämnar studera beteenden och/eller samspel mellan människor i 

relation till omgivningen rekommenderar Kvale (2009:132) observationer. Detta 

kan generera mer giltig kunskap, som han uttrycker det, än vad som kan utläsas ur 

frågor ställda till informanterna. Samma princip gäller när det kommer till studier 

av underförstådda handlingar eller uppfattningar som kan yttra sig i ett visst 

handlande. Vid sådana studier är observatör-som-deltagare en bra metod att 

använda och det är också vad som har använts vid fokusgruppintervjun.  

 

I rollen som observatör-som-deltagare fungerar forskaren i huvudsak som 

intervjuare. Detta kan dock se olika beroende på kontext och rollen kan vara mer 

eller mindre aktiv respektive passiv. Denna metod kan med fördel användas då 

inte ett flertal observationstillfällen finns att tillgå. Forskaren är inte delaktig i 

interaktionen, utan observerar olika slags data: det som sägs och hur det sägs 

(Bryman 2008:389–391).  Observatör-som-deltagare fungerar bra i kombination 

med andra datainsamlingsmetoder såsom intervjuer. När metoder kombineras 
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kallas det för triangulering (Bryman, 2008:354) och här kan forskaren använda 

flera metoder parallellt under arbetets process och växla mellan material och 

analyser (Kvale, 2009:219).  

 

Genomförande  

Som beskrivits i ovanstående avsnitt kring genomförandet av 

fokusgruppintervjun, deltog två forskare vid tillfället i olika roller. En person 

intog rollen observatör-som-deltagare vid intervjun vilket gav möjlighet att föra 

anteckningar om och observera både den icke-verbala och den verbala 

kommunikationen. Observatören höll ett visst avstånd till gruppen och var heller 

inte delaktig i diskussionen på samma sätt som moderatorn var.    

3.3 Analysmetod  

Den analysmetod som valdes i denna studie brukar härledas till det iterativa 

tillvägagångssätt som finns inom det kvalitativa forskningsfältet (Bryman, 

2008:511). Ett iterativt tillvägagångssätt tillåter en växling mellan insamling och 

analys av det material man arbetar med, vilket betyder att vi som forskar under 

tiden kan samla in data och redan där påbörja vår analys och sedan under tiden vi 

fortsätter datainsamlingen följa analysen utifrån de händelser och konsekvenser 

som uppstår. Utifrån detta menar Bryman  att ett iterativt tillvägagångssätt också 

kan ses som en strategi för datainsamling, likväl som ett analysverktyg. 

3.3.1 Transkribering av intervjuer 

Vid transkriberingen är det viktigt att tänka på skillnaderna mellan muntligt och 

skriftligt språk. Intervjuerna är ett samtal som sker mellan individer som är fysiskt 

nära varandra. När intervjuerna ska skrivas ut återges det som sägs i skriven form. 

Detta gör att transkriberingen, som är en viktig del, är en tolkande process där 

forskaren ställs inför tolkningsfrågor när det måste göras skillnad på tal och skrift 

(Kvale, 2009:193).  

 

Genomförande 

Alla intervjuer dokumenterades via ljudinspelningar, detta för att kunna arbeta 

vidare med resultatet av intervjuerna. Efter genomförandet av alla intervjuer 
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transkriberades allt material från intervjuerna, vilket innebar att allt som sades 

under intervjuerna skrevs ut.  

3.3.2 Meningskategorisering som analysmetod 

Enligt Kvale (2009:206) bör forskare inledningsvis i arbetet ha funderat på vilken 

analysmetod som ska användas. Detta är ett viktigt och avgörande beslut då valet 

av analysverktyg påverkar utformningen av intervjuguiden, intervjuprocessen och 

transkriberingen. Metoden ger utrymme för att få med själva analyserandet från 

början, som en röd tråd genom hela processen. Det är vanligt inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen att genomföra analyser av material utifrån ett 

meningsfokus. Meningskategorisering som använts i denna studie handlar om att 

på ett systematiskt sätt bilda kategorier utifrån till exempel olika uttalanden eller 

påståenden som uppkommit vid intervjuerna. De kategorier som används kan 

bestämmas i förväg eller utvecklas under intervjuprocessen, antingen utifrån 

teoribildning eller från informanternas svar vid intervjuer (Kvale, 2009:219).  

 

Genomförande 

Innan själva intervjuarbetet startade bestämdes vilket analysverktyg som skulle 

användas, utifrån det valda studieobjektet. När transkriberingen var genomförd 

påbörjades själva analysen av materialet. Det gjordes en systematisk analys 

utifrån från de enskilda intervjuerna och fokusgruppintervjun. Här framträdde 

olika gemensamma teman eller meningar som utgjorde grunden i resultat och 

analys. 

 

I analysen fokuserades det på tolkning av meningen i materialet. Med hjälp av 

meningskategorisering som analysverktyg kunde vi fånga upp och fokusera på 

delar i interaktionen som kommit fram. Under analysen av det transkriberade 

materialet framträdde ett antal olika teman. Dessa framhävdes då de omnämnts av 

flertalet informanter och återkommer i de individuella intervjuerna såväl som 

under fokusgruppintervjun. Några av dessa teman framträdde också under 

observationen vilket styrker deras betydelse i analysen. De teman som funnits har 

också en koppling till teorierna CAT och SIT och är alltså delvis teorigenererade. 

Dessa teman har sedan kategoriserats in under tre olika kategorier som alla hade 

en naturlig bakgrund inom valda teorier. Analysen byggde på teoretiseringar av 
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funna kategorier och de teman som dessa består av.  Våra kategorier har växt fram 

under arbetets gång, vilket stärker det iterativa tillvägagångssättet.  

3.4 Etiska ställningstaganden  
 

Informanterna delgavs information vid inledningen av undersökningen om 

studiens upplägg och syfte, samt att de enskilt skulle intervjuas under inspelning. 

Informanterna deltog frivilligt i studien och intervjuerna. De namngavs inte i 

transkriberingen av intervjuerna och det går därför inte att utläsa vem som svarat 

vad. De tillfrågades även om de efter intervjuerna ville ta del av materialet som vi 

sammanställt, men ingen av informanterna efterfrågade detta. Resultatet av 

studien återkopplades till samtliga som deltog och förhoppningsvis kan det bidra 

med kunskap kring hur kommunikation inom gruppen fungerar och uppfattas 

(Vetenskapsrådet, 2011).  

3.5 Metoddiskussion  

En kvalitativ undersökning bör inte bedömas utifrån samma krav på mätning som 

en kvantitativ undersökning. Det finns till och med de forskare som menar att 

kvalitativa undersökningar bör värderas och bedömas utifrån andra faktorer.  Två 

faktorer som föreslås vid bedömning av kvalitativa undersökningar är 

tillförlitlighet och äkthet, istället för faktorerna validitet och reliabilitet (Bryman, 

2008:351-ff). Kvalitativa undersökningar är inte objektiva i samma mening som 

kvantitativa som ofta ämnar generalisera till övrig population. Detta är dock inte 

målet för den kvalitativa delen. Det är snarare det specifika urvalet och dess 

innehåll som står i fokus, i detta fall den utvalda arbetsgruppen och deras 

uppfattningar om och föreställningar kring kommunikationen i gruppen.  

 

För att så långt det är möjligt säkerställa äktheten i det insamlade materialet 

utformades en intervjuguide som också reviderades utifrån studiens syfte. Den 

valda teorin för undersökningen förlitar sig ofta på observationsdata och Williams 

(1999:157) menar därför att endast självrapporterande data inte är tillräckligt då 

det kan vara svårt att fånga vad som sker i praktiken.  Därför riktades viss 

uppmärksamhet mot tillförlitligheten i informanternas svar. Detta då det alltid 

finns en risk att de svarar på frågorna så som de önskar att det var eller utifrån hur 
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de förväntas svara. Eftersom flera datainsamlingsmetoder användes i en 

triangulering och informanterna oberoende gav många liknande svar på frågor 

samt påtalade samma faktorer individuellt och som grupp, stärks äktheten i 

materialet. Vidare finns det en hög grad av tillförlitlighet i materialet från de olika 

intervjutillfällena, eftersom båda forskarna deltog vid samtliga intervjuer och då i 

samma roller; observatör-som-deltagare respektive intervjuare/moderator. Det 

skapade trygghet och tydlighet gentemot informanterna samt bidrog till att 

analysen är väl genomarbetad och enig i tolkningen av det som sades och 

uppfattades.  

 

Vad beträffar transkribering av intervjuer bör det lyftas att det som forskare är 

svårt att friställa sig från materialet, då en utskrift av en intervju blir en 

tolkningsfråga. Två personer kan skriva ut samma intervju menar Kvale 

(2009:200) men ändock kan utskrifterna se olika ut. Detta är värt att lyfta och 

något som diskuterades inledningsvis i analysarbetet. Tillsammans sattes ”ramar” 

för hur tolkningen och utskrifterna skulle göras då transkriberingsarbetet delades 

upp mellan forskarna för att effektivisera tiden. Ibland kan vissa skillnader i själva 

utskrifterna förekomma men det kan också bero på svårigheten att höra vad 

informanterna säger i vissa fall. För att säkerställa kvaliteten på det transkriberade 

materialet har båda forskarna läst och analyserat allt material vilket säkerställer 

tillförlitligheten i transkriberingen eftersom båda forskarna var med vid 

intervjutillfällena.  

 

Det material som i denna undersökning tagits fram är en av flera tänkbara 

representationer inom området. Det är problematiskt att dra några slutsatser av en 

social verklighet utifrån denna undersökning. Däremot säger denna undersökning 

något om just den här arbetsgruppen och personernas upplevelser om 

kommunikationen i gruppen.  Som påtalats har materialet en hög äkthet utifrån 

valet med triangulering, vilket gör att resultatet kan vara intressant för liknande 

arbetsgrupper. Generella slutsatser och jämförelser om att detta resultat skulle 

gälla alla arbetsgrupper i liknande storlek går inte att göra, men resultatet kan 

jämföras med och ligga till grund för diskussioner i ämnet i relation till liknande 

arbetsgrupper.  
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4 RESULTAT OCH ANALYS 
 
I denna studie studeras den interna kommunikationen inom en ledningsgrupp. 

Syftet med studien är att åskådliggöra upplevelser och föreställningar gällande 

kommunikationen i gruppen och genom detta bidra till en ökad förståelse för 

kommunikationens betydelse för samspelet i en arbetsgrupp. De framträdande 

kategorierna i resultatet är anpassning, samspel och kontextuella faktorer. Nedan 

kommer dessa att presenteras i separata avsnitt i samma ordningsföljd som ovan. 

När citat presenteras i analysen används fingerade namn på informanterna för att 

skilja de olika utsagorna åt men inte presentera den faktiska medlemmen i 

arbetsgruppen.  Analysen avslutas med en sammanfattning av resultat där de 

främsta resultaten diskuteras och åskådliggörs.  

4.1 Anpassning  

Anpassningen av kommunikation beroende på grupptillhörighet utgör som 

tidigare nämnts huvuddelen i CAT och den framgår tydligt i studiens data som en 

intressant aspekt. I resultatet återfinns fyra typer av anpassning utifrån: individen, 

gruppen, uppgiften och tiden. 

4.1.1 Individuell anpassning 

Vid både fokusgruppintervjun och under de enskilda intervjuerna är det 

framträdande att arbetsgruppens medlemmar upplever att det finns en viss mån av 

anpassning i kommunikationen till varandra. 

Det man kan känna ibland det är väl att man är lite försiktig när man märker 

att nu är det inte läge att säga det ena eller det andra, och att man egentligen 

borde göra det iallafall för att verksamheten egentligen skulle må bättre av 

det men kanske inte den enskilda individen. (Olle) 

Det kan till exempel handla om att man anpassar sin kommunikation utifrån vilket 

behov de olika personerna har av den information som kommuniceras. Om en 

person i gruppen är stressad och har lite tid menar en av informanterna att viss 

anpassning görs genom att man reducerar kommunikation till det viktigaste som 
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just den personen kan vara i behov av att veta, eller att man helt enkelt väntar till 

ett bättre tillfälle. Detta pekar på en anpassning av kommunikationen utifrån en 

kognitiv utvärdering av situation och person. Situationen kan till exempel delvis 

utvärderas utefter normer för passande beteende medan personen utvärderas 

utefter den relation som finns mellan parterna. Enligt Social Identity Theory är det 

många gånger troligt att en personlig identitet är mer framträdande i interaktionen 

mellan två personer, snarare än en social identitet. De utvärderingar som görs av 

situation och person är av värde för att skapa en uppfattning om vilken möjlighet 

samtalspartnern har att tolka den tilltänkta kommunikationen. 

Individanpassningen tyder även på att varje gruppmedlem tar på sig ett ansvar att 

filtrera information för att skapa en effektivare kommunikation.  

4.1.2 Gruppanpassning 

Vidare pekar flera informanter på en viss anpassning i språket som används 

utifrån vilken grupp man kommunicerar inom. Om kommunikationen sker mellan 

personer inom den arbetsgrupp som utgör det huvudsakliga studieobjektet, eller är 

riktad till personer i nedanstående led, som tillhör andra grupper, beskrivs 

kommunikationen olika. 

[…] inte inom vår grupp, och det är ju det vi pratar om. Sedan kan jag ju 

uppleva att man kommunicerar olika mot andra, beroende på hur man 

uppfattar att folk liksom tar åt sig, eller hur känslig de är. Hur man förstår 

varandra. (Anna)  

Då informanterna arbetar i flera grupper inom samma organisation så kan i enlighet 

med CAT de olika grupptillhörigheterna också påverka kommunikationen och hur 

den anpassas. Detta kan kopplas till det faktum att personer i en organisation kan ha 

flera olika sociala identiteter som är olika framträdande beroende på kontext och 

vilka som medverkar vid ett visst interaktionstillfälle. Dessa sociala identiteter kan 

alltså kopplas till olika grupper i en organisation och ger enligt teorin en förklaring 

till att kommunikationen kan uppfattas som olika. Detta är något som flera av 

informanterna återkommer till och de är många gånger angelägna att påvisa 

skillnader i kommunikationen beroende på vilken grupp det handlar om. 
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I vissa situationer menar några i gruppen att det mer handlar om att driva igenom 

sin egen åsikt, vilken ofta har en koppling till sin andra arbetsgrupp.  

[…] men det handlar nog mycket om prestige tror jag. Även om vi tycker att 

vi är prestigelös så kan det nog finnas en del prestige i saker och ting. Man 

vill göra på ett visst sätt eller man vill visa att, ja men jag har bästa kollen på 

det här och så. (Roger)  

Divergens från någons kommunikationsmönster kan användas för att tydligt 

markera sin utmärkande åsikt och identitet. Enligt detta är det alltså möjligt att 

gruppmedlemmarna genom ett för arbetsgruppen avvikande 

kommunikationsmönster, försöker att framhäva en social identitet som expert 

inom sitt område och försvara dess resurser. Här behöver en utvärdering om 

samtalspartnerns tolkningsförmåga göras vilken kan påverkas av hans eller hennes 

bakgrundskunskaper inom relevanta ämnesområden. Denna divergens i 

kommunikationen menar några av informanterna är nödvändig för att lättare få 

igenom beslut i stressade situationer och konflikter. En av informanterna ger 

exempel på detta. 

Det kan ha varit vid något tillfälle att någon har haft en stark uppfattning om 

någonting, att det blir mer en argumentation för sin ståndpunkt, naturligtvis 

att man går in med förutsättningen att det här är ju en bra lösning som jag vill 

att vi genomför. Istället för att ha det som en öppen fråga. […] Kanske man 

har lite bråttom och att man forcerar igenom någonting, så kan det ju bli. 

(Stefan) 

4.1.3 Uppgiftsanpassning 

En avgörande faktor för hela organisationens verksamhet och därmed också 

gruppens arbetsprocesser är de yttre väderförutsättningarna som det inte går att 

styra över, men som direkt påverkar produkten som personerna i arbetsgruppen 

arbetar med. Vädret har en kraftig påverkan på vilka uppgifter som måste utföras 

och hur dessa måste prioriteras på olika sätt. En anpassning i kommunikationen 

måste ständigt göras utifrån ett uppgiftsfokus. Den här aspekten tas upp hos 

samtliga informanter som avgörande för deras arbete. Om det sker hastiga 

förändringar i vädret, som gör att verksamheten måste ändras påverkar det hur 

kommunikationen fungerar i gruppen, eller som en av informanterna uttrycker det; 
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”Det kan ju hänga ihop med att det är färskvara vi jobbar med. Hade vi tryckt ut 

brickor ur en maskin så kanske vi kunde vara mer strukturerade, men vi styrs ju 

otroligt mycket av de yttre förutsättningarna.” (Roger). Alla informanter är överens 

om att de fungerar sämre i sin kommunikation inom gruppen när de ställs inför 

påverkan av dessa yttre förutsättningar och de förändringar i arbetet som detta 

medför. 

4.1.4 Tidsanpassning 

Yttre oförutsedda händelser gör många gånger arbetet betydligt mindre strukturerat 

och tidspressen som ofta uppstår verkar vara en orsak till förändringar i hur man 

använder kommunikationen. I fokusgruppintervjun för man ett överensstämmande 

resonemang kring detta och hur skidsäsongen gör arbetet mer pressat och kaotiskt. 

Olle: […] Alltid har vi hållit på att prata om det, att när man kommer in i säsongen 

och vid starten blir det som en torktumlare. 

Håkan: Ja man återgår till något slags ursprungs, eller basbehov och allt vad 

det är, så då släpper man ju kosmetika om man får kalla det så, men det är ju 

inte, inte vet ja, men man återgår till basbehoven som man behöver 

tillgodose. Det är väl nu när säsongen är slut man kan börja fundera på det 

där igen.  

Stefan: […] Ja men det finns en förståelse för de tidpunkterna och att övriga 

hjälper till. 

 

Det är under tidspress man upplever att kommunikationen har flest brister. Under 

tidspress handlar kommunikationen nästan uteslutande om beslut som måste tas 

här och nu eller beslut som redan tagits. Informanterna är slående överens om att 

kommunikationen fungerar bra i situationer när alla kan vara förberedda och man 

har god tid på sig att diskutera och föra en dialog kring olika ämnen. Flera av 

informanterna tar i intervjuerna upp att det är i dessa situationer man har en bra 

dialog där alla kan säga vad de tycker, känner och där besluten präglas av stor 

delaktighet hos alla medlemmar.  

[…] där vi just pratade om våra torsdagsmöten, att vi skulle vara mer 

förberedd, vi skulle försöka ta upp vissa ämnen och det fick gärna vara något 

framåt. Då tyckte jag det var väldigt roligt. […] Då kunde vi börja prata mer 

strategi och lite längre fram och ofta hamnade vi i någon slags HR-
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diskussion, då blev det ett jäkla surr runt bordet och då vaknade alla till liv. 

(Håkan) 

Vid dessa tillfällen ges personer en god möjlighet att på ett tydligt sätt konvergera 

eller divergera i sitt kommunikationssätt utifrån de slutsatser som dras om sin eller 

sina samtalspartners. Indirekt påverkar också vilken eller vilka identiteter som 

framträder i kommunikationen. Det är värt att påpeka att anpassning av 

kommunikation enligt CAT ofta lägger stor vikt vid kommunikation i grupper 

eller mellan grupper och i en gruppkontext är social identitet mer framträdande. 

Detta utesluter dock inte att en personlig identitet kan vara framträdande och 

därmed inverka på kommunikationen mellan människor. I den kommunikation 

som beskrivs som bra anser informanterna många gånger att dialog och 

delaktighet är betydande delar i samspelet, vilket för oss in i nästa analysavsnitt. 

4.2 Samspel  

Kommunikationens betydelse för arbetsgruppens samspel visar sig vara av stor 

vikt och något som har framkommit som en tydlig kategori vid intervjuer och 

även vid observation. I resultatet framträder dessa teman: kommunikationskanaler, 

interaktion, synen på kommunikation och skapandet av identitet. 

4.2.1 Kommunikationskanaler 

När informanterna får frågan om vilka kommunikationskanaler man föredrar 

menar många att information i större mängd, som det finns en tydlig förståelse 

kring, kan vara bra att kommunicera via e-post. I övrigt är man överens om att 

face-to-face kommunikation är absolut effektivast och bäst i de flesta fall. Dessa 

personliga möten i kommunikationen anses som en stor fördel för att kunna göra 

bra tolkningar och för att lättare få förståelse för den eller de personer man 

interagerar med. 

[…] jag tycker det är lättare att få en, eller att nyansera sig i tal än vad det blir 

när man skriver ett mail. Det är lätt att det kan bli något missförstånd då. […] 

Medans i en livekommunikation som den vi har nu, då kan man ju se på 

kroppsspråket och man kan ju lite lättare motfråga mitt i. (Stefan) 

Möjligheten att kunna nyansera sig i ett verkligt möte med en eller flera personer 

är förstås inte bara viktig för att kunna anpassa sin kommunikation.  I citatet ovan 
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menar Stefan att ”livekommunikation” kan vara värdefullt för att kunna ställa 

motfrågor, vilket kan bidra till ökad förståelse. Detta är ett påstående som återigen 

pekar på vikten av delaktighet i kommunikation. 

4.2.2 Interaktion 

Som tidigare nämnts finns en överensstämmande syn på att gruppens 

kommunikation ibland blir bristfällig och konfliktliknande under stress. De menar 

att detta i viss utsträckning kan förklaras med att någon tar en position där han 

eller hon försvarar sitt eget område och försöker forcera igenom vissa idéer. 

Denna typ av kommunikation anses innehålla en låg delaktighet och är sällan en 

dialog där hela gruppen kommer till tals. I motsats till detta framhävs istället den 

mer förberedda och strategiska kommunikationen och informanterna menar här att 

många får komma till tals.  

Bra när vi för diskussioner, eller kommunicerar saker som alla brinner för 

och där vi alla står på ungefär samma nivå, och när vi också kanske är en 

aning förberedd. När vi pratar om HR-frågor eller personalfrågor, det som 

liksom alla kan bidra med, där det inte behöver bli någon prestige. (Stefan) 

Uttalandet om att alla är på samma nivå och att det inte behöver bli någon prestige 

vittnar om att man under dessa möten arbetar som en sammansvetsad grupp där 

kommunikationen också präglas av en dialog där medlemmarna känner att de är 

ömsesidigt beroende av varandra och tillsammans skapar förståelse. Vid dessa 

kommunikationstillfällen är det ingen som har en särskilt framträdande roll eller 

som besitter mer kunskap än någon annan. Detta kan ses som ett tecken på att det 

vid dessa tillfällen är gruppens gemensamma identitet som är mest framträdande 

och därmed avspeglas i kommunikationen genom öppenhet och ömsesidighet. 

Den goda dialogen och delaktigheten som informanterna påtalar är något som 

också styrks genom observationen vid fokusgruppintervjun. 

Moderator: Hur upplever ni att kommunikationen ser ut beroende på vem i 

gruppen ni pratar med?  

Håkan: Jag tycker inte att den är olika 

Olle: Jag satt precis och tänkte samma, den är relativt lik,  

Anna: Jag tror inte att jag pratar annorlunda med er 

Stefan: Nej  
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Olle: Nej inte inom vår grupp, och det är ju det vi pratar om, sedan kan jag ju 

uppleva att man kommunicerar olika mot andra, beroende på hur man 

uppfattar att folk liksom tar åt sig, eller hur känslig de är, hur man förstår 

varandra… 

Stefan: Samt utifrån vilket behov av den informationen de har, om det är av 

arten att allmäninformera eller beskriva något i detalj, det skiljer ju också 

kommunikationen åt, för annars kan det ju bli ointressant för den andre… 

Olle: Nej precis, tydlighet är ju väldigt viktigt. Så det är väl det som kan vara 

olika, jag vet inte, jag upplever inte att det är någon stor skillnad i vår grupp,  

Håkan: Nej jag tror att det är ganska samma….  

Stefan: Nej men sen tycker jag att ni generellt lyssnar väldigt bra, skulle jag 

ha en sak att ta upp som jag upplever som en gränspuck då skulle ni ju lyssna 

och reda ut den[…] 

 

Under detta tillfälle framgår det att alla informanter är aktiva och tillsammans 

diskuterar de frågeområden rörande kommunikation som moderatorn tar upp. De 

intresserar sig för vad de andra i gruppen har att säga och lyssnar många gånger 

utan att avbryta, för att sedan själva kommentera, komplettera eller ifrågasätta vad 

som sägs i gruppen. Denna ömsesidighet i initiativ och respons för tankarna till 

Johansson-Hidéns (1994:147-ff) resultat och resonemang kring det ideala 

gruppkommunikationsmönstret. Där betonar hon vikten av den språkliga 

delaktigheten med lika fördelning mellan medlemmarna och hur den 

gemensamma målbilden präglar diskussioner. Arbetsgruppens sätt att 

kommunicera tyder på att det finns en delaktighet i likhet med den som 

Johansson-Hidén förespråkar. 

Fokusgruppintervjun liknar på flera sätt de mötessituationer som gruppen pratar 

positivt om genom att ämnet som diskuteras är något som alla medlemmarna har 

ett likande behov av. Samtalsämnet kan ses som en del av vad man i gruppen 

kallar för HR-frågor, där alla har likvärdig kunskap och intresse. Utifrån detta 

bekräftar denna observation informanternas upplevelser om den goda dialogen i 

denna typ av möten.  

4.2.3 Synen på kommunikation 

Kommunikation kan ses som inbäddad i kontextuella faktorer och dessa faktorer 

bör därför tas i beaktande. Under intervjuerna ställs frågan om informanterna 
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upplever att gruppen diskuterar hur kommunikationen fungerar. Det framgår då, 

både från enskilda intervjuer och fokusgruppintervjun, att kommunikationen som 

sådan sällan diskuteras som ett isolerat begrepp. Man tar företeelsen 

kommunikation för given men ser många gånger kopplingen mellan 

kommunikation och de olika arbetsprocesser som man befinner sig i; ”Jag vet inte 

om vi pratar om det, om själva kommunikationen, det tror jag inte så, eller det 

kanske vi gör utan att man tänker på det, att det är det vi pratar om, det gör vi 

säkert, jag vet inte.” (Anna). 

Flera av informanterna menar att kommunikationen diskuteras indirekt och de är 

många gånger överens om att det är en god kommunikation i gruppen. Däremot är 

det ofta när det fungerar dåligt i andra arbetsgrupper som kommunikationen som 

praktik faktiskt diskuteras direkt; ”Ja det tror jag att vi gör, främst genom att 

diskutera hur kommunikationen fungerar mellan de som jobbar för oss, tror jag 

också att vi diskuterar vår kommunikation.” (Håkan). 

En intressant aspekt i detta resonemang är att det som diskuteras angående 

kommunikation många gånger rör kommunikationsbrister i andra grupper eller led 

i organisationen. Gruppen ser sig bära ett stort ansvar för bristerna i 

kommunikationen i nedåtgående led och man härleder ofta problem nedåt i 

organisationen tillbaka till sin egen grupp. Samtidigt framkommer det att 

diskussionerna kring kommunikationen sällan tar sitt ursprung i hur 

ledningsgruppen faktiskt kommunicerar.  

4.2.4 Skapandet av identitet  

Bambacas & Patrickson (2008:65-ff) framhäver vikten av en delad mening kring 

vad som kommuniceras, för att få en sammanhängande och engagerande 

kommunikation. Detta är något som exemplifieras genom informanternas 

resonerande kring kommunikation och flera av dem pratar om hur gruppen 

brinner för arbetet i affärsområdet. Här är uppfattningen att kommunikationen ofta 

påverkas positivt av att det finns en tydlig gemensam målbild som gruppen strävar 

efter. Man menar att det naturligtvis finns brister i kommunikationen i vissa lägen 

och att man ibland tänker olika. Dock upplevs synen på det slutgiltiga målet vara 

väl förankrat i gruppen.  
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Intervjuare: När du säger att du vill förmedla din bild till de andra, hur tycker 

du att den är i förhållande till gruppens? 

Roger: Bilden? 

Intervjuare: Ja målbilden 

Roger: Ja jag tror att den är densamma, fast vi uttrycker det på olika sätt. 

 

Gruppen menar att den gemensamma målbilden stärker gruppens helhetssyn, både 

mot den övriga organisationen men även i gruppen i sig. Genom att gruppen har 

en tydlig gemensam målbild uppskattas tolkningsförmågan hos personerna i 

gruppen som hög vilket möjliggör en likartad kommunikation. Den tydliga 

målbilden bidrar å ena sidan till en övergripande konsensus över gruppens arbete i 

ett bredare och mer allmänt perspektiv. Å andra sidan kan den förstärka gruppens 

sociala identitet som i förlängningen också påverkar hur de anpassar sitt sätt att 

kommunicera.  

4.3 Kontextuella faktorer 

Under de enskilda intervjuerna samt vid fokusgruppintervjun framgår det att 

personerna i arbetsgruppen har en gemensam uppfattning om varför 

kommunikationen fungerar bra och det är en uppfattning om arbetsklimatet, den 

fysiska arbetsmiljön och tidens betydelse.  

4.3.1 Arbetsklimat 

När personerna får frågan om anledningen till att deras kommunikation fungerar 

bra, som de alla uppger att den gör, ger de det gemensamma svaret att det är för 

att de trivs tillsammans och har ett gott arbetsklimat som främjar stor öppenhet. 

En informant svarade just 

 

[…] det är nog viktigt att ha en förlåtande och en tillåtande kultur, just så att 

man har, kan man inte blottlägga sig eller våga fråga om saker, och visa en 

svaghet att jag kanske måste fråga om det här, så kommer man ju aldrig 

kunna ha ett öppet klimat. (Stefan)  

 

Informanterna pratar om ett gott arbetsklimat som enligt dem kännetecknas av 

högt i tak vad gäller deras diskussioner, där alla personer inom gruppen känner att 
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de får komma till tals och att övriga medlemmar lyssnar; ”Ja, det tycker jag, det är 

högt i tak och vi kan säga vad vi tycker.” (Anna).     

 

Utifrån CAT går det här att se en tydlig koppling till hur den sociala kontexten 

påverkar en grupps sociala identitet och därifrån kommunikationen. Under 

fokusgruppintervjun påtalar en av informanterna att han uppmärksammat en 

skillnad i kulturen då och nu.  

 

Anna: Sen har vi ju jobbat här länge nästan allihopa […] 

Stefan: Mm 

Olle: Mm 

Anna: Men jag vet inte om det har betydelse, jag var lite inne på det under intervjun 

Olle: Men jag vet inte om det är bra heller, för samtidigt kan jag ju ha en tro 

eller fördom om att det är lätt att ”pissa in revir”, ursäkta uttrycket […] men 

där tror jag att det kommer in det du säger (Håkan), att vi kanske har lärt oss 

att prata med varandra på ett sätt som inte upplevs som att man angriper 

varandra,  

Stefan: Mm 

Moderator: Hur har ni hittat till det sättet att prata med varandra?  

Olle: […]och kulturen har nog under den tiden så sakteligen förändrats, från 

att ha varit lite mera, ja vet inte om man ska kalla den macho, men lite mera 

hård i ordalagen[…] 

Stefan: Mm 

Olle: Jag kan nog uppleva att man för tio år sedan kunde angripa varandra i 

tid och otid […] 

 

Kommunikationen idag kännetecknas av en mjukare stil vilket visar på att olika 

grupper och kontexter kan kännetecknas av olika jargonger eller språkbruk.  

4.3.2 Fysisk arbetsmiljö 

Vidare finner vi att det också finns en gemensam uppfattning om att deras fysiska 

närhet på arbetsplatsen påverkar kommunikationen på ett positivt sätt; ” I stort sett 

skjuter man ju bara iväg stolen så kan man prata med alla, ja nästan alla.” 

(Håkan). Flera gånger under intervjutillfällena påtalas detta som något positivt för 

hela gruppens arbete, deras fysiska närhet förkortar beslut och gör att problem kan 

lösas snabbare och smidigare. 
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 […] det tror jag beror till stor del på att vi är så nära varandra hela tiden. 

Egentligen sitter vi ju här alla, förutom Calle som sitter en våning upp. Men 

det är ju inte så himla långt, så vi träffas ju i princip varje dag, varje morgon. 

Även om vi inte har några stora frågor att avhandla träffas vi iallafall och 

stämmer av, att allt är ok […] (Olle) 

 

Idag sitter en av personerna i arbetsgruppen en våning upp vilket gör att denne 

kommer lite längre ifrån resten av gruppen. Det här är något som alla i gruppen 

inklusive personen som sitter en våning upp upplever som något negativt. 

 

Vi har ju en person som inte sitter och jobbar på det här planet, han sitter en 

trappa upp och han ska ner, det blir ju ännu bättre, och vi har ju en ny 

medarbetare och det är han som sitter där uppe, men han är ju fantastisk på 

att vara här nere […] (Anna) 

 

Den här personen har kommit in i arbetsgruppen nyligen vilket också kan påverka 

att det upplevs som negativt. Om personen i fråga suttit på samma våning och 

närmre resten av gruppen kanske upplevelsen varit annorlunda. Samtidigt har det 

inte setts som något problem för kommunikationen, vilket kan grunda sig i deras 

öppenhet inom gruppen.  

 

Utifrån närhet och intimitet, samt nära personliga relationer, som informanterna 

delvis tar upp här, gör människor utvärderingar som tyder på att de personer man 

ämnar kommunicera med kommer att ha lätt att tolka vad som sägs. Resultatet 

från intervjuerna påvisar att informanterna arbetat tillsammans länge och sitter 

fysiskt nära varandra vilket de tror bidrar till deras goda kommunikation. 

Samtidigt är det intressant att en informant lyfter synpunkter kring att det också 

kan finnas en risk i att de är så pass sammansvetsade. CAT menar att ofta 

kommunicerar personer på ett liknande sätt inom en grupp och detta kan ge vissa 

konsekvenser på gruppens samspel, vilket är något som informanten lyfter. 

 

 Jag tror att, det blir också spontant. Jag tror att efter ett tag, efter ett antal år, 

att det finns en risk i att man har klivit in i vissa roller, och att man både 

sänder och tar emot utifrån den rollen, och att man kanske missar saker: 

Därför tror jag att det är ganska nyttigt att man ruskar om det hela ibland, om 

det är nytt folk eller att man gör någon förändring i sitt uppdrag det kanske 

spelar mindre roll. (Olle) 
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Att gruppen är så sammansvetsad och medlemmarna har goda relationer till 

varandra, har kunskap om och insikt varandras områden och så vidare, kan också 

göra att tolkningsförmågan inom gruppen överskattas. Genom en övertro på denna 

förmåga till tolkning kan kommunikationens del i att skapa förståelse också 

marginaliseras.  

 

Kommunikation går inte att särskilja som enskilt existerande, utan kontexten 

påverkar kommunikationen, vilken i sin tur påverkar samspelet. Inflytandet kan 

ske på olika nivåer och vara dels medvetet, dels omedvetet. Gruppens sociala 

identitet är troligtvis inget som informanterna aktivt funderat på eller hur den kan 

påverka samspelet. Det kan därför vara först vid det tillfället det sker en 

förändring som en reflektion görs och personer i gruppen inser att 

kommunikationen varit statisk och likriktad.  

4.3.3 Tidens Betydelse 

Vidare diskuterar gruppen hur kommunikationen har förändrats över tid, vilket 

kan förklaras utifrån sociohistoriska kontextfaktorer som egentligen ligger högre 

upp inom organisationen. 

 

Olle: Då är det viktigt såklart att chefer, både våra närmaste och hela vägen 

upp har den åsikten att det är en viktig del, det här med kommunikation och att 

man ska kunna prata på det här sättet, så att det uppmuntras och får fortleva, 

annars kommer det ju att självdö ut om det inte blir sanktionerat..[…] 

 Moderator: Vad säger ni andra om det, upplever ni att det finns ett stöd? 

Olle: Ja, jag tycker snarare att det i stor utsträckning kommer ovanifrån, det har 

börjat funnits ovanför oss och smittat av sig på ngt sätt, det är väl snarare så att 

vi inte har kommit så långt vi vill ändå ut iså fall, kommunikationen kanske är 

mer bristfällig längre ut i organisationen, men det kan ju också ha att göra med 

att man är längre ifrån varandra osv.. 

 

Vidare fortsätter en diskussion kring förändringar i kommunikationen, där 

språkbruket har förändrats över tid vilket gruppmedlemmarna är eniga beror på de 

övergripande förändringar som har skett i organisationen. Kommunikationen ses 

ofta som en självklar del i arbetet, vilket gör att den bäddas in i den rådande 

kontexten. När en förändring i den sociohistoriska kontexten sker som gruppen 
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upplever att hela organisationen genomgått, kommer nya sociala identiteter 

komma upp till den medvetna nivån och det är förmodligen därifrån denna 

reflektion kommer.  

 

Moderator: Det låter som ni tycker att klimatet har blivit mjukare, om ni ser på 

er kommunikation, hur har den förändrats i det här? 

Anna: Vi jobbar ju helt annorlunda, på något vis än vad vi gjorde då, 

Olle: Ja alltså.. dels är det väl att vi pratar mer med varandra nu än vad vi 

gjorde då, och som sagt kommunicerar på ett annat sätt, och idag kanske vi har 

en organisation där delar går med in i varandra än på ett annat sätt.  

Anna: Förr var det väl mer att det var uppdelat, 

Olle: Ja att det var mera struprörsliknande,  

Anna: Nu försöker vi iallafall 

Olle: Vi försöker nog se en större bild och ta ett gemensamt ansvar 

 

Gruppen har förändrats över tid, vilket medfört en förändring i informanternas 

sociala identitet. Den sociala identitet som nu har utvecklats inom gruppen 

utmärks av en gemensam utarbetad målbild som styr arbetet, vilket informanterna 

är överens om, främjar deras arbete som grupp. När målbilden är densamma i 

gruppen verkar det finnas en större förståelse för varandra och en uppfattning om 

ett gemensamt ansvar, vilket inte upplevdes i samma utsträckning tidigare.  

4.4 Sammanfattning av resultat 

Analysen påvisar hur de funna kategorierna påverkar kommunikationen och hur 

de hela tiden växelvis verkar tillsammans. Anpassning, samspel och kontextuella 

faktorer reglerar alla hur kommunikationen uppfattas och ser ut i arbetsgruppen. 

Dessa kategorier ligger i linje med vald teori och tillsammans med social identitet 

ger de svar på syfte och frågeställningar. Till exempel har det visat sig att 

medlemmarna i många fall anpassar kommunikationen utifrån mottagaren eller 

mottagarnas behov. Anpassningen påverkas i stor utsträckning av kontextuella 

faktorer eftersom dessa inverkar på kommunikatörens uppfattningar om sina 

samtalspartners. Kommunikationen påverkar direkt samspelet i arbetsgruppen 

vilket bidrar till en viss social identitet. Medlemmarna i arbetsgruppen fungerar i 

ett forum som en grupp, medan de ingår som medlemmar i andra forum också. 

Utifrån de olika identiteter som medlemmarna har och vilken del som är 
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framträdande i en situation, anpassas sättet att kommunicera. De kategorier som 

behandlas går inte att skilja från varandra i det kommunikativa agerandet och det 

bör inte heller göras. De är samverkande och tillsammans påverkar de och 

påverkas av hur kommunikationen inom arbetsgruppen fungerar, men också hur 

den uppfattas. De tre kategorierna är alltså ömsesidigt beroende av varandra i 

sättet som de kommunikativa processerna i gruppen skapas, vidmakthålls och 

förändras.  

 

CAT är en bred teori och forskare kan med hjälp av denna teori ta hänsyn till 

många olika delar i kommunikation och vilka kontexter kommunikation verkar i. 

Det kan därför vara nödvändigt att i studier där CAT används, anpassa teorin på 

de begrepp och kontexter som är specifika för den aktuella studien. Med insikt i 

detta skapades en modell utifrån studiens resultat och analys. Modellen ger en 

förklaring till hur de funna kontext- och samspelsfaktorerna uppfattas påverka 

områdena för den kommunikativa anpassningen i gruppen. Den visar också hur 

social identitet finns med som en viktig faktor i gruppens kommunikation. Utifrån 

detta illustrerar också modellen arbetsgruppens föreställningar om och forskarnas 

observationer av hur konvergens eller divergens kan uppstå i kommunikationen. 

Den faktiska anpassningen i vald riktning påverkar sedan kontext, samspel och 

social identitet på nytt, vilket skapar nya förutsättningar för anpassning och 

därmed kommunikation i gruppen som helhet. 

 



C-uppsats Anders Lenell & Jonna Ström 2011-05-23 

36 

 

 Modell av studiens resultat utifrån CAT. 

5 DISKUSSION  

Denna undersökning är genomförd på mikronivå inom en arbetsgrupp med syfte 

att fånga individuella och kollektiva föreställningar om hur kommunikationen 

fungerar samt hur den verkar i praktiken. Syftet besvaras genom triangulering av 

flera datainsamlingsmetoder, för att på bästa sätt fånga den komplexitet som finns 

i begreppet kommunikation.  Resultatet visar på att det finns vissa övergripande 

teman som påverkar och som påverkas av kommunikationen. Upplevelser om en 

anpassning i kommunikationen finns, vilket ligger i linje med de generella 

antagandena inom valda teorier. I arbetsgruppens utsagor framgår det att det finns 

en tydlig anpassning i kommunikationen till varandra och till andra personer i 

organisationen. Anpassningen kan också härledas till faktorer som rör specifika 

uppgifter och eller tidspress. Vi anser att det finns en problematik i gruppens 

kommunikation som speciellt yttrar sig under högsäsongen, då gruppen många 

gånger saknar dialog och diskussion samt förmågan att blicka framåt i tiden. Om 

inte kommunikationen fungerar bra under säsongen då arbetsbelastningen är som 

högst och detta heller inte prioriteras, blir inte bara verksamheten lidande utan i 
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förlängningen även gruppens samspel. I dagsläget går det inte att se tydliga spår 

av detta i gruppen men ett rimligt antagande är att om kommunikationen skulle 

prioriteras bort och mer eller mindre liknas med informationsspridning sjunker 

graden av interaktion och dialog.  

 

Gruppen framstår idag som förenad och tydlig eftersom merparten av 

arbetsgruppen jobbat tillsammans länge och har en god relation och utifrån det har 

byggt upp en hög sammanhållning. Den nya medlemmen ser också detta som 

positivt vilket kan bero på dennes förmåga att anpassa kommunikationen mot 

gruppens behov. Det skulle också kunna bero på att gruppen är öppen och 

mottaglig för hur den nya medlemmen kommunicerar.   Slutsatsen vi drar av detta 

är att ett aktivt arbete med att förena gruppen som enhet och skapa ett gott 

arbetsklimat i förlängningen bidrar till öppenhet och närhet.  

 

Gruppen har en god interaktion vid tillfällen då det finns samma nivå av förståelse 

för ett kunskapsområde hos samtliga. Detta anser vi beror på att skillnaderna 

gällande expertkunskap inte behöver poängteras på samma vis, då gruppens 

gemensamma identitet är i fokus för att uppnå resultat. Vi ser därför att det vore 

viktigt att försöka vidareutveckla kommunikationen utifrån dessa förutsättningar. 

Med andra ord bör gruppen avsätta mer tid för att diskutera denna typ av frågor. 

Den sociala identitet som framträder i gruppen påverkar kommunikationen 

positivt i den bemärkelsen att det underlättar för gemensam förståelse och 

skapandet av mening. Informanterna menar att kommunikationsproblem neråt i 

organisationen ofta kan spåras tillbaka till ledningsgruppen som ser sitt ansvar i 

problemet. Samtidigt upplever vi en motsägelse i att ledningsgruppen trots detta 

inte diskuterar sin interna kommunikation. Vi upplever att arbetsgruppen på ett 

sätt distanserar sig från detta vilket förvånar oss när de samtidigt i intervjuerna 

visar på en medvetenhet i och med att de reflekterat över sitt ansvar för problemet.  

 

Studien är utförd under en begränsad tidsperiod och det valda studieobjektet var 

denna arbetsgrupp. Utifrån det resultat vi funnit kring föreställningarna och 

uppfattningarna av kommunikationen, vore det i framtiden intressant att jämföra 

kommunikationen mellan denna arbetsgrupp och övriga arbetsgrupper inom 

affärsområdet. Detta bedömer vi skulle kunna skapa förståelse för olika 



C-uppsats Anders Lenell & Jonna Ström 2011-05-23 

38 

kommunikationsmönster och anpassningen mellan olika grupper utifrån social 

identitet. Det vore intressant att se om resultatet i denna studie är specifikt i det 

avseendet att det är utmärkande för just denna grupp eller om det är 

återkommande i organisationen. Ett rimligt antagande är att vissa delar i resultatet 

skulle kunna peka på att det är specifikt för organisationen eller branschen som 

gruppen verkar i. Vi anser också att det kan vara av vikt att i framtida studier 

framhålla dels kommunikation mellan personer eller grupper, dels kommunikation 

på organisationsnivå. Det är viktigt att vid studier av kommunikation på 

mikronivå även studera faktorer på makronivå såsom organisationskultur och 

maktförhållanden eftersom dessa delar är sammanhängande och påverkas av 

varandra.  

 

Styrkor i denna studie är vår utgångspunkt i dels en bred socialpsykologisk teori 

dels en teori som fokuserar på det kommunikativa samspelet mellan människor. 

Användandet av flera metoder och kontexter för datainsamling har genererat 

resultat som besvarar våra forskningsfrågor. Detta gav möjlighet att fånga 

upplevelser av individuell och kollektiv karaktär, men framför allt kunde dessa 

styrkas med observation av ett praktiskt interaktionstillfälle. Observationen av 

kommunikationen vid fokusgruppintervjun liknade på flera sätt diskussioner som 

återfinns i ledningsgruppens vardag, samtidigt som vi är medvetna om att 

observationer av kommunikation i det vardagliga arbetet, under en längre tid, 

skulle kunna generera än mer data och eventuellt ett resultat olikt från detta.  

 

Även om denna kvalitativa studie är avgränsad till en specifik grupp och i 

huvudsak rymmer subjektiva föreställningar om kommunikation i just denna 

gruppkontext, uppfattar vi att det finns en viss generaliserbarhet till liknande 

arbetsgrupper och kontexter. En del av syftet med denna studie är att bidra till en 

ökad förståelse och insikt i hur kommunikationen fungerar inom just denna 

arbetsgrupp. Arbetsgruppen arbetar idag aktivt med frågor som ligger i linje med 

kommunikation, men framför allt ser vi att det i gruppen finns en vilja till att 

förändra synsätt och utveckla gruppens samspel. I och med detta är vi övertygade 

om att arbetsgruppens sätt att kommunicera kan utvecklas än mer i framtiden och 

den modell som vi i denna undersökning presenterar kan fungera som ett 

hjälpmedel i form av ett underlag för diskussion. Modellen visar inte på några 
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direkta lösningar för hur en bra kommunikation bör se ut, dock kartlägger den 

faktorer som på olika sätt påverkar kommunikationen i just den här arbetsgruppen. 

Detta kan bidra till insikt om hur arbetsgruppen som helhet uppfattar 

kommunikationen. Förhoppningen är att insikten som vi genom detta kan bidra 

med, i sin tur kan hjälpa gruppen att se hur och när deras kommunikation fungerar 

bra respektive mindre bra.  Utifrån detta anser vi att gruppen själva kan hitta ett 

sätt att kommunicera som vidare stärker dem som arbetsgrupp och kan hjälpa dem 

i det vardagliga arbetet. Genom att i arbetsgruppen börja diskutera 

kommunikationen på ett strukturerat sätt och låta diskussionerna ta sin 

utgångspunkt i deras kommunikation istället för i brister inom andra grupper, är 

vår uppfattning att deras kommunikation skulle kunna utvecklas och bli än mer 

effektiv och meningsskapande.  
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BILAGA 1  

Intervjuguide 1: Enskilda intervjuer 

 

 Vad är kommunikation för dig? Hur uppfattar du kommunikationen inom 

denna grupp?  

 

 Vilket behov har du av kommunikation i gruppen? Varför har du det 

behovet tror du?  

 

 Hur uppfattar du att gruppen förstår ditt behov av kommunikation?  

 

 Hur uppfattar du att kommunikationen fungerar inom denna grupp? 

 

 Hur uppfattar du övriga medlemmars förväntningar på din 

kommunikation? 

 

 Hur bidrar du till en bra kommunikation?  

 

 Hur uppfattar du ditt ansvar för kommunikationen inom denna grupp?  

 

 Vilka svårigheter ser du i kommunikationen inom gruppen?  

 

Följdfråga; Vad kan detta bero på?  

 

 Hur påverkar det gruppens samspel?  

 

 Upplever du att gruppen diskuterar hur kommunikationen fungerar? 

 

Följdfråga; Hur/Vad diskuterar man? 

 

 I vilken utsträckning tycker du att kommunikationen inom gruppen präglas 

av dialog och delaktighet?  

 

 Hur anser du att kommunikationen skulle kunna utvecklas? Vilken 

konsekvens kan du se att det skulle ge för samspelet i gruppen?  

 

 Vad tror du är viktigt för en god kommunikation inom en arbetsgrupp? 
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BILAGA 2 

Intervjuguide 2: Fokusgruppintervju 

 

 Om ni skulle beskriva er kommunikation, vad kännetecknar den? 

Följdfråga: Hur skulle ni beskriva att det fungerar?  

Följdfråga: ”Gott klimat”, ”högt i tak”, Hur kommer det sig? 

Positivt/negativt? 

 

 Vilket behov har ni av kommunikation i gruppen? Varför har ni det 

behovet tror ni?  

 

 Hur uppfattar ni att ni förstår varandras behov av kommunikation?  

 

 Vad förväntar ni er av kommunikationen? 

 

 Hur bidrar ni till en bra kommunikation inom gruppen?  

 

 När upplever ni att er kommunikation fungerar bäst? Vad tror ni att det 

beror på?  

Följdfråga: Hur ser den kommunikationen ut? I förhållande till … 

 

 Hur ser ansvarsfördelningen ut för kommunikationen?  

 

 Kan kommunikationen se olika ut beroende på vem i gruppen ni pratar 

med?  

Följdfråga: Hur? Varför? 

 

 Vilka svårigheter ser ni i kommunikationen inom gruppen?  

Följdfråga; Vad kan detta bero på?  

 

 Hur påverkar det gruppens samspel?  

 

 Upplever ni att ni som gruppen diskuterar hur kommunikationen fungerar? 

Följdfråga; Hur/Vad diskuterar ni? Hur ser en diskussion ut? 

 

 Hur tror ni att kommunikationen skulle kunna utvecklas? Vilken 

konsekvens kan ni se att det skulle ge för samspelet i gruppen?  

 

 Vad tror ni är viktigt för en god kommunikation inom en arbetsgrupp? 


